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ГОДИНА XI – БРОЈ 28 18. ДЕЦЕМБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 
1  

На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017),  члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл. гласник РС", број  129/2007, 
83/2014 – др. закон,  101/2016 – др. закон,  и  
47/2018) ,   члана 30. Статута  општине  Књажевац  
("Сл. лист  општине Књажевац”, број 4/09 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац  на седници држаној  
18.12.2018. године, донела је 

   

 
О Д Л У К У 

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2019. 
ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан  1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине Књажевац за 2019. годину састоје 
се од: 

 
 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине  

1.036.581.426 

Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине     

1.166.558.536 

Буџетски суфицит/ дефицит - 129.977.110 

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

0 

Укупни фискални суфицит/дефицит - 129.977.110 

Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања 62.000.000 

Примања од продаје финансијске имовине 500.000 

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

0 

Издаци за отплату главнице дуга 0 

Нето финансирање 62.500.000 

Укупан фискални суфицит / дефицит    
плус нето финансирање 

- 67.477.110 

В.  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  38.531.952 
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Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета утврђени су у следећим износима: 

 

О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Порески приходи 71 448.710.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 281.710.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 85.000.000 

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

714 67.000.000 

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

     1.5. Остали порески приходи 716 15.000.000 

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

74 96.407.558 

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

3. Донације 731 + 732 27.400.000 

4. Трансфери 733 414.863.868 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 49.200.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 894.773.719 

    1.1. Расходи за запослене 41 183.639.429 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 447.228.057 

    1.3. Отплата камата 44 0 

    1.4. Субвенције 45 44.104.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 47.120.000 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 89.102.000 

2. Трансфери 463+465 83.580.233 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 271.784.817 

4. Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211) 62 0 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   

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

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 62.000.000 

    2.2  Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 0 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0 

 

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

3 67.277.110 
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Члан  2. 
 

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

 
 
 
 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 
Структ-
ура % 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 97,541,540 8.4% 0.00 97,541,540 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 56,241,040 4.8% 0.00 56,241,040 

  1101-П1 
Пројекат: Изградња бране на Сврљишком 
Тимоку 41,300,500 3.5% 0 41,300,500 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
96,030,000 8.2% 0.00 96,030,000 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 30,000,000 2.6% 0.00 30,000,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 15,000,000 1.3% 0.00 15,000,000 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 23,730,000 2.0% 0.00 23,730,000 

  1102-0004 Зоохигијена 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 7,000,000 0.6% 0.00 7,000,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 6,600,000 0.6% 0.00 6,600,000 

  1102-П1 Пројекат: Пијаца Кална 5,000,000 0.4% 0.00 5,000,000 

  1102-П2 

Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и 
реконструкција водовода у Кренти 6,700,000 0.6% 0 6,700,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
10,240,000 0.9% 0.00 10,240,000 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  10,000,000 0.9% 0.00 10,000,000 

  1501-П1 
Пројекат: Економско оснаживање жена у 
југоисточној Србији - Каритас 240,000 0.0% 0.00 240,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
10,548,333 0.9% 3,212,000 13,760,333 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
7,506,333 0.6% 3,000,000 10,506,333 

  

1502-П2 

Пројекат: Промоција туристичке понуде на 
домаћем и страном тржишту 969,500 0.1% 0.00 969,500 

  
1502-П3 Пројекат: Звуци трубе са Тимока 920,000 0.1% 0.00 920,000 

  
1502-П4 Пројекат: Молитва под Миџором 577,000 0.0% 0.00 577,000 

  
1502-П5 

Пројекат: Организација мањих 
манифестација 575,500 0.0% 0.00 575,500 

  

1502-П7 

Пројекат: Природни ресурси у функцији 
одрживог туристичког развоја 0 0.0% 212,000 212,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 27,604,000 2.4% 0.00 27,604,000 

  

0101-0001 
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 500,000 0.0% 0.00 500,000 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 27,104,000 2.3% 0.00 27,104,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
60,240,000 5.2% 0.00 60,240,000 

  
0401-0001 

Управљање заштитом животне средине  3,500,000 0.3% 0.00 3,500,000 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 3,000,000 0.3% 0.00 3,000,000 

  
0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  
0401-П1 

Пројекат: Канализација у Трговишту 20,000,000 1.7% 0 20,000,000 

  
0401-П2 Пројекат: Заједничке мере за зелену 

инфраструктуру 32,240,000 2.8% 0 32,240,000 
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0701   Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

210,227,650 18.0% 0.00 210,227,650 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
132,924,850 11.4% 0.00 132,924,850 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 47,302,800 4.1% 0.00 47,302,800 

  0701-П1 
Пројекат: Мост код Дома културе 30,000,000 2.6% 0.00 30,000,000 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
130,934,442 11.2% 869,000 131,803,442 

  

2001-0001 Функционисањеи остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

118,934,442 10.2% 869,000 119,803,442 

  2001-П1 
Доградња објекта обданишта Црвенкапа 12,000,000 1.0% 0 12,000,000 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 49,032,990 4.2% 0.00 49,032,990 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

47,600,000 4.1% 0.00 47,600,000 

  
2002-П1 

Санација крова спортске хале Каплар 1,432,990 0.1% 0 1,432,990 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 14,000,000 1.2% 0.00 14,000,000 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

14,000,000 1.2% 0.00 14,000,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 
53,249,680 4.6% 0.00 53,249,680 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 12,940,000 1.1% 0.00 12,940,000 

  
0901-0002 

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

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативнеуслуге 5,209,680 0.4% 0.00 5,209,680 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 5,300,000 0.5% 0.00 5,300,000 

  0901-0006 Подршка деци и породици са децом 29,600,000 2.5% 0.00 29,600,000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 
2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1801-0002 Мртвозорство 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 92,718,242 7.9% 4,155,000 96,873,242 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  57,838,242 5.0% 4,120,000 61,958,242 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 18,980,000 1.6% 35,000 19,015,000 

  

1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа 2,400,000 0.2% 0 2,400,000 

  

1201-0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 13,500,000 1.2% 0 13,500,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
44,000,000 3.8% 0.00 44,000,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

43,500,000 3.7% 0.00 43,500,000 

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

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 223,981,368 19.2% 5,630,000 229,611,368 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 169,661,600 14.5% 1,830,000 171,491,600 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 28,317,800 2.4% 3,800,000 32,117,800 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,359,270 0.2% 0.00 2,359,270 

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

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

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

  
0602-П1 

Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у 
Књажевцу 1,458,808 0.1% 0.00 1,458,808 
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0602-П2 

Пројекат: Израда извођачког пројекта за 
Центар за обуку /"Start up" у селу Ргоште 183,890 0.0% 0.00 183,890 

  
0602-П3 Пројекат: Поправка и одржавање помоћних 

терена комплекса градског стадиона 7,000,000 0.6% 0 7,000,000 

2101   Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 31,961,900 2.7% 0.00 31,961,900 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 11,102,800 1.0% 0.00 11,102,800 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 20,859,100 1.8% 0.00 20,859,100 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност и 
обновљени извори енергије 

11,748,391 1.0% 0.00 11,748,391 

  
0501-П1 Пројекат: Унапређење енергетске 

ефикасности на згради општине Књажевац 11,748,391 1.0% 0.00 11,748,391 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,166,558,536 100.0% 13,866,000 1,180,424,536 

 
Члан  3. 

 

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу 
од 67.277.110 динара обезбедиће се из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од  67.277.110 динара. 

 
Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2019., 2020. и  2021. годину реализују 
се кроз  Програм 1 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање  у укупном износу од   

39.595.790 динара. Сви радови биће завршени  у 
току 2019.године.  Планирани су капитални издаци 
за следеће пројекте: 

 
1. Партерно уређење улице 9-те бригаде 
2. Партерно уређење улице Бранка 

Радичевића 
3. Прибављање урбанистичке и техничке 

документације 
 

У оквиру овог програма  реализује се и   
Пројекат – Изградња бране на Сврљишком 
Тимоку, 

 чија је реализација  започела у 2018. години, а 
пројекат ће са планираних  41.300.500 динара бити 
завршен у 2019. години 

 
 У оквиру Програма 2 – Комунална 
делатност, реализују се два  пројекта и то: 

 
- Пројекат:  Изградња водовода у 

Штитарцу  -  4.000.000 динара и 
реконструкција водовода у Кренти – 
2.700.000 динарам  и 

 
- Пројекат:  Изградња  пијаце у Кални  -   

5.000.000 динара  
 

 
Капиталне инвестиције планиране су и у 

области  Заштите животне средине – Програм 
6 и то кроз реализацију Пројекта: 
Канализација у Трговишту – 20.000.000 
динара 

 
 

Кроз  Програм 7 – Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у 

току 2019. године планирани су  значајни 
капитални издаци за асфалтирање 
саобраћајница у  сеоским месним заједницама  
у износу од  50.000.000 динара. 

Такође, у оквиру овог програма биће 
реализован и Пројекат : Изградња моста  код 
Дома културе  -  30.000.000 динара 

 
 
У оквиру Програма 8 – Предшколско 
васпитање, у 2019.години,  реализује се 
пројекат  „Доградња објекта   обданишта 
Црвенкапа“ у износу од 12.000.000 динара. 

 
 
Кроз  Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, у 2019.години, планирани су 

капитални издаци  од 8.000.000 динара  за  
извођење радова на реконструкцији  зграде  
општине (електроинсталације, систем дојаве 
пожара, уређење дела простора - архиве по налогу 
противпожарног инспектора и друго ). 
 
 У оквиру Програма 17 – Енергетска 
ефикасност реализује се пројекат  „Унапређење 
енергетске ефикасности зграде општине“ – 
11.748.391 динара. 
 

Члан  5. 
 
 

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

осталих извора  директних и индиректних корисника 
средстава буџета у  износу од  13.866.000  динара, 
односно укупна средства буџета од 1.180.424.536 
динара  приказана су по врстама у следећој табели:
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Класа/Катего
рија/Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2019.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства 
из буџета  

Структ
-ура % 

 
Средства 

из 
осталих 
извора 
финан. 

буџ. 
корисник

а  

3   
Пренета средства из претходне године 

               
67,277,110       

5.8%   
               

67,277,110       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

             
987,581,426       

84.7% 
       

11,331,00
0       

             
998,912,426       

710000   ПОРЕЗИ 
             

448,710,000       
38.5% 

                       
-       

             
448,710,000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

             
281,710,000       

24.1% 
                       

-       
             

281,710,000       

  711110 Порез на зараде 
             

235,000,000       
20.1%   

             
235,000,000       

  711120 
Порез на приходе од самосталних 
делатности  

               
22,500,000       

1.9%   
               

22,500,000       

  711145 

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

                 
1,000,000       

0.1%   
                 

1,000,000       

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

                      
10,000       

0.0%   
                      

10,000       

  711147 Порез на земљиште 
                    

200,000       
0.0%   

                    
200,000       

  711190 Порез на друге приходе 
               

23,000,000       
2.0%   

               
23,000,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
               

85,000,000       
7.3% 

                       
-       

               
85,000,000       

  713120 Порез на имовину  
               

75,000,000       
6.4%   

               
75,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
                 

2,500,000       
0.2%   

                 
2,500,000       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
                 

7,500,000       
0.6%   

                 
7,500,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
               

67,000,000       
5.7% 

                       
-       

               
67,000,000       

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

               
11,800,000       

1.0%   
               

11,800,000       

  714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

  714552 Боравишна такса 
               

20,000,000       
1.7%   

               
20,000,000       

  714560 Општинске и градске накнаде 
               

35,000,000       
3.0%   

               
35,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
               

15,000,000       
1.3% 

                       
-       

               
15,000,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
               

15,000,000       
1.3%   

               
15,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
             

442,263,868       
37.9% 

                       
-       

             
442,263,868       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
               

27,400,000       
2.3% 

                       
-       

               
27,400,000       

  732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

               
27,400,000       

2.3%   
               

27,400,000       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

             
414,863,868       

35.6% 
                       

-       
             

414,863,868       
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733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 

             
409,681,068       

35.1%   
             

409,681,068       

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

                 
5,182,800       

0.4%   
                 

5,182,800       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
               

96,407,558       
8.3% 

       
11,099,00

0       

             
110,995,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
               

14,500,000       
1.2% 

                       
-       

               
14,500,000       

  741100 Приходи од камата 
                 

2,000,000       
0.2%   

                 
2,000,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

                 
2,500,000       

0.2%   
                 

2,500,000       

  741530 
Комунална такса за коришћење простора 
на јавним површинама  

                 
2,000,000       

0.2%   
                 

2,000,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

                 
5,500,000       

0.5%   
                 

5,500,000       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

                 
2,500,000       

0.2%   
                 

2,500,000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

               
56,510,000       

4.8% 
         

7,299,000       
               

63,809,000       

  742120 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа 

                                
-       

0.0% 
         

6,430,000       
                 

6,430,000       

  742150 
Приходи од давања у закуп објеката 
продаје добара 

                 
9,000,000       

0.8%   
                 

9,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
                 

2,500,000       
0.2%   

                 
2,500,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

                      
10,000       

0.0%   
                      

10,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 
општина 

               
45,000,000       

3.9%   
               

45,000,000       

  742350 Приходи општинских органа  
                                

-       
0.0%   

                                
-       

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

                                
-       

0.0% 
            

869,000       
                    

869,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

                 
3,900,000       

0.3% 
                       

-       
                 

3,900,000       

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

                 
3,500,000       

0.3%   
                 

3,500,000       

  743353 
Приходи од новчаних казни за прекрш. 
Налогу изречених у у правном поступку у 
корист нивоа општине 

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

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

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                      
97,558       

0.0%   
                 

3,586,000       

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

                      
97,558       

0.0%   
                      

97,558       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
               

21,400,000       
1.8% 

         
3,800,000       

               
25,200,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
               

20,400,000       
1.7% 

         
3,800,000       

               
24,200,000       

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа општина 

                 
1,000,000       

0.1%   
                 

1,000,000       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

                    
200,000       

0.0% 
            

232,000       
                    

432,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне 
године 

                    
200,000       

0.0% 
            

232,000       
                    

432,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                                

-       
0.0% 

                       
-       

                                
-       
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800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

               
49,200,000       

4.2% 
         

2,535,000       
               

51,735,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

               
49,200,000       

4.2% 
                       

-       
               

49,200,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

               
10,200,000       

0.9%   
               

10,200,000       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

               
39,000,000       

3.3%   
               

39,000,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 

                                
-       

0.0%          
2,535,000       

                 
2,535,000       

  
823100 

Примања од продаје робе за даљу 
продају 

  0.0% 
         

2,535,000       
                 

2,535,000       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

               
62,500,000       

5.4% 
                       

-       
               

62,500,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
               

62,000,000       
5.3% 

                       
-       

               
62,000,000       

  911441 
Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа градова 

               
62,000,000       

5.3%   
               

62,000,000       

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

                    
500,000       

0.0% 
                       

-       
                    

500,000       

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

                    
500,000       

0.0%   
                    

500,000       

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

          
1,099,281,4

26       
94.2% 

       
13,866,00

0       

          
1,113,147,4

26       

  

3+7+8+
9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

          
1,166,558,5

36       
100.0% 

       
13,866,00

0       

          
1,180,424,5

36       

 
 

 Члан  6. 
 
 

 
Издаци буџета, по основним наменама, 

утврђени су у следећим износима , и то: 
 
 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
        

894,773,719       
76.7% 

         
11,576,000       

        
906,349,719       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

183,639,429       
15.7% 

              
339,000       

        
183,978,429       

411 Плате и додаци запослених 
        

149,793,811       
12.8% 

              
200,000       

        
149,993,811       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

26,820,618       
2.3% 

                
50,000       

          
26,870,618       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                 

10,000       
0.0% 

                
45,000       

                 
55,000       

414 Социјална давања запосленима 
            

2,096,000       
0.2% 

                
20,000       

            
2,116,000       

415 Накнаде за запослене 
            

2,729,000       
0.2% 

                
24,000       

            
2,753,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

2,190,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,190,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

447,228,057       
38.3% 

         
10,797,000       

        
458,025,057       

421 Стални трошкови 
          

98,915,756       
8.5% 

           
2,185,000       

        
101,100,756       

422 Трошкови путовања 
            

2,985,616       
0.3% 

              
515,000       

            
3,500,616       

423 Услуге по уговору 
        

123,721,696       
10.6% 

           
4,404,000       

        
128,125,696       

424 Специјализоване услуге           5.6%                      
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65,202,000       2,449,000       67,651,000       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
        

126,834,030       
10.9% 

              
640,000       

        
127,474,030       

426 Материјал 
          

29,568,959       
2.5% 

              
604,000       

          
30,172,959       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

44,104,000       
3.8% 

                          
-       

          
44,104,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама                                                                 

          
34,104,000       

2.9% 
                          

-       
          

34,104,000       

454 Субвенције приватним предузећима 
          

10,000,000       
0.9% 

                          
-       

          
10,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

83,580,233       
7.2% 

                          
-       

          
83,580,233       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

67,639,680       
5.8% 

                          
-       

          
67,639,680       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

15,940,553       
1.4% 

                          
-       

          
15,940,553       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
          

47,120,000       
4.0% 

                          
-       

          
47,120,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
          

47,120,000       
4.0% 

                          
-       

          
47,120,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
          

77,102,000       
6.6% 

              
440,000       

          
77,542,000       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

62,840,000       
5.4% 

                          
-       

          
62,840,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
            

8,989,000       
0.8% 

              
340,000       

            
9,329,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
               

152,000       
0.0% 

              
100,000       

               
252,000       

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока; 

            
5,001,000       

0.4% 
                          

-       
            

5,001,000       

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа; 

               
120,000       

0.0% 
                          

-       
               

120,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
          

12,000,000       
1.0% 

                          
-       

          
12,000,000       

49911 Стална резерва 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

49912 Текућа резерва 
          

10,000,000       
0.9% 

                          
-       

          
10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

271,784,817       
23.3% 

           
2,290,000       

        
274,074,817       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

269,784,817       
23.1% 

           
1,140,000       

        
270,924,817       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

229,795,471       
19.7% 

                          
-       

        
229,795,471       

512 Машине и опрема; 
          

37,629,346       
3.2% 

           
1,140,000       

          
38,769,346       

515 Нематеријална имовина 
            

2,360,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,360,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                           

-       
0.0% 

           
1,150,000       

            
1,150,000       

523 Залихе робе за даљу продају 
                           

-       
0.0% 

           
1,150,000       

            
1,150,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

541 Земљиште; 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

620 Набавка финансијске имовине 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     
1,166,558,536       

100.0% 
         

13,866,000       
     

1,180,424,536       
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Члан 7. 

 
Издаци буџета, по функционалној 

класификацији, утврђени су и распоређени у 
следећим износима: 

 
 

 
 

Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

           
53,249,680       

4.6% 
                         
-       

       
53,249,680       

010 Болест и инвалидност; 
                

390,000       
0.0% 

                         
-       

            
390,000       

040 Породица и деца; 
           

29,100,000       
2.5% 

                         
-       

       
29,100,000       

060 Становање; 
                

600,000       
0.1% 

                         
-       

            
600,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
23,159,680       

2.0% 
                         
-       

       
23,159,680       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

248,782,269       
21.3% 

           
3,800,000       

     
252,582,269       

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

           
11,102,800       

1.0% 
                         
-       

       
11,102,800       

111 Извршни и законодавни органи 
           

20,859,100       
1.8% 

                         
-       

       
20,859,100       

112 Финансијски и фискални послови 
           

12,000,000       
1.0% 

                         
-       

       
12,000,000       

130 Опште услуге; 
         

176,502,569       
15.1% 

                         
-       

     
176,502,569       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

           
28,317,800       

2.4% 
           

3,800,000       
       

32,117,800       

170 Трансакције јавног дуга; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
             

5,359,270       
0.5% 

                         
-       

         
5,359,270       

330 Судови; 
             

2,359,270       
0.2% 

                         
-       

         
2,359,270       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

             
3,000,000       

0.3% 
                         
-       

         
3,000,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

265,619,983       
22.8% 

           
3,212,000       

     
268,831,983       

412 Општи послови по питању рада 
                

240,000       
0.0% 

                         
-       

            
240,000       

421 Пољопривреда 
           

27,604,000       
2.4% 

                         
-       

       
27,604,000       

436 Остала енергија 
             

7,000,000       
0.6% 

                         
-       

         
7,000,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
210,227,650       

18.0% 
                         
-       

     
210,227,650       

473 Туризам 
           

10,548,333       
0.9% 

           
3,212,000       

       
13,760,333       

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

           
10,000,000       

0.9% 
                         
-       

       
10,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

99,070,000       
8.5% 

                         
-       

       
99,070,000       

510 Управљање отпадом; 
           

42,230,000       
3.6% 

                         
-       

       
42,230,000       

520 Управљање отпадним водама; 
           

23,000,000       
2.0% 

                         
-       

       
23,000,000       

530 Смањење загађености; 
           

32,240,000       
2.8% 

                         
-       

       
32,240,000       

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика; 

                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       

550 
Заштита животне средине - истраживање и 
развој; 

                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       
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560 
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

             
1,600,000       

0.1% 
                         
-       

         
1,600,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
         

147,741,540       
12.7% 

                         
-       

     
147,741,540       

620 Развој заједнице; 
         

109,241,540       
9.4% 

                         
-       

     
109,241,540       

630 Водоснабдевање; 
             

8,500,000       
0.7% 

                         
-       

         
8,500,000       

640 Улична расвета; 
           

30,000,000       
2.6% 

                         
-       

       
30,000,000       

700 ЗДРАВСТВО 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

721 Опште медицинске услуге 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

143,718,242       
12.3% 

           
4,155,000       

     
147,873,242       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

50,500,000       
4.3% 

                         
-       

       
50,500,000       

820 Услуге културе; 
           

75,688,242       
6.5% 

           
4,155,000       

       
79,843,242       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

13,500,000       
1.2% 

                         
-       

       
13,500,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

3,000,000       
0.3% 

                         
-       

         
3,000,000       

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

             
1,030,000       

0.1% 
                         
-       

         
1,030,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
200,517,552       

17.2% 
           

2,699,000       
     

203,216,552       

910 Предшколско и основно образовање; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       

911 Предшколско образовање 
         

130,934,442       
11.2% 

              
869,000       

     
131,803,442       

912 Основно образовање 
           

49,032,990       
4.2% 

                         
-       

       
49,032,990       

920 Средње образовање; 
           

14,000,000       
1.2% 

                         
-       

       
14,000,000       

980 
Образовање некласификовано на другом 
месту 

             
6,550,120       

0.6% 
           

1,830,000       
         

8,380,120       

  
УКУПНО 

      
1,166,558,536       

100.0% 
         

13,866,000       
  

1,180,424,536       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 8. 
 

Средства буџета у износу од  1.166.558.536  динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 
13.866.000  динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то: 
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Средства из 
буџета 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0001 

      Функционисање Скупштине       

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

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,566,700   2,566,700 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 460,100   460,100 

          421 Стални трошкови 170,000   170,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 7,000,000   7,000,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 306,000   306,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Функција 110: 11,102,800 0 11,102,800 
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            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програм 16: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Раздео 1: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,089,700   9,089,700 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,639,400   1,639,400 

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          422 Трошкови путовања 350,000   350,000 

          423 Услуге по уговору 2,900,000   2,900,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 948,000   948,000 

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

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

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 
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            Функција 111: 15,429,100 0 15,429,100 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 15,429,100 0 15,429,100 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 

            Свега за Раздео 2: 15,429,100 0 15,429,100 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 400,000   400,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

          423 Услуге по уговору 4,950,000   4,950,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Функција 111: 5,430,000 0 5,430,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 5,430,000 0 5,430,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 20,859,100   20,859,100 

            Свега за Програм 16: 20,859,100 0 20,859,100 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       
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          01 Приходи из буџета 20,859,100   20,859,100 

            Свега за Раздео 3: 20,859,100 0 20,859,100 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0004 

      Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,284,220   1,284,220 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 230,050   230,050 

          421 Стални трошкови 60,000   60,000 

          422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 155,000   155,000 

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

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Функција 330: 2,359,270 0 2,359,270 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,359,270 0 2,359,270 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за Програм 15: 2,359,270 0 2,359,270 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за Раздео 4: 2,359,270 0 2,359,270 
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5           ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    1101       ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

    
1101-
0003 

    
  

Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          424 Специјализоване услуге 15,936,000   15,936,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 709,250   709,250 

          511 Зграде и грађевински објекти 39,595,790   39,595,790 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 52,190,000   52,190,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,051,040   4,051,040 

            Функција 620: 56,241,040 0 56,241,040 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 52,190,000   52,190,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,051,040   4,051,040 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 56,241,040 0 56,241,040 

                    

    1101-П1       Пројекат: Изградња бране на Сврљишком Тимоку       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 41,300,500   41,300,500 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          10 Примања од домаћих задуживања 32,000,000   32,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,300,500   9,300,500 

            Функција 620: 41,300,500 0 41,300,500 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П1       

          10 Примања од домаћих задуживања 32,000,000   32,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,300,500   9,300,500 

            Свега за пројекат 1101-П1: 41,300,500 0 41,300,500 
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            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 52,190,000   52,190,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 32,000,000   32,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13,351,540   13,351,540 

            Свега за Програм 1: 97,541,540 0 97,541,540 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    
1102-
0001 

    
  

Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

          421 Стални трошкови 26,000,000   26,000,000 

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

          425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 640: 30,000,000 0 30,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 30,000,000 0 30,000,000 

                    

    
1102-
0002 

    
  Одржавање јавних зелених површина 

      

      510     Управљање отпадом       

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 
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            Свега за програмску активност 1102-0002: 15,000,000 0 15,000,000 

                    

    
1102-
0003 

      Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 23,000,000   23,000,000 

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 730,000   730,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 23,730,000   23,730,000 

            Функција 510: 23,730,000 0 23,730,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 23,730,000   23,730,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 23,730,000 0 23,730,000 

                    

    
1102-
0004 

      Зоохигијена       

      510     Управљање отпадом       

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0004: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    
1102-
0007 

      Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      436     Остала енергија       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 436:       
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          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

            Функција 436: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0007: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

    
1102-
0008 

      Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

          425 Текуће поправке и одржавање 6,600,000   6,600,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

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

            Функција 630: 6,600,000 0 6,600,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0008: 6,600,000 0 6,600,000 

                    

    1102-П1       Пројекат: Пијаца Кална       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

            Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

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

            Свега за пројекат 1102-П1: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

    1102-П2 
    

  Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 6,700,000   6,700,000 
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            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 6,700,000   6,700,000 

            Функција 620: 6,700,000 0 6,700,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П2       

          01 Приходи из буџета 6,700,000   6,700,000 

            Свега за пројекат 1102-П2: 6,700,000 0 6,700,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 96,030,000   96,030,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 

            Свега за Програм 2: 96,030,000 0 96,030,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    
1501-
0001 

      Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

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

            Функција 490: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

                    

    1501-П1 
    

  Пројекат: Економско оснаживање жена у југоисточној Србији - Каритас       

      412     Општи послови по питању рада       

          481 Дотације невладиним организацијама 240,000   240,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       
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          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 

            Функција 412: 240,000 0 240,000 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1       

          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 

            Свега за пројекат 1501-П1: 240,000 0 240,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 10,240,000   10,240,000 

          06 Донације од међународних организација 0   0 

            Свега за Програм 3: 10,240,000 0 10,240,000 

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-
0001 

      Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници       

      421     Пољопривреда       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 421: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0101-0001: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програм 5: 500,000 0 500,000 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       
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0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        

                    

    
0401-
0004 

      Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 520: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    0401-П1       Пројекат: Канализација у Трговишту       

      520     Управљање отпадним водама       

          511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000   20,000,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000   20,000,000 

            Функција 520: 20,000,000 0 20,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П1       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000   20,000,000 

            Свега за пројекат 0401-П1: 20,000,000 0 20,000,000 

                    

    0401-П2       Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру       

      530     Смањење загађености       

          421 Стални трошкови 36,000   36,000 

          422 Трошкови путовања 164,000   164,000 

          423 Услуге по уговору 4,840,000   4,840,000 
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          426 Материјал 2,000,000   2,000,000 

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

            Извори финансирања за функцију 530:       

          01 Приходи из буџета 4,840,000   4,840,000 

          06 Донације од међународних организација 27,400,000   27,400,000 

            Функција 530: 32,240,000 0 32,240,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П2       

          01 Приходи из буџета 4,840,000   4,840,000 

          06 Донације од међународних организација 27,400,000   27,400,000 

            Свега за пројекат 0401-П2: 32,240,000 0 32,240,000 

                    

            ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    
0701-
0002  

    
  

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре        

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          424 Специјализоване услуге 12,810,000   12,810,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 63,564,060   63,564,060 

          426 Материјал 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 55,250,790   55,250,790 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 103,961,700   103,961,700 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28,963,150   28,963,150 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Функција 451: 132,924,850 0 132,924,850 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 103,961,700   103,961,700 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28,963,150   28,963,150 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 
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            Свега за програмску активност 0701-0002: 132,924,850 0 132,924,850 

                    

    
0701-
0004  

    
  

Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

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

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 47,302,800   47,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

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

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 47,302,800   47,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

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

                    

    0701-П1       Пројекат: Мост код Дома културе       

      451     Друмски саобраћај       

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

            Извори финансирања за функцију 451:       

          10 Примања од домаћих задуживања 30,000,000   30,000,000 

            Функција 451: 30,000,000 0 30,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

          10 Примања од домаћих задуживања 30,000,000   30,000,000 

            Свега за пројекат 0701-П1: 30,000,000 0 30,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 151,264,500   151,264,500 

          10 Примања од домаћих задуживања 30,000,000   30,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28,963,150   28,963,150 

            Свега за Програм 7: 210,227,650 0 210,227,650 
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    2001       ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ       

    2001-П1       Пројекат: Доградња објекта обданишта Црвенкапа       

      911     Предшколско образовање 
      

          511 Зграде и грађевински објекти 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

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

            Функција 911: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 2001-П1:       

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

            Свега за пројекат 2001-П1: 12,000,000 0 12,000,000 

                    

    2002       ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    200-П1       Пројекат: Санација крова спортске хале Каплар       

      912     Основно образовање       

          425 Текуће поправке и одржавање 1,432,990   1,432,990 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,432,990   1,432,990 

            Функција 912: 1,432,990 0 1,432,990 

            Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,432,990   1,432,990 

            Свега за пројекат 2002-П1: 1,432,990 0 1,432,990 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0001 

      Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 390,000   390,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 390,000   390,000 

            Функција 010: 390,000 0 390,000 
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  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 530,000   530,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Функција 070: 550,000 0 550,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 940,000   940,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 940,000 0 940,000 

                    

    
0901-
0002 

      Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

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

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 040: 100,000 0 100,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

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

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 070: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 
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            Свега за Програмску активност 0901-0002: 200,000 0 200,000 

                    

    
0901-
0005 

      Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту       

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

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

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 5,300,000   5,300,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 070: 5,300,000 0 5,300,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

          01 Приходи из буџета 5,300,000   5,300,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 5,300,000 0 5,300,000 

      
              

    
0901-
0006 

      Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца        

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17,000,000   17,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

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

            Функција 040: 17,000,000 0 17,000,000 

      060     Становање       

          421 Стални трошкови 520,000   520,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 20,000   20,000 

          426 Материјал 60,000   60,000 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 060: 600,000 0 600,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       
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          01 Приходи из буџета 17,600,000   17,600,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 17,600,000 0 17,600,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 24,040,000   24,040,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 

            Свега за Програм 11: 24,040,000 0 24,040,000 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    
1801-
0002 

      Мртвозорство       

      721     Функција: Опште медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 721: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0002 

      Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 13,000,000   13,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

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

            Функција 820: 13,000,000 0 13,000,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0002: 13,000,000 0 13,000,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       

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

            Извори финансирања за функцију 840:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

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

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

      

          421 Стални трошкови 120,000   120,000 

          422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

          423 Услуге по уговору 390,000   390,000 

          426 Материјал 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 530,000   530,000 

            Функција 860: 530,000 0 530,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 530,000   530,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 530,000 0 530,000 

                    

    
1201-
0003 

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

      

      820     Услуге културе       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 
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            Функција 820: 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 800,000 0 800,000 

                    

    
1201-
0004 

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

      

      830     
Услуге емитовања и штампања       

          423 Услуге по уговору 13,500,000   13,500,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 13,500,000   13,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 830: 13,500,000 0 13,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 13,500,000   13,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 13,500,000 0 13,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 30,830,000   30,830,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програм 13: 30,830,000 0 30,830,000 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0001 

      Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       43,500,000   43,500,000 



СТРАНА 31 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 28  18. ДЕЦЕМБАР 2018 
 

 
 

            Извори финансирања за функцију 810:       

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

            Функција 810: 43,500,000 0 43,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

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

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 43,500,000 0 43,500,000 

                    

    
1301-
0005 

      Спровођење омладинске политике       

    
  860 

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

      

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 860: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

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

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 44,000,000   44,000,000 

            Свега за Програм 14: 44,000,000 0 44,000,000 

                    

    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001 

      Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130     Опште јавне услуге       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,944,630   46,944,630 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,393,920   8,393,920 

          414 Социјална давања запосленима 1,620,000   1,620,000 
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          415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000   1,500,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 700,000   700,000 

          421 Стални трошкови 16,750,000   16,750,000 

          422 Трошкови путовања 800,000   800,000 

          423 Услуге по уговору 15,020,000   15,020,000 

          424 Специјализоване услуге 1,930,000   1,930,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 24,325,430   24,325,430 

          426 Материјал 9,555,500   9,555,500 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 5,300,000   5,300,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000   1,600,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8,600,000   8,600,000 

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

          484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 
природних узрока 

5,001,000   5,001,000 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 120,000   120,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000   8,000,000 

          512 Машине и опрема 4,210,000   4,210,000 

          515 Нематеријална имовина 740,000   740,000 

          541 Земљиште 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 161,686,050   161,686,050 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,425,430   1,425,430 

            Функција 130: 163,111,480 0 163,111,480 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 161,686,050   161,686,050 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,425,430   1,425,430 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 163,111,480 0 163,111,480 
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0602-
0009 

      Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

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

            Извори финансирања за функцију 112:       

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

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

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

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

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

                    

    
0602-
0010 

      Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

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

            Извори финансирања за функцију 112:       

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

            Функција 112: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

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

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

                    

    
0602-
0014 

      Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          423 Услуге по уговору 700,000   700,000 

          424 Специјализоване услуге 1,800,000   1,800,000 

          426 Материјал 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 360: 3,000,000 0 3,000,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

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

                    

    0602-П1       Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у Књажевцу       

      130     Опште услуге       

          421 Стални трошкови 35,592   35,592 

          423 Услуге по уговору 448,870   448,870 

          512 Машине и опрема 974,346   974,346 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1,458,808   1,458,808 

          06 Донације од међународних организација     0 

            Функција 130: 1,458,808 0 1,458,808 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П1       

          01 Приходи из буџета 1,458,808   1,458,808 

          06 Донације од међународних организација 0   0 

            Свега за пројекат 0602-П1: 1,458,808 0 1,458,808 

                    

    0602-П2 
    

  Пројекат: Израда извођачког пројекта за Центар за обуку /"Start up" у селу Ргоште       

      130     Опште услуге       

          421 Стални трошкови 11,864   11,864 

          423 Услуге по уговору 172,026   172,026 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 183,890   183,890 

          06 Донације од међународних организација     0 

            Функција 130: 183,890 0 183,890 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П2       

          01 Приходи из буџета 183,890   183,890 
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          06 Донације од међународних организација 0   0 

            Свега за пројекат 0602-П2: 183,890 0 183,890 

                    

    0602-П3 
    

  Пројекат: Поправка и одржавање помоћних терена комплекса градског стадиона       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          425 Текуће поправке и одржавање 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 810: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П3       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

            Свега за пројекат 0602-П3: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 185,328,748   185,328,748 

          06 Донације од међународних организација 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,425,430   1,425,430 

            Свега за Програм 15: 186,754,178 0 186,754,178 

                    

    0501       ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ       

                    

    0501-П1 
    

  Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности на згради Општине Књажевац       

      130     Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 11,748,391   11,748,391 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 11,748,391   11,748,391 
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          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 130: 11,748,391 0 11,748,391 

            Извори финансирања за пројекат 0501-П1       

          01 Приходи из буџета 11,748,391   11,748,391 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

            Свега за пројекат 0501-П1: 11,748,391 0 11,748,391 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0006 

      Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

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

            Функција 040: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

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

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 12,000,000 0 12,000,000 

      
              

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-
0002 

      Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 27,104,000   27,104,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,104,000   2,104,000 

            Функција 421: 27,104,000 0 27,104,000 
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            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,104,000   2,104,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 27,104,000 0 27,104,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        

      560     Заштита животне средине       

          423 Услуге по уговору 400,000   400,000 

          424 Специјализоване услуге 1,100,000   1,100,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 560: 1,600,000 0 1,600,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,600,000 0 1,600,000 

                    

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        

      630     Водоснабдевање 
      

          425 Текуће поправке и одржавање 1,900,000   1,900,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 1,900,000   1,900,000 

            Функција 630: 1,900,000 0 1,900,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,900,000   1,900,000 
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            Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,900,000 0 1,900,000 

                    

    
0401-
0004 

      Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

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

            Извори финансирања за функцију 520:       

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

            Функција 520: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

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

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

    
0401-
0005 

      Управљање комуналним отпадом        

      510     Управљање отпадом       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          512 Машине и опрема 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 510: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0005: 1,500,000 0 1,500,000 

    
    

            

            Извори финансирања за Програм 6:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Свега за Програм 6: 6,000,000 0 6,000,000 
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5 5.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-
0002     

  Функционисање месних заједница       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 490,080   490,080 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 87,720   87,720 

          413 Накнаде у натури 10,000   10,000 

          414 Социјална давања запосленима 50,000   50,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 50,000   50,000 

          421 Стални трошкови 11,000,000 1,900,000 12,900,000 

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

          423 Услуге по уговору 7,000,000 800,000 7,800,000 

          424 Специјализоване услуге 300,000 100,000 400,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 8,000,000 400,000 8,400,000 

          426 Материјал 500,000 50,000 550,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 50,000   50,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000 50,000 60,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000 100,000 250,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема 500,000 300,000 800,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

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

            Функција 160: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

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

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 
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            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

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

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Програм 15: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.01:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

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

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Главу 5.01: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

                    

5 5.02         РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001     

  Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      980     Образовање неквалификовано на другом месту       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,340,220   1,340,220 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 239,900   239,900 

          413 Накнаде у натури 0 15,000 15,000 

          421 Стални трошкови 700,000 30,000 730,000 

          422 Трошкови путовања 100,000 50,000 150,000 

          423 Услуге по уговору 1,280,000 130,000 1,410,000 

          424 Специјализоване услуге 2,450,000 1,400,000 3,850,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000 30,000 130,000 

          426 Материјал 100,000 35,000 135,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 140,000   140,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 20,000 20,000 

          512 Машине и опрема 100,000 120,000 220,000 
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            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Функција 980: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Програм 15: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.02:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Главу 5.02: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

                    

5 5.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0001     

  Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,433,360   3,433,360 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 614,570   614,570 

          414 Социјална давања запосленима 20,000 20,000 40,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 60,000   60,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60,000   60,000 

          421 Стални трошкови 449,000 30,000 479,000 

          422 Трошкови путовања 165,000 30,000 195,000 
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          423 Услуге по уговору 1,342,000 2,030,000 3,372,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000 30,000 230,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 236,000 100,000 336,000 

          426 Материјал 390,000 60,000 450,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 378,403   378,403 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 250,000 263,000 

          512 Машине и опрема 25,000   25,000 

          515 Нематеријална имовина 120,000   120,000 

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

            Извори финансирања за функцију 473:       

            Функција 473: 7,506,333 3,000,000 10,506,333 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 7,506,333   7,506,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 7,506,333 3,000,000 10,506,333 

                    

    1502-П2 
    

  Пројекат: Промоција туристичке понуде на домаћем и страном тржишту       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања 196,500   196,500 

          423 Услуге по уговору 685,000   685,000 

          424 Специјализоване услуге 37,000   37,000 

          426 Материјал 51,000   51,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 969,500   969,500 

            Функција 473: 969,500 0 969,500 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П2       
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          01 Приходи из буџета 969,500   969,500 

            Свега за пројекат 1502-П2: 969,500 0 969,500 

                    

    1502-П3       Пројекат: Звуци трубе са Тимока       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 320,000   320,000 

          424 Специјализоване услуге 578,000   578,000 

          426 Материјал 22,000   22,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 920,000   920,000 

            Функција 473: 920,000 0 920,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П3       

          01 Приходи из буџета 920,000   920,000 

            Свега за пројекат 1502-П3: 920,000 0 920,000 

                    

    1502-П4       Пројекат: Молитва под Миџором       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 241,000   241,000 

          424 Специјализоване услуге 206,000   206,000 

          426 Материјал 130,000   130,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 577,000   577,000 

            Функција 473: 577,000 0 577,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П4       

          01 Приходи из буџета 577,000   577,000 

            Свега за пројекат 1502-П4: 577,000 0 577,000 
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    1502-П5       Пројекат: Организација мањих манифестација       

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 25,000   25,000 

          423 Услуге по уговору 318,000   318,000 

          424 Специјализоване услуге 145,000   145,000 

          426 Материјал 87,500   87,500 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 575,500   575,500 

            Функција 473: 575,500 0 575,500 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П5       

          01 Приходи из буџета 575,500   575,500 

            Свега за пројекат 1502-П5: 575,500 0 575,500 

                    

    1502-П7 
    

  Пројекат: Природни ресурси у функцији одрживог туристичког развоја       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)     0 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца     0 

          415 Накнаде трошкова за запослене   24,000 24,000 

          423 Услуге по уговору   184,000 184,000 

          426 Материјал   4,000 4,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

            Функција 473: 0 212,000 212,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П7       

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

            Свега за пројекат 1502-П7: 0 212,000 212,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       
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          01 Приходи из буџета 10,548,333 0 10,548,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          05 Донације од иностраних земаља     0 

          06 Донације од међународних организација   0 0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 4: 10,548,333 3,212,000 13,760,333 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.03:       

          01 Приходи из буџета 10,548,333   10,548,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          05 Донације од иностраних земаља     0 

          06 Донације од међународних организација   0 0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.03: 10,548,333 3,212,000 13,760,333 

                    

            УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 5.04         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,325,850   6,325,850 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,132,330   1,132,330 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000   300,000 

          421 Стални трошкови 500,000 115,000 615,000 

          423 Услуге по уговору 150,000 30,000 180,000 
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          424 Специјализоване услуге 70,000 35,000 105,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 50,000 10,000 60,000 

          426 Материјал 500,000 55,000 555,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 730,000   730,000 

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

          512 Машине и опрема 300,000 20,000 320,000 

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 11,108,180   11,108,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 820: 11,108,180 265,000 11,373,180 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,108,180   11,108,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 11,108,180 265,000 11,373,180 

                    

    
1201-
0002 

      Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 150,000 15,000 165,000 

          423 Услуге по уговору 1,500,000 20,000 1,520,000 

          424 Специјализоване услуге 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,450,000   2,450,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 2,450,000 35,000 2,485,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       
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          01 Приходи из буџета 2,450,000   2,450,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,450,000 35,000 2,485,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 13,558,180   13,558,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 13: 13,558,180 300,000 13,858,180 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.04:       

          01 Приходи из буџета 13,558,180   13,558,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.04: 13,558,180 300,000 13,858,180 

                    

5 5.05         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,897,640 200,000 7,097,640 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,234,680 50,000 1,284,680 

          414 Социјална давања запосленима 100,000   100,000 

          421 Стални трошкови 2,000,000 50,000 2,050,000 

          422 Трошкови путовања 350,000 50,000 400,000 

          423 Услуге по уговору 1,600,000 100,000 1,700,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 
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          425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 100,000 1,100,000 

          426 Материјал 700,000 100,000 800,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 919,272   919,272 

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

          512 Машине и опрема 1,600,000 700,000 2,300,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 16,621,592   16,621,592 

          03 Социјални доприноси     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

            Функција 820: 16,621,592 1,360,000 17,981,592 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 16,621,592   16,621,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 16,621,592 1,360,000 17,981,592 

                    

    
1201-
0003 

      Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа       

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 600,000   600,000 

          424 Специјализоване услуге 400,000   400,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема     0 

          515 Нематеријална имовина 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Функција 820: 1,600,000 0 1,600,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,600,000 0 1,600,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 18,221,592   18,221,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Програм 13: 18,221,592 1,360,000 19,581,592 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.05:       

          01 Приходи из буџета 18,221,592   18,221,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Главу 5.05: 18,221,592 1,360,000 19,581,592 

                    

5 5.06         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,466,050   6,466,050 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,157,420   1,157,420 

          413 Накнаде у натури 0 30,000 30,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 220,000   220,000 

          421 Стални трошкови 6,720,000 60,000 6,780,000 

          422 Трошкови путовања 170,000 270,000 440,000 

          423 Услуге по уговору 6,300,000 1,110,000 7,410,000 

          424 Специјализоване услуге 5,500,000 15,000 5,515,000 



 
18. ДЕЦЕМБАР 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 28  СТРАНА 50 
 

 
 

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

          426 Материјал 1,220,000 300,000 1,520,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 500,000   500,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35,000 10,000 45,000 

          512 Машине и опрема 820,000   820,000 

          515 Нематеријална имовина     0 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 700,000 700,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 30,108,470   30,108,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 820: 30,108,470 2,495,000 32,603,470 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 30,108,470   30,108,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 30,108,470 2,495,000 32,603,470 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 30,108,470   30,108,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 13: 30,108,470 2,495,000 32,603,470 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.06:       

          01 Приходи из буџета 30,108,470   30,108,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.06: 30,108,470 2,495,000 32,603,470 
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5 5.07         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2001-
0001 

      Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања       

      911     Предшколско образовање       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 64,955,361   64,955,361 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,630,528   11,630,528 

          413 Накнаде у натури 0   0 

          414 Социјална давања запосленима 306,000   306,000 

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

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 910,000   910,000 

          421 Стални трошкови 9,898,300   9,898,300 

          422 Трошкови путовања 300,116   300,116 

          423 Услуге по уговору 1,662,000   1,662,000 

          424 Специјализоване услуге 1,040,000 869,000 1,909,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 4,896,300   4,896,300 

          426 Материјал 13,142,959   13,142,959 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 6,513,878   6,513,878 

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

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема 2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800   5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Функција 911: 118,934,442 869,000 119,803,442 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 
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          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за Програм 8: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.07:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за Главу 5.07: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

                    

5           ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

            ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,300,000   11,300,000 

            Извори финансирања за функцију 912:                

          01 Приходи из буџета 11,300,000   11,300,000 

            Функција 912: 11,300,000 0 11,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,300,000   11,300,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 11,300,000 0 11,300,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       
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    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

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

            Извори финансирања за функцију 912:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

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

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 14,500,000   14,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 14,500,000   14,500,000 

            Функција 912: 14,500,000 0 14,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,500,000   14,500,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 14,500,000 0 14,500,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

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

            Извори финансирања за функцију 912:       

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

            Функција 912: 4,000,000 0 4,000,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

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

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

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

            Извори финансирања за функцију 912:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

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

            ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 912: 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 800,000 0 800,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 47,600,000   47,600,000 

            Свега за Програм 9: 47,600,000 0 47,600,000 
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5           СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       

            КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

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

            Извори финансирања за функцију 920:       

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

            Функција 920: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

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

            Свега за програмску активност 2003-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Функција 920: 9,000,000 0 9,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 9,000,000 0 9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

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

            Свега за Програм 10: 14,000,000 0 14,000,000 
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5           ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0001 

      Једнократне помоћи и други облици помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

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

            Функција 070: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

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

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 12,000,000 0 12,000,000 

      
              

    
0901-
0004 

      Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,209,680   5,209,680 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 5,209,680   5,209,680 

            Функција 070: 5,209,680 0 5,209,680 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

          01 Приходи из буџета 5,209,680   5,209,680 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 5,209,680 0 5,209,680 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 17,209,680   17,209,680 

            Свега за Програм 11: 17,209,680 0 17,209,680 

                    

            Извори финансирања за раздео 5:       
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          01 Приходи из буџета 970,377,456   970,377,456 

          03 Социјални доприноси 0 20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 8,965,000 8,965,000 

          06 Донације од међународних организација 27,400,000 0 27,400,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 212,000 5,394,800 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,800,000 3,800,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 62,000,000   62,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 67,277,110 0 67,277,110 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Свега за раздео 5: 1,132,237,366 13,866,000 1,146,103,366 

                    

                    

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

          01 Приходи из буџета 1,004,698,626   1,004,698,626 

          03 Социјални доприноси 0 20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 8,965,000 8,965,000 

          06 Донације од међународних организација 27,400,000 0 27,400,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 212,000 5,394,800 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,800,000 3,800,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 62,000,000   62,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 67,277,110 0 67,277,110 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,166,558,536 13,866,000 1,180,424,536 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9.  

Број запослених на неодређено и одређено време 
код корисника јавних средстава у општини 
Књажевац не може бити већи од максималног броја 
запослених, утврђеног законом и подзаконским 
актима који регулишу ову област. 

Члан10. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је 
председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник 
општине. 

Члан 11. 

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

Члан 12. 

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

Члан 13. 

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

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

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

Члан 14. 

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

 

Члан 15. 

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

Члан 16. 

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

Члан 17.  

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

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

Члан 18. 

Новчана средства буџета општине, директних и 
индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени 
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 19. 

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

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

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

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 
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Обавезе преузете у 2018. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у току 2018. године, преносе се у 2019. 
годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет апропријација одобрених 
овом одлуком. 

Члан 20. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 
бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако 
је законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод. 

Члан 21.  

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

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

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

Члан 22. 

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

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

Члан 23. 

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

Члан 24. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 
корисника буџетских средстава имају расходи за 
сталне трошкове, трошкови текућих поправки и 
одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, 
материјала, као и по основу капиталних издатака 
измире у року утврђеном законом који регулише 
рокове измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

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

Члан 25. 

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

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

Члан 26. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2019. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 
при чему су, у складу са истим чланом Закона, 
председник општине, односно лице које он овласти, 
одговорни за ефикасност и сигурност тог 
инвестирања. 

Члан 27. 

Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности председника општине, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2019. године, уколико средства потребна за исплату 
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су у складу са овом одлуком 
предвиђена за плате том буџетском кориснику.  

Члан 28. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава у 2019. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације 
и употребе средстава за рад. 

Члан 29. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 
који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, 
председник општине може донети одлуку о 
задуживању у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 
61/2005,107/2009, 78/2011 и 68/2015). 
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Члан 30. 

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

2019. године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2019. години, која су тим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Књажевац за 2019. годину. 

Члан 31. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Књажевац 
из другог буџета (Републике, покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна 
средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донације, чији 
износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, орган управе надлежан за 
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему. 

Члан 32. 

У случају да се у току године обим пословања или 
овлашћења директног , односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава 
промени, износ апропријација издвојених за 
активности тог корисника повећаће се, односно 
смањити. 

Одлуку о промени апропријација из предходног 
става овог члана доноси општинско веће. 

Директни корисник буџетских средстава, уз 
одобрење локалног органа управе надлежног за 
финансије, може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода 
и издатака у износу до 10% вредности 
апропријације за расход и издатак чији се износ 
умањује. 

Члан 33. 

  Скупштина општине доноси одлуку о задуживању 
код домаћих и иностраних поверилаца ради    
финансирања капиталних инвестиционих расхода, а у 
складу са чланом 33. до 38. Закона о јавном дугу. 

У случају недовољног прилива средстава буџета, за 
редовно измиривање обавеза буџет може користити 
краткорочне позајмице. 

Одлуку о коришћењу позајмица доноси скупштина 
општине, а у складу са Законом о јавном дугу. 

На терет буџета не могу се издавати гаранције. 

 

Члан 34. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у 
већем износу од прописаних, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, ако 
посебним прописима није другачије одређено. 

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

Члан 35. 

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

Члан 36. 

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и 
исплата божићних, годишњих и других врста 
накнада и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике  средстава буџета, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право 
стекли у 2019. години 

Члан 37. 

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

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација 
из разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу 
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће 
предложити умањење обавеза,односно продужење 
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.  

Члан 38. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији 
је оснивач општина Књажевац, дужни су да 
најкасније до 30. новембра текуће буџетске године 
део од најмање 50% добити, односно вишка 
прихода над расходима, по завршном рачуну за 
2018. годину уплате у буџет општине Књажевац.  

Члан 39. 

Буџетски корисници су дужни, да на захтев 
надлежног одељења тј. службе директног 
корисника, ставе на увид документацију о њиховом 
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финансирању, као и да достављају извештаје о 
остварењу прихода и извршењу расхода у 
одређеном периоду (најмање тромесечно), 
укључујући и приходе које остваре обављањем 
услуга. 

Члан 40. 

За све што није регулисано овом одлуком 
примењиваће се одредбе Закона о буџету 
Републике Србије за 2019. годину и остали 
позитивни законски прописи. 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине 
Књажевац, интернет страници Општине и  
доставити Министарству надлежном за послове 
финансија. 

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац”, а примењиваће се од 01.јануара 2019. 
године. 

 
Број: 400-429/2018-01  
Датум: 18.12.2018. године  
К њ а ж е в а ц 

                                                                                                                       
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
I  Постојећи број запослених на радним 

местима у Општинској управи Књажевац, на дан 
07.12.2018. године, разврстаним у следећа звања: 
 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

положај у првој групи     1 

 

самостални саветник      11 

саветник      14 

млађи саветник        2 

сарадник        2 

млађи сарадник         / 

виши референт      23 

референт        / 

млађи референт        / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       1 

намештеник - пета врста 
радних места 

     15 

Радни однос на 
одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

/ 
 

/ 

Радни однос на Број извршилаца 

одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

 
 

самостални саветник  / 

саветник         / 

млађи саветник    2 

сарадник    1 

млађи сарадник    / 

виши референт         / 

референт         / 

млађи референт    1 

намештеник - четврта 
врста радних места 

   1 

намештеник - пета врста 
радних места 

        / 

 

/Приправници 
 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

 
        /  
        /  
        / 
 
 
 

 
 

II  Планирани број запослених за 2019. 

годину, на радним местима у Општинској управи 
Књажевац, разврстаним у следећа звања: 
 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи 1 

 

Самостални саветник 12 

Саветник 17 

Млађи саветник 5 

Сарадник 2 

Млађи сарадник  / 

Виши референт 22 

референт  / 

млађи референт  / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

1 

намештеник - пета врста 
радних места 

13 

Радни однос на 
одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 
/ 
 

 
/ 

Радни однос на 
одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник / 

млађи саветник 3 

сарадник / 

млађи сарадник 1 

виши референт / 

референт / 

млађи референт / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

1 

намештеник - пета врста 
радних места 

 / 
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Приправници 
 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
 
/ 
/ 
/ 

 
 

III Планирани број запослених за 2019. 

годину из главе II Кадровског плана усаглашен је са 
средствима обезбеђеним буџетом општине 
Књажевац за 2019. годину.Кадровски план је 
саставни део Одлуке о буџету општине Књажевац 
за  2019. годину. 
 
2 

На основу члана 4 став 3 и члана 13 став 1 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016) члана 21  Закона о 
изменама и допунама Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016) и 
члана 30 Статута општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015) 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
18.12.2018. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И 

ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се начин и услови 
обављања комуналне делатности управљање 
гробљима и сахрањивање и погребне делатности на 
територији општине Књажевац (у даљем тексту: 
Општина), права и обавезе вршиоца комуналне 
делатности који обавља комуналну делатност 
управљања гробљима и сахрањивања и погребну 
делатност, корисника, односно закупца и извођача 
занатских радова на гробљима, финансирање 
обављања комуналне делатности, начин вршења 
надзора над обављањем комуналне делатности, 
као и други послови, у складу са законом. 
 

Члан 2. 

 Управљање гробљима и сахрањивање је: 
упрaвљaњe и oдржaвaњe грoбљa; oдржaвaњe 
грoбнoг  мeстa и нaплaтa нaкнaдe зa oдржaвaњe 
грoбнoг мeстa; oбeзбeђивaњe, дaвaњe у 
зaкуппрoдaja урeђeних грoбних мeстa; пoкoпaвaњe и 
eксхумaциja пoсмртних oстaтaкa, крeмирaњe 
иoстaвљaњe пeпeлa пoкojникa; oдржaвaњe oбjeкaтa 
кojи сe нaлaзe у склoпу грoбљa (мртвaчницa,кaпeлa, 
рoзaриjум, кoлумбaриjум, крeмaтoриjум); 
oдржaвaњe пaсивних грoбaљa и спoмeн-oбeлeжja. 
 Управљање гробљима и сахрањивање је 
комунална делатност од општег интереса. 
 
 Пoгрeбнa дeлaтнoст je прeузимaњe и 
прeвoз пoсмртних oстaтaкa oд мeстa смрти, oднoснo 

мeстa нa кoмe сe нaлaзи умрлa oсoбa (стaн, 
здрaвствeнa устaнoвa, институти зa судску 
мeдицину ипaтoлoгиjу, устaнoвe сoциjaлнe зaштитe 
и другa мeстa) и прeвoз дo мeстa oдрeђeнoг 
пoсeбнимпрoписoм (пaтoлoгиje, судскe мeдицинe, 
грoбљa, крeмaтoриjумa, aeрoдрoмa, пoслoвнoг 
прoстoрa пoгрeбнoг прeдузeћa у кoм пoстoje 
прoписaни услoви зa смeштaj и чувaњe пoкojникa), 
oргaнизaциja сaхрaнe и испрaћaja сa прибaвљaњeм 
пoтрeбнe дoкумeнтaциje зa oргaнизaциjу прeвoзa и 
сaхрaњивaњa, чувaњe пoсмртних oстaтaкa у 
рaсхлaднoм урeђajу и припрeмaњe пoкojникa зa 
сaхрaњивaњe. 
 Пoгрeбнa дeлaтнoст, у склaду сa зaкoнoм 
кojим сe урeђуjу кoмунaлнe дeлaтнoсти, нe пoвeрaвa 
сe.  
 

Члан 3. 

 Појмови употребљени у овој Одлуци: 
 Гробље је земљиште које је урбанистичким 
планом или одлуком Скупштине општине одређено 
засахрањивање; 
 Гробно поље је површина за сахрањивање 

на гробљу, која се у зависности од величине гробља 
може поделити на делове до којих се обезбеђује 
колскиприлаз; 
 Гробна парцела је површина који обухвата 

једно или највише шест гробнихместа; 
 Гробно место је гроб на гробној парцели; 
 Сахрањивање је укоп посмртних остатака 
умрлог у гробу, одлагање посмртних остатака у 
гробници, као и друге радње које се у том циљу 
предузимају; 
 Осаријум је заједничка гробница у коју се 
похрањују посмртни остациумрлих; 
 

Члан 4. 

 Свако насељено место по правилу има 
гробље. 
 Гробља у граду Књажевцу су: Источно 
гробље, Западно гробље и гробље Берчиновачко 
брдо. ( у даљем тексту: гробља). 
 На Западном гробљу забрањује се 
формирање нових гробних места и гробних 
парцела. 
 Гробље је земљиште које је урбанистичким 
планом одређено за сахрањивање, спада у групу 
комуналних објеката од посебног друштвеног 
интереса и не може бити предмет јавног промета. 
Гробље у употреби мора испуњавати услове 
прописане важећим законским прописима. 
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање  на територији насељеног 
места Књажевац обавља Јавно комунално 
предузеће „Стандард“ Књажевац, које је основано 
за обављање комуналне делатности управљање 
гробљима и погребних услуга (у даљем 
тексту:Вршилац комуналне делатности - 
Предузеће). 
 Сеоске Месне заједнице на чијој су 
територији организована гробља обављају 
одређене послове у вези са обезбеђивањем услова 
за обављање комуналне делатности управљања 
гробљима и сахрањивање. 
 Погребну делатност обавља привредни 
субјекат који испуњава услове за обављање ове 
комуналне делатности у складу са законом и 
подзаконским актима.  
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 Гробља се стављају ван употребе одлуком 
Скупштине општине на предлог Надзорног одбора 
Предузећа. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 
 

Уређивање и одржавање гробља 
 

Члан 5. 

 Уређивање и одржавање гробља из члана 
4. став 2.ове одлуке Вршилац комуналне 
делатности -Предузеће обавља у складу са 
програмом инвестиционог и текућег одржавања 
гробља. 
 Програм из претходног става доноси  
Надзорни одбор Предузећа уз сагласност 
Скупштине општине. 
 Програм се доноси до 01. децембра текуће 
године за наредну годину. 
 

Члан 6. 

 Спомен гробна места на гробљима на 
територији Општине утврђују се посебном одлуком 
Скупштине општине, на предлог Завода за заштиту 
споменика културе (у даљем тексту:Завод) и на 
начин утврђен прописима којима се уређују 
културна добра. 
 Гробља, спомен гробови, спомен гробнице 
и споменици, који су утврђени за културно добро - 
споменике културе, уређују се и одржавају на начин 
утврђен прописима којима се уређују културна 
добра. 
 

Члан 7. 

 Гробља се уређују и одржавају у складу са 
пројектом гробља и програмима . 
 Планским документом и пројектом гробља, 
одређује се гробно поље и гробне парцеле унутар 
којих се налазе гробна места. 
 Гробно поље и гробна парцела 
обележавају се бројевима. 
 О гробним пољима, гробним парцелама и 
закупцима парцела води се нумеричка и персонална 
евиденција. 
 

 
 

Члан 8. 

 Гробна парцела и гробно место не могу да 
буду предмет правног промета и не могу се давати у 
подзакуп. 
 Закупац гробне парцеле или гробног места 
може гробну парцелу или гробно место да врати 
искључиво Предузећу односно месној заједници без 
накнаде, уз достављање писмене изјаве.  Гробну 
парцелу или гробно место могу вратити и 
наследници закупца, достављањем писмене изјаве 
потписане од стране свих наследника. 
 Закупац не може вратити грпбну парцелу, 
гробно место и/или гробницу, пре истека обавезног 
рока почивања. 
 

Члан 9. 

 Гробље се уређује изградњом објеката 
неопходних за вршење комуналне делатности: 
мртвачнице, капеле, радионица, продавница и 
других објеката, комуналних уређаја и инсталација 

водовода и чесми, канализације, тоалета, расвете, 
спољних и унутрашњих саобраћајница, простора за 
паркирање, пешачких саобраћајница, подизање 
зеленила и ограде, уређењем гробних поља и 
одређивањем гробних парцела и гробних места на 
њима, изградњом фризева и гробница и других 
спомен обележја, подизањем споменика и 
одржавањем чистоће нагробљу. 
 

Члан 10. 

 На гробљу се обавезно изграђује капела. 
 Мртвачница се изграђује на гробљу на коме 
је то планирано. 
 Простор за изградњу објеката за обављање 
погребне делатности намењен је за изградњу 
мртвачнице, капеле, цркве, простор за раднике на 
гробљу, по правилу се одређује поред улаза у 
гробље. 
 Простор за зелене парковске површине се 
одређује по правилу изван гробног поља, или у 
оквиру гробног поља као посебне целине. 
 У гробљу се изграђују колске и пешачке 
саобраћајнице. Колске саобраћајнице повезују улаз 
у гробље са свим гробним пољима, а пешачке стазе 
се израђују на гробном пољу за повезивање гробних 
парцела и као тротоари поред 
колскихсаобраћајница. 
 Паркинг се израђује поред колског улаза у 
гробље. 
 Санитарни објекти, тоалети и чесме за воду 
се изграђују у склопу објеката а по потреби и као 
самостални објекти на гробљу. По правилу у 
близини санитарних објеката израђује се 
надстрешница и постављају клупе заодмор. 
 Испред улаза у гробље може се одредити 
простор за постављање продавница цвећа, 
погребне опреме и друге прикладнеопреме. 
 На гробљу, по правилу близу улаза, могу се 
уредити просторије за погребне церемоније, као на 
пример: комеморације, давање помена уз 
послужење и сл. 
 На гробљима се обавезно обезбеђују 
расхладни уређаји за чување посмртних остатака 
умрлог до сахране. 
 

Члан 11. 

 На гробљу се одређују гробна поља као 
површине на којима се врши сахрањивање. 
 Гробна поља деле се на гробне парцеле за 
сахрањивање. 
 Парцеле за сахрањивање одређују се као 
самостална гробна места, породичне парцеле до 6 
гробних места и као породичне гробнице са 2 до 
највише 6 гробних места. 
 За пренос посмртних остатака из гробних 
парцела на којима је истекао закуп и рок почивања 
одређује се посебно заједничко гробно место, ако за 
то постоје услови на гробљу (осаријум). 
 На месту из претходног става ставља се 
плоча са подацима о лицима која су на овај начин 
сахрањена. 
 На гробљу се посебно може одредити и 
уредити алеја заслужних грађана. 
 

Члан 12. 

 Димензије гроба на гробном месту су 2,20 х 
1,00м. Уколико се ради о породичној парцели, за 
сваки даљи гроб ширина износи 0,80м. Дубина 
ископа гроба је 1,5м, а изузетно је 1,2м. 
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 Забрањена је изградња свих врста објеката 
изнад површине земље осим фриза и дела 
гробнице који код терена са нагибом у горњем делу 
не сме бити вишљи од 30 цм и надгробне спомен 
плоче чије димензије не смеју бити изван: ширине 
до 1,5м и висине до1м. 
 Гробнице се по правилу изграђују као 
подземни објекти. 
 Гробно место уређује се ниском оградом од 
цвећа, изградњом физа у габаритима 2,70 х1,40м 
или поплочавањем у габаритима 2.70 х 1.40м. На 
породичним парцелама до 6 гробних места ширина 
фриза се повећава за 0,80м за свако наредно 
гробноместо. 
 

Члан 13. 

 Ако је планом изградње гробља 
предвиђено, могу се уредити посебне парцеле за 
сахрањивање заслужних грађана (алеја заслужних 
грађана). 
 Која ће лица бити сахрањена у алеји 
заслужних грађана одређује посебна комисија коју 
образује Општинско веће. 
 О уређивању и одржавању гробова у алеји 
заслужних грађана стара се Предузеће односно 
сеоска месна заједница  а трошкове сноси Општина. 
 Ова гробна места се не прекопавају. 
 О гробним местима и  гробницама  
заслужних грађана води се посебна евиденција. 
 

Сахрањивање 
 

Члан 14. 

 Сахрањивање се обавља на гробљу које је 
у употреби на начин прописан законом и овом 
Одлуком. 
 Сваки смртни случај мора се пријавити 
Предузећу односно сеоској месној заједници ради 
благовременог обезбеђивања гробног места, 
одређивања времена сахране и вршења других 
услуга око сахрањивања. 
 

Члан 15. 

 Предузеће односно сеоска месна заједница  
може извршити сахрањивање: 

 по утврђивању смрти од стране овлашћеног 
лекара мртвозорника, а у складу са 
посебним прописима. Зависно од узрока 
смрти мртвозорник, утврђује посебне 
услове за обављање сахране; 

 сахрана се може извршити најраније по 
истеку 24 часа од момента наступања 
смрти уколико се сахрана врши на основу 
извода из матичне књиге умрлих; 

 по издавању дозволе за обављање сахране 
коју издаје надлежни матичар у складу са 
условима наведеним у дозволи засахрану; 

 Матичар дозволом за обављање сахране 
одређује, уколико није извршен упис чињенице 
смрти у матичну књигу умрлих: 
 -податке о умрлом (име и презиме, датум 
рођења и дан и час смрти) 
 -време од кад се може обавити сахрана 
водећи рачуна о истеку 24 часа од момента 
настанка смрти и од посебних захтева одређених 
потврдом о смрти и захтева овлашћених органа 
(полиције, тужилаштва,правосуђе): 

 -начин обављања сахране у зависности од 
узрока смрти, начина обављања сахране 
(покопавањем, одлагањем покојника у гробницу или 
спаљивањем) уколико истипостоје. 
 

Члан 16. 

 Здравствене установе, установе социјалне 
заштите и друге установе за смештај (у даљем 
тексту: установе) дужне су да пријаве сваки случај 
смрти у установама. 
 По утврђеној смрти, посмртни остаци 
умрлог преносе се на гробље специјалним возилом 
и до сахране се чувају у посебној просторији, капели 
или мртвачници. 
 Посмртни остаци умрлог превозе се у 
мртвачком ковчегу, са или без лименог сандука, 
зависно од узрока смрти и начина сахрањивања, у 
гробу или гробници. 
 Прeвoз пoсмртних oстaтaкa врши сe 
спeциjaлизoвaним вoзилoм.  
 Нa прeвoз и прeнoс пoсмртних oстaтaкa 
умрлoг oд зaрaзнe бoлeсти примeњуjу сe пoсeбни 
прoписи.  
 Посмртни остаци умрлог, уколико 
временски услови то захтевају, до сахране се чувају 
у расхладном уређају. 
 Пoсмртни oстaци мoгу сe, сa oдoбрeњeм 
вeрскe зajeдницe, чувaти и у црквaмa, кaпeлaмa и 
другим oбjeктимa кojи су нaмeњeни зa вршeњe 
вeрских oбрeдa дo сaхрaнe.  
 Пoсмртни oстaци сe изузeтнo дo 
сaхрaњивaњa мoгу чувaти у пoрoдичнoj згрaди, 
oднoснo пoрoдичнoм стaну умрлoг.  

 
Члан 17. 

 Ако се сахрана обавља на гробљу које има 
капелу или мртвачницу, посмртни остаци умрлог се, 
могу најкасније један сат пре времена одређеног за 
сахрану, сместити у капелу или мртвачницу на том 
гробљу. 
 

Члан 18. 

 На гробљима, где нису изграђене капеле 
или мртвачнице, посмртни остаци умрлог се чувају 
на месту које одреди породица, сродници умрлог и 
друга лица. 
 Посмртни остаци могу се, са одобрењем 
верске заједнице, чувати и у црквама, капелама и 
другим објектима који су намењени за вршење 
верских обреда до сахране. 
 Пре сахрањивања, посмртни остаци могу 
бити изложени на одређеном месту ван гробља, 
ради указивања посебних посмртних почасти. 
 

Члан 19. 

 Сахрањивање се пријављује Предузећу 
односно сеоској месној заједници најкасније 12 сати 
пре сахране. 
 Сахрањивање се може извршити на основу 
извода из матичне књиге умрлих или дозволе за 
обављање сахране.  
 Дозволу за обављање сахране  издаје 
надлежни матичар по месту смрти лица које се 
сахрањује сваког радног дана у времену од 07.00 до 
15,00 а викендом и нераним данима у времену од 
07.00 до 09,00 сати. 
 На основу дозволе за обављање сахране 
или извода из матичне књиге умрлих, Предузеће  
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односно сеоска месна заједница одређује дан и сат 
сахране у договору са лицем које је пријавило 
сахрану. 
 Предузеће  је дужно да за сахрањивање 
умрлих обезбеди рад службе сваког дана, 
укључујући и недељу и државне празнике и то: 
од 01. маја до 30 септембра увремену од 08,00 до 
17,00сати 
од 01. октобра до 30 априла у времену од 08,00 до 
15,00сати. 
 У исто гробно место може се извршити 
сахрањивање под условом да је од претходне 
сахране протекло најмање 10 пуних и више година. 
 

Члан 20. 

 Приликом сахрањивања може се 
организовати погребна церемонија. 
 Погребну церемонију може да организује 
правни субјекат који обавља погребну делатности, 
при чему се у погледу врсте и обима церемоније 
уважава воља умрлог, породице, сродника умрлог и 
других лица, а према утврђеном дневном распореду 
сахрана. 
 Погребна церемонија обавља се уколико је 
то по жељи умрлог, породице, сродника умрлог и 
других лица, у складу са верским обредима верских 
заједница. 
 Опроштај од умрлог може се обавити уз 
учешће хора, оркестра, рецитатора, говорника и 
друге пригодне садржаје који изражавају жељу 
умрлог, породице, сродника умрлог и других лица и 
одговарају личности умрлог и пијетету чина 
сахрањивања. 
 Део погребне церемоније може се 
извршити поред гробног места и у просторијама на 
гробљу које су за то намењене. 
 

Члан 21. 

 Сахрана посмртних остатака умрлог врши 
се на гробљу које је у употреби. 
 Сахрана се врши покопавањем у гробу на 
гробном месту или одлагањем  посмртних остатака 
у гробницу на гробној парцели. На гробној парцели 
се може обавити сахрана искључиво закупца 
парцеле, а по његовој сагласности и других 
лица.Сагласност из овог става мора бити дата у 
писаном облику. 
 Посмртни остаци сахрањених обавезно 
почивају у гробном месту најмање 10 година од 
дана сахране што се регулише обавезним закупом  
на рок обавезног почивања. 
 

Члан 22. 

 Спаљивање посмртних остатака може се 
вршити ако је такву жељу за живота изјавило умрло 
лице или по налогу лица које је дужно да сахрани 
умрлог. 
 Спаљивање посмртних остатака не може се 
вршити ако је умрли за живота изразио жељу да се 
његови посмртни остаци не спаљују. 
 Спаљивање посмртних остатака лица која 
нису умрла природном смрћу, може се извршити 
само по одобрењу или налогу органа надлежног за 
покретање или вођење кривичног поступка. 
 Сахрањивање спаљених посмртних 
остатака умрлог врши се покопавањем пепела у 
гроб или одлагањем урне са пепелом у гробницу. 

 
 

 
 

Члан 23. 

 Најкасније један сат по завршетку погребне 
церемоније Предузеће  односно сеоска месна 
заједница мора да затвори гробно место, односно 
обликује гробну хумку, постави надгробна обележја 
и распореди цвеће и венце. 
 Запослени у Предузећу који учествују у 
процесу сахрањивања морају носити пригодну 
радну униформу. 
 

Члан 24. 

 Сахрањивање посмртних остатака 
неидентификованог умрлог обавља Предузеће у 
року од 24 сата од пријема акта из става 2 овог 
члана.. 
 Сахрањивање лица из става 1. овог члана, 
врши се на основу акта надлежног органа којим је 
утврђена чињеница да је лице неидентификовано. 
 

Члан 25. 

 Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде 
његови сродници, односно лица која би према 
важећим прописима била обавезна да га 
издржавају, односно да се о њему старају или друга 
физичка и правна лица која преузму обавезу да 
обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да 
се о томе старају. 
 Ако не постоје лица из става 1. овог члана, 
или ако лица која су дужна да изврше сахрањивање 
то одбију, или нису у могућности да сахрањивање 
обезбеде, сахрањивање ће извршити Предузеће 
односно месна заједница. 
 Трошкове сахрањивања сносе лица која су 
била дужна да умрлог за живота издржавају или да 
се старају о његовом сахрањивању. 
 Ако не постоје лица која су дужна да 
обезбеде сахрањивање трошкове сахрањивања 
сноси општина на чијој територији је умрли имао 
последње пребивалиште, а ако се не може утврдити 
последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси 
општина на чијој је територији умрло сахрањено 
лице, односно на чијој територији су нађени 
посмртни остациумрлог. 
 Општина која је обезбедила сахрањивање 
умрлог лица има право на накнаду трошкова од 
лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање, 
односно из заоставштине умрлог. 
 

Члан 26. 

 Преузимање посмртних остатака умрлог од 
места смрти, превоз и смештај у капелу или 
мртвачницу на гробљу може наредити и овлашћени 
државни органи, односно полиција и правосуђе. 
 Услови преузимања посмртних остатака са 
места смрти регулише се уговором између правног 
субјекта који обавља погребну делатност и 
овлашћених државних органа и то: радно време, 
активно и пасивно дежурство, приправност, 
ангажовање превозних средстава, обезбеђење 
заштитне опреме за рад, опремање преминулог, 
услови чувања, трошкови који прате ове услуге и 
остале међусобне услуге. 
 Правни субјекат који обавља погребну 
делатност је у обавези да отпочне са пружање ове 
услуге најкасније 30 дана од склапања уговора из 
претходног става. 
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 Сви трошкови настали по основу ове 
погребне услуге падају на терет наредбодавца. 
 Приврeдни субjeкти кojи oбaвљajу пoгрeбну 
дeлaтнoст у oбaвeзи су дa имajу дeжурну службу зa 
прeвoз пoкojникa кoja ћe интeрвeнисaти у врeмeну 
oд 0-24 чaсa.  
 Пo пoзиву Mинистaрствa унутрaшњих 
пoслoвa, oбaвeзнo сe oбeзбeђуje и дeжурни 
истрaжни судиja.  
 Дeжурнa службa интeрвeнишe у 
случajeвимa зaдeснe смрти нa jaвнoм мeсту, 
убиствa, сaмoубиствa, сaoбрaћajнe нeсрeћe и 
другим случajeвимa кaдa тo прoцeнe oргaни пo 
чиjeм сe пoзиву интeрвeнишe.  
 
 

Члан 27. 

 Ексхумацију и пренос посмртних остатака 
умрлог могу да захтевају породица, сродници 
умрлог и друга лица која имају обавезу уређивања и 
одржавања гробних места, у складу са Законом о 
сахрањивању и гробљима, а ради преноса 
посмртних остатака на друго гробно место на 
гробљу у граду, селу или ван територије општине 
пре истека прописаног рока почивања. 
 Посмртни остаци сахрањеног могу се 
ископати и пренети на друго гробље (ексхумација), 
по претходно прибављеном одобрењу општинског 
надлежног органа и одобрењу органа надлежног за 
послове санитарне инспекције, ако је на другом 
гробљу обезбеђено гробно место за сахрану. 
 Уз захтев за есхумацију прилажу се 
потврда о обезбеђеном другом гробном месту и 
одобрења надлежних органа из става 2. овог члана. 
 Трошкове ексхумације и преноса посмртних 
остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог члана. 
 Ако се на основу одлуке надлежног органа 
општине врши ископавање и пренос посмртних 
остатака пре истека рока којим је продужено 
почивање посмртних остатака, трошкове 
ископавања и преноса посмртних остатака, гробних 
знакова, споменика и других предмета са тих 
гробних места сноси општина чији је орган наредио 
ископавање и пренос посмртних остатака. 
 Када се сахрана обавља у гробници, као и 
после ексхумације, посмртни остаци преминулог се 
обавезно стављају у херметички затворен лимени 
сандук. 
 

Услови и начин давања на коришћење гробне 
парцеле 

 
Члан 28. 

 Приликом пријаве сахране Предузеће 
односно сеоска месна заједница  одређује гробну 
парцелу на којој ће се извршити сахрањивање. 

 
Члан 29. 

 Неуређена гробна парцела се даје на 
коришћење искључиво у случају смрти, односно 
подношења пријаве сахрањивања. 
 Међусобна права и обавезе између лица из 
члана 28. ове одлуке коме се даје гробна парцела 
на коришћење и Предузећа  односно сеоске месне 
заједнице уређују се уговором који се закључује 
одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 
сахрањивања. 

 Уговором из става 2. овог члана утврђује 
се: накнада закупа гробне парцеле и одржавање 
гробног поља, вертикална резервација гроба, 
услови одржавања гроба, обавезан рок почивања, 
рок у коме се даје на коришћење парцела, истек 
рока почивања, продужење рока почивања, начин и 
услови за ексхумацију, пренос посмртних остатака 
умрлог, као и коришћење парцеле и услови 
уређења објекта на парцели (фриз односно 
гробница). 
 

Члан 30. 

 За гробну парцелу, по правилу, резервација 
се врши по хоризонтали. 
 Изузетно од става 1. овог члана, у 
посебним случајевима приликом укопа, на захтев 
закупца парцеле и уколико састав земљишта то 
омогућава, директор Предузећа може одобрити 
вертикалну резервацију гроба. 
 

Члан 31. 

 Уређена парцела може се закупити за 
живота, независно од чињенице пријаве 
сахрањивања. 
 Закуп гробне парцеле из става 1. овог 
члана уређују се уговором о закупу којим се 
регулишу: закупнина, накнада за одржавање 
гробног поља и текуће одржавање објеката на 
гробљу, као и начин и услови за продужење 
периода закупа, као и услови опремања изграђеног 
објекта на парцели (фриз односно гробница). 
 Уговор из претходног става закључује 
Предузеће и лице које закупљује парцелу или 
гробно место. 
 

Члан 32. 

 Гробна парцела се даје на коришћење и 
закуп на време од 10 година. 
 По истеку закупа гробне парцеле, може се 
продужити закуп гробне парцеле. Закуп гробне 
парцеле може се продужити на временски период 
од 1 године до најдуже 10 година. 
 

Члан 33. 

 После смрти закупца гробне парцеле, 
парцелу у даљи закуп и коришћење може преузети 
правни наследник закупца, а уколико има више 
наследника над имовином закупца даљи закуп 
гробне парцеле се регулише у оставинском 
поступку, уколико решењем о наслеђивању није 
расправљено питање наследника гробне парцеле а 
има више наследника даљи закуп се уређује  
међусобним договором и писменом изјавом свих 
наследника о уступању парцеле једном наследнику 
и изјавом о прихватању парцеле у даљи закуп. 
 Уколико досадашњи закупац нема 
наследника или не постоји међусобни договор 
нследника око даљег закупа грпбне парцеле, након 
истека обавезног рока почивања сматраће се да су 
наследници одустали од гробне парцеле а са том 
гробном парцелом даље ће располагати Предузеће 
односно месна заједница.. 
 

Услови за продужење почивања посмртних 
остатака умрлог 

 
Члан 34. 
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 Лица из члана 28.ове одлуке  имају право 
да, по истеку рокова из члана 32. ове одлуке, 
продуже рок почивања или закупа гробне парцеле 
или гробног места под условима утврђеним овом 
одлуком и уговором. 
 Гробна парцела односно гробно место 
након истека обавезног рока почивања, се могу 
вратити Предузећу односно сеоској месној 
заједници, без накнаде, уз писмену изјаву закупца, 
корисника или свих наследника. 
 

Члан 35. 

 Ако у року од једне године по протеку рока 
почивања, лица из члана 33. ове одлуке не продуже 
рок почивања, односно у писаној форми изјаве да 
не желе да продуже рок почивања, а гробно место 
нема карактер спомен гробног места, Предузеће ће 
посмртне остатке умрлог пренети у осаријум. 
 Пре преноса посмртних остатака у смислу 
става 1. овог члана Предузеће је дужно да писмено 
опомене закупца гробне парцеле да ће, уколико у 
року од 30 дана не плати накнаду из члана 54. ове 
одлуке и на тај начин продужи рок почивања, 
извршити пренос посмртних остатака у посебан 
заједнички гроб или гробницу и одредити другог 
закупца гробне парцеле, а надгробна обележја и 
друге предмете уклонити без обавезе њиховог 
чувања. 
 У случају када се писмена опомена није 
могла уручити из било којих разлога, Предузеће ће 
путем обавештења у средствима јавној 
информисања позвати закупца гробне парцеле да 
поступи у складу са одредбама става 2. овог члана, 
указујући на последице пропуштања. Обавештење 
се објављује према потреби и по правилу, користи 
се за истовремено обавештавање већег броја 
закупаца гробних парцела. 
 Надгробне споменике и друге предмете са 
гробних места на којима је истекао обавезни рок 
почивања и није продужен закуп, Предузеће може 
уклонити и позвати закупца гробне парцеле да их 
преузме у року од 30 дана. 
 Ако се закупац гробное парцеле не одазове 
позиву и не преузме надгробне споменике и друге 
предмете, у року од три месеци по њиховом 
уклањању, Предузеће може продати исте путем 
јавног надметања а средства добијана на тај начин, 
по подмирењу трошкова продаје, мора искористити 
за уређење гробља. 
 
 

Одржавање реда на гробљима 
 

Члан 36. 

 Предузеће односно сеоска месна заједница  
је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на 
гробљима. 
 Предузеће односно сеоска месна заједница  
прописује ред на гробљу. 
 На видом месту на улазу у гробље истичу 
се одредбе о одржавању реда на гробљу и времену 
обављања погребнеделатности. 
 

Члан 37. 

 Гробља су отворена за посетиоце сваког 
дана, и то: 
од 1. априла до 14. октобра (у даљем тексту: летњи 
период) у времену од 08,00 до 19,00 сати, 

од 15. октобра до 31. марта (у даљем тексту: зимски 
период) у времену од 08,00 до 16,00 сати. 
 Предузеће односно сеоска месна заједница  
може привремено из нарочито оправданих разлога 
забранити приступ на гробље о чему су дужни да 
преко средстава јавног информисања обавесте 
грађане најкасније 48 часова пре забране приступа 
на гробље. 
 

Члан 38. 

 Погребна делатност се обавља током целе 
године. 
 Сахране се обављају сваког дана 
укључујући и нерадне дане и празнике. 
 На гробљима у Књажевцу сахране се 
обављају у летњем периоду од 13,00 до 16,00 сати, 
у зимском периоду од 13,00 до 15,00 сати. 
 На гробљима у сеоским насељима  сахране 
се обављају у летњем периоду од 12,00 до 15,00 
сати, у зимском периоду од 12,00 до 15,00 сати. 

 
Члан 39. 

 Када се сахрана обавља на градским 
гробљима, посмртни остаци умрлог могу се 
сместити у просторију за испраћај најкасније до 
12,00 сати. 
 
 Ако се сахрана обавља на гробљу које има 
капелу, посмртни остаци умрлог могу се најкасније 
два сата пре времена одређеног за сахрану, 
сместити у капелу на том гробљу. 
 

Члан 40. 

 Посетиоци гробља, запослени на гробљу, 
извођачи занатских радова, као и остала лица која 
се затекну на гробљу морају се понашати на начин 
којим се одржава ред, мир и чистоћа. 
 

Члан 41. 

 На посебан захтев породице, сродника 
умрлог и других лица, Предузеће односнос сеоска 
месна заједница може да одобри да се у знак 
сећања на умрлог засади спомен дрво или постави 
неко друго обележје (нпр. клупа), на месту које 
одреди Предузеће  у складу са Пројектом гробља 
односно сеоска месдна заједница. 
 

Члан 42. 

 Лица са посебним потребама и лица 
старија од 70 година, могу улазити моторним 
возилом на градска гробља, у складу са радним 
временом гробља без плаћања надокнаде за улаз 
моторним возилом. 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ,   ЗАКУПЦА ГРОБНЕ ПАРЦЕЛЕ И 

ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА 
ГРОБЉИМА 

 
Члан 43. 

 Изградња фризева и гробница, подизање 
надгробног споменика и других спомен обележја 
други радови на гробљима врши се у складу са 
условима прописаним овом одлуком и пројектом 
гробља. 
 

Члан 44. 

 Уређење гробних парцела на гробљима у 
граду Књажевцу, изградњу гробница, фризева и 
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надгробних споменика и њихово опремање обавља 
Предузеће или друго правно лице или предузетник, 
уз претходно писмено одобрење Предузећа. 
 Уређење гробних парцела на гробљима у 
сеоским насељеним местима,  обавља месна 
заједница, изградњу гробница, фризева и 
надгробних споменика и њихово опремање обавља 
закупац парцеле. 
 
 

Члан 45. 

 О одржавању гробних парцела и 
надгробних обележја на гробним местима стара се 
породица, сродници умрлог и друга лица. 
 Лица из става 1. овог члана могу 
уређивање и одржавање гробних места поверити 
Предузећу односно сеоској месној заједници, уз 
накнаду о чему се закључује посебан уговор. 
 

Члан 46. 

 На градским гробљима се могу изводити 
радови у вези изградњом фризева, гробница, са 
подизањем надгробних споменика и других спомен 
обележја и њихово опремање, као и други радови 
који не спадају у текуће одржавање, у складу са 
пројектом гробља, као и уклањање надгробних 
споменика и других спомен обележја, уз претходно 
писмено одобрење Предузећа, а на основу захтева 
корисника гробногместа. 
 Уз захтев за извођење радова из става 1. 
овог члана, корисник гробног места дужан је да 
приложи: нацрт – скицу надгробног споменика, 
односно других радова за које се тражи одобрење и 
податке о извођачу предметних радова. 
 Радове из става 1. овог члана на градским 
гробљима  могу изводити искључиво правна лица и 
предузетници регистровани за извођење ових врста 
радова. 
 Кад извођач радова изводи радове без 
одобрења Предузећа и скице-нацрта, предузеће ће 
га упозорити да одмах обустави извођење радова 
до прибављања одобрења. У случају 
неприбављања одобрења извођач радова је  дужан 
да место извођења радова доведе у првобитно 
стање и надокнади евентуално насталу штету, а у 
супротном ће то предузеће учинити на 
његовтрошак. 
 Предузеће је дужно да без одлагања 
обавести комуналног инспектора о извођењу радова 
без одобрења или супротно одобрењу из става 1. 
овог члана. 
 

Члан 47. 

 Радови на одржавању надгробних 
споменика и других спомен обележја могу се 
изводити без посебног одобрења. 
 Под одржавањем, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се бојење слова, замена 
дрвених симбола (крст, табла, и сл.). 
 

Члан 48. 

 Извођач занатских радова на гробљима 
дужан је да радове обавља тако да: 

1. пријави почетак радова овлашћеном лицу 
Предузећа и стави на увид одобрење 
Предузећа и нацрт-скицу надгробног 
споменика, односно других спомен 
обележја и одговарајућу сагласност 

породице, сродника умрлог и других лица, 
2. радове изводи у складу са одобрењем 

Предузећа и нацртом-скицом, као и са 
размеравањем и обележавањем на терену 
од стране овлашћеног лица Предузећа, 

3. радове изводи у радне дане, у време које 
одреди Предузеће, 

4. поступи по налогу овлашћеног лица 
Предузећа, отклони уочене недостатке и у 
датом року радове усагласи са одобрењем 
Предузећа и нацртом-скицом надгробног 
споменика, односно других спомен 
обележја и техничким нормативима, 

5. грађевински материјал (песак, шљунак и 
сл.) се депонује на гробљу само толико 
времена колико је потребно за извођење 
радова, и да тиме не омета приступ и 
кретање посетилаца гробља, а у случају 
прекида или завршетка радова дужан је да 
преостали материјал уклони и место 
извођења радова доведе у првобитно 
стање у року од једног дана. 

6. за превоз материјала потребног за 
извођење занатских радова на гробљима 
користи само саобраћајне површине које 
одреди Предузеће, 

7. ако приликом извођења радова пронађе 
делове сандука, кости и сл. одмах обустави 
радове и о томе без одлагања обавести 
Предузеће, 

8. ако приликом извођења радова нађе 
предмете од вредности мора их без 
одлагања предати Предузећу 

9. чесме после употребе затвори, с тим да 
алат не сме прати начесми. 

 Кад извођач радова не поступи у складу са 
ставом 1. тачка 5. и 6. овог члана, Предузеће ће га 
упозорити и одредити рок у којем је извођач радова 
дужан да место извођења радова доведе у 
првобитно стање и надокнади евентуално насталу 
штету, а у супротном ће то предузеће учинити на 
његовтрошак. 
 

Члан 49. 

 Предузеће може да забрани извођење 
занатских радова на гробљима или појединим 
деловима  гробаља, у одређено доба дана или 
одређене дане, односно одређено доба године. 
Ако извођач занатских радова, приликом извођења 
радова, учини штету дужан је да је отклони, у 
супротном  Предузеће ће то учинити на његов 
трошак. 
 
 

Преузимање посмртних остатака и евиденције 
 

Члан 50. 

 Предузеће је дужно да 24 сата, пружа 
услуге издавања мртвачнице и капеле за смештај 
посмртних остатака умрлог. 
 

Члан 51. 

 Предузеће  је дужно да води евиденцију у 
електронском облику  и трајно чува податке о 
умрлом чији су посмртни остаци пренети у осаријум. 
 Месна заједница је дужна да води 
евиденцију и трајно чува податке о умрлом чији су 
посмртни остаци пренети у осаријум. 
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 Уколико породица, сродници умрлог и друга 
лица не преузму надгробне споменике и друга 
спомен обележја, односно ознаке са гробних места 
из којих су посмртни остаци пренети у осаријум, 
Предузеће је дужно да поступи сходно ставовима 4 
и 5. члана 35. овеОдлуке. 
 

Члан 52. 

 Предузеће је дужно да води евиденцију,  у 
електронском облику,  закупаца гробних парцела и 
евиденцију о сахрањеним лицима са датумом 
сахране, евиденцију о преносу посмртних остатака 
умрлих, о парцели на којој су сахрањени, времену 
сахране и друге евиденције. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

Члан 53. 

 Извори средстава за обављање и развој 
комуналне делатности управљање гробљима и 
погребне услуге обезбеђују се из: 

 прихода од продаје комуналних услуга 

 прихода од комуналне накнаде, 

 прихода од концесионе накнаде коју плаћа 
приватни партнер на основу јавног уговора, 
ако је има, и 

 других извора, у складу са законом. 
 Изградњу, опремање и инвестиционо 
одржавање гробља финансира Општина 
средствима из става 1 овог члана. 
 Текуће одржавање гробља финансира се 
из цене закупа гробне парцеле односно гробног 
места, накнаде за одржавање гробних поља. 
 Изградњу, опремање и одржавање гробних 
парцела и објеката на њима (фриз, гробница) врше 
закупци о свом трошку. 
 

Члан 54. 

 За гробно место корисник плаћа закуп 
гробног места, приликом сахрањивања, у износу 
обавезног рока почивања. 
 За гробну парцелу корисник плаћа закуп за 
коришћење парцеле и накнаду за одржавање 
гробног поља и текуће одржавање објеката на 
гробљу у десетогодишњем износу и то у случају 
сахрањивања почев од дана сахране а у случају 
закупоа почев од дана закључења уговора о закупу. 
 Приликом обнове закупа  гробне парцеле  у 
случају када на гробној парцели није било сахрана 
закупац плаћа закуп за коришћење парцеле и 
накнаду за одржавање гробног поља и текуће 
одржавање објеката на гробљу на временски 
период од једне године до најдуже десет година, и 
може се вршити и у годишњем износу 
 Приликом обнове закупа  гробне парцеле  у 
случају када је гробној парцели извршена сахрана,  
закупац плаћа закуп за коришћење парцеле и 
накнаду за одржавање гробног поља и текуће 
одржавање објеката на гробљу на временски 
период од десет година, укључујући и преостали 
закуп 
 

Члан 55. 

 Цене комуналних услуга утврђују вршиоци 
комуналних делатности. 

 На одлуку о ценама комуналних услуга, 
осим превоза посмртних остатака, сагласност даје 
Скупштина општине. 
 Цена из члана 54. утврђује се посебном 
одлуком Надзорног одбора предузећа уз сагласност 
Скупштине општине. 
 Цена из члана 54. утврђује се посебном 
одлуком Савета месне заједнице уз сагласност 
Скупштине општине. 
 Уз захтев за давање сагласности 
Комунално предузеће доставља образложење које 
нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 
структуру предложене цене. 
 Захтев за давање сагласности на одлуку о 
промени цене са образложењем се објављује на 
огласној табли Општине и у електронском облику на 
интернет презентацији Општине и то најмање 15 
дана пре доношењеодлуке. 
 Одлука о промени цена услуга из члана 54. 
може се донети и на иницијативу органа надлежног 
за давање сагласности на цену. Одлука из овог 
става доноси се на исти начин и по истом поступку 
као и одлука о промени цене на предлог Комуналног 
предузећа. Образложење одлуке из овог става 
сачињава Одељење Општинске управе које је 
надлежно за комуналне делатности. 
 Цена услуга из члана 54 утврђује се на 
основу елемената за одређивање цене: 
пословни расходи исказани у пословним књигама и 
финансијским извештајима; 
расходи за изградњу и реконструкцију објеката и 
набавку потребне опреме за обављање ове 
комуналне делатности према усвојеним програмима 
и плановима Комуналног предузећа на које је 
сагласност дала Скупштинаопштине; 
добит Комуналног предузећа. 
 Средства која су намењена за 
финансирање обнове и изградњу објеката за 
обављање ове комуналне делатности исказују се 
посебно у пословним књигама Комуналног 
предузећа и могу се употребити само за те намене. 
 

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И 
САХРАЊИВАЊЕ 

 
Члан 56. 

 Предузеће је дужно да свој рад и 
пословање организује тако да обавља комуналну 
делатност управљања гробљима и сахрањивање у 
складу са овом одлуком, као и да обезбеди 
одговарајући обим, врсту и квалитет услуга. 
 

Члан 57. 

 У случају поремећаја или прекида у 
обављању комуналне делатности управљање 
гробљима и сахрањивање услед више силе, или 
других разлога који нису могли да се предвиде, 
односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах, 
без одлагања, предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида и то: 

 радно ангажује запослене на отклањању 
узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида у обављању 
комуналне делатности управљање 
гробљима и погребне услуге,и 

 предузме и друге мере које утврде 
надлежни органи. 
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Члан 58. 

 У случају поремећаја или прекида у 
обављању комуналне делатности управљања 
гробљима и сахрањивање, као и у случају штрајка 
запослених у Предузећу, Општинско веће 
предузима оперативне и друге мере којима ће се 
обезбедити услови за несметан рад и пословање 
Предузећа и обављање комуналне делатности, у 
складу са законом и одлуком Скупштине општине. 
 

НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА 
ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА 
ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 

 
Члан 59. 

 У случајевима из члана 57. ове одлуке 
Предузеће је обавезно да, истовремено са 
предузимањем мера, обавести Општинску управу 
Одељење надлежно за комуналне послове (у 
даљем тексту: Општинска управа) о разлозима 
поремећаја или прекида, као и о предузетим 
мерама. 
 Кад Општинска управа прими обавештење 
из става 1. овог члана дужна је да без одлагања о 
томе обавести Општинско веће и предложи мере за 
отклањање насталих последица и друге потребне 
мере неопходне за несметано обављање комуналне 
делатности. 
 

Члан 60. 

 Кад Општинска управа прими обавештење 
из члана 59. ове одлуке, дужна је да без одлагања 
обавести Општинско веће и: 

 предложи ред првенства и начин 
обављања комуналне делатности  

 предложи мере за заштиту комуналних и 
других објеката и уређаја и имовине 
Предузећа која служи за обављање 
комуналне делатности. 

 
 По пријему обавештења Општинске управе, 
Општинско веће одмах : 

 одређује ред првенства и начин обављања 
комуналне делатности  

 наређује мере за заштиту комуналних и 
других објеката и уређаја и имовине 
Предузећа која служи за обављање 
комуналне делатности, 

 предузима мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне мере,и 

 утврђује разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај, односно прекид у обављању 
комуналне делатности, као и одговорност 
за накнаду учињенештете. 

 
 

МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 61. 

На гробљима је забрањено: 

 постављање надгробних споменика, 
спомен обележја и других ознака који нису у 
вези са сахрањеним лицима нагробљу, 

 постављање ознака на гробницама, 
надгробним споменицима и другим спомен 
обележјима, која изгледом, знацима или 

натписом вређају патриотска, верска, 
национална или друга осећања грађана, 

 наношење штете надгробним споменицима 
и другим спомен обележјима као и другим 
предметима на гробнимместима, 

 оштећење гробова, гробница, уређених 
парцела и објеката који служе за 
одржавање и коришћење гробља, 

 нарушавање мира нагробљу, 

 приступ деци млађој од 10 година без 
пратње одраслог лица, 

 монтирање жардинијера, клупа, кандила, 
кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу 
гроба, односно гробнице, уколико то није 
предвиђено нацртом - скицом 
надгробнихспоменика, 

 сађење око гробова и гробница свих 
дрвенастих врста лишћара, четинара, 
шибља и другог растиња без 
одобрењаПредузећа, 

 прескакање ограде, гажење зелених 
површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа 
и другихзасада, 

 гажење, прљање и скрнављење гробних 
места, 

 увођење животиња, 

 вожење бицикла, мотоцикла и другог 
моторног возила, уколико за то није издато 
посебно одобрење Предузећа, осим за 
лица из члана42, 

 стварање нечистоће на саобраћајним и 
зеленим површинама и бацање увелог 
цвећа и других предмета ван за то 
одређеногместа, 

 фотографисање и снимање у виду заната 
без одобрења Предузећа, корисника гроба, 
односно закупца уређене парцеле 
игробнице, 

 рекламирање, односно истицање рекламе, 
продавање робе и вршење услуга на 
гробљу, 

 извођење радова који нису у складу са 
пројектом гробља и одобрењем 
Предузећа,и 

 улажење у капелу ван времена одређеног 
засахрану. 

 
ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ 

 
Члан 62. 

 У случају прекида у обављању послова 
услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди 
минимум процеса рада, и то: 

 Изнајмљивање капеле, 

 Копање гроба, 

 сахрањивање, 

 одржавање гробаља 
 
КОНТИНУИРАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА 

 
 

Члан 63. 

 Корисници услуга могу се континуирано 
изјашњавати о квалитету вршења комуналне 
делатности управљање гробљима и сахрањивање и 
оквалитету вршења погребне делатности. 
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 Корисници услуга могу се континуирано у 
току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути 
поступак преиспитивања рада предузећа односно  
месна заједница и посебним актом наложити  
Предузећу односно месној заједници да отклони 
недостатке који су наведени у изјашњавању 
корисника у року не дужем од 90 дана. 
 Уколико Предузеће не поступи по акту из 
претходног става овог члана Општинско веће може 
раскинути закључен уговор о поверавању 
обављања делатности и поверити обављање 
делатности другомПредузећу односно  Вршиоцу 
комуналне делатности који испуњава услове.  
 
 

НАДЗОР 
 

Члан 64. 

 Управни надзор над применом ове одлуке, 
као и над законитошћу рада Предузећа  односно 
месне заједнице врши надлежно одељење 
Општинске управе. 
 Послове инспекцијског надзора над 
спровођењем ове одлуке и других општих и 
појединачних аката, донетих на основу ове одлуке, 
обавља општинска управа, одељење надлежно за 
инспекцијске послове, преко комуналног инспектора. 
 Инспектор је, поред овлашћења утврђених 
у закону, овлашћен и дужан да: 

 изрекне мандатну казну за прекршаје 
предвиђене овом одлуком, 

 донесе налог о уклањању обележја или 
других ознака која нису у вези са 
сахрањеним лицима нагробљу, 

 донесе налог о уклањању натписа или 
других обележја односно, ознака на 
гробовима и гробницама којима се вређају 
патриотска, верска, национална и друга 
осећањаграђана, 

 донесе налог о предузимању мера за 
отклањање недостатака у вршењууслуга, 

 подноси без одлагања, по службеној 
дужности захтев за покретање прекршајног 
поступка када утврди да је повредом 
прописа учињен прекршај, предузима и 
друге мере у складу са законом и овом 
одлуком, које су неопходне за вршење 
оведелатности. 

 
 

Члан 65. 

 Поступак за издавање налога из члана 64. 
став 3. тач. 2. до 4. ове одлуке покреће Општинска 
управа одељење надлежно за инспекцијске послове 
по службеној дужности или на основу пријаве 
Предузећа или другог правног или физичког лица. 

 Када пријаву из става 1. овог члана подноси 
Предузеће дужно је да у пријави наведе све податке 
о лицу које је поставило обележја или друге ознаке 
које нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу, 
податке о лицу које је поставило натписе или друга 
обележја на гробовима и гробницама, којима се 
вређају патриотска, верска, национална и друга 
осећања грађана, као и чињенице на основу којих је 
могуће утврдити или учинити вероватним да је 
учињен прекршај из члана 61. ове одлуке. 
 На основу пријаве Предузећа, Општинска 
управа одељење надлежно за инспекцијске послове 
доноси решење по скраћеном поступку, у року од 
три дана од дана подношења пријаве. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 66. 

 Новчаном казном од 150.000,00 динара 
казниће се установе за прекршај из члана 16. став 1. 
ове одлуке. 
 За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у установи новчаном 
казном од 25.000,00 динара. 
 

Члан 67. 

 Новчаном казном од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај Предузеће ако: 

1. уређивање и одржавање гробаља и 
гробних места не обавља у складу са 
програмом инвестиционог и текућег 
одржавања гробаља (члан 5.), 

2. ако не поступи у складу са чланом 7. став 3. 
и 4. 

3. поступи супротно одредби члана 12. став  
2. 

4. поступи супротно одредби члана15. став 1. 
5. по утврђеној смрти, посмртне остатке 

умрлог не преузме, превезе и смести у 
капелу или мртвачницу (члан 16. Став 2.), 

6. посмртне остатке умрлог не превози и не 
чува у складу са одредбама члана 16. ст. 3. 
и 4., 

7. поступи супротно одредби члана 19.став 4. 
8. поступи супротно одредби члана 21. 
9. поступи супротно одредби члана 22. 
10. по завршетку погребне свечаности не 

затвори гробно место у складу са чланом 
23. став 1 ове одлуке, 

11. запослени који учествују у процесу 
сахрањивања не носе пригодну радну 
униформу (члан 23.став 2.), 

12. сахрањивање посмртних остатака 
неидентификованих умрлих не изврши у 
складу са чланом 24. овеодлуке, 

13. да на коришћење гробно место супротно 
одредби члана 28. и 29. 

14. Поступи супротно одредби члана 31.ст.2. 
15. поступи супротно одредби члана 32. 
16. поступи супротно одредби члана 35. 
17. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљу 

(члан 36. Став 1.), 
18. поступи супротно одредби члана 38. 
19. не обавести комуналног инспектора о 

извођењу радова без одобрења (члан 46. 
Став 5.), 

20. не пружи услуге преузимања, превоза, 
смештаја и чувања посмртних остатака 
умрлих у прописано време (члан 50.), 
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21. не води евиденције из чл. 51. и 52. ове 
одлуке, 

22. не предузме потребне мере на отклањању 
узрока поремећаја или прекида у 
обављању комуналне делатности 
управљање гробљима и погребних услуга 
(чл. 57. и 59.). 

23. не изврши радњу из члана 61. 
24. не поступи у складу са чланом 62. 

 За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном 
казном од 25.000,00 динара. 
 

Члан 68. 

 Новчаном казном од 150.000,00 динара 
казниће се привредно друштво ако посмртне 
остатке умрлог превозе до капеле или мртвачнице 
супротно члану 16. ст. 2 и 3 ове одлуке. 
 За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у привредном друштву 
новчаном казном од 25.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 25.000,00 
динара. 
 

Члан 69. 

 Новчаном казном од 75.000,00 динара 
казниће се за прекршај извођач занатских радова-
предузетник ако: 

1. не изводи радове у складу са пројектом 
гробља и не изводи радове у складу са 
одобрењем овлашћеног лица Предузећа, 
или изводи радове без одобрења 
Предузећа (члан 43. и  46 ст.1.), 

2. не изводи радове у радне дане, у време 
које одреди Предузеће (члан 48. ст. 1. 
Тачка 2.), 

3. поступи супротно одредбама члана 48.  
 
 Новчаном казном од150.000,00 динара 
казниће се за прекршај извођач занатских радова- 
правно лице за прекршаје из става 1. овог члана. 
 
 За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице код извођача занатских 
радова- правно лице новчаном казном од 25.000,00 
динара. 
 

Члан 70. 

 Новчаном казном од 25.000,00 динара 
казниће се за прекршај физичко лице или одговорно 
лице ако: 

1. постави надгробни споменик, односно друго 
спомен обележје и другу ознаку,који нису 
увези са сахрањеним лицима на гробљу 
(члан 61. тачка 1), 

2. постави ознаку на гробницама, надгробним 
споменицима и другим спомен обележјима 
која изгледом, знацима или натписом 
вређају патриотска, верска, национална или 
друга осећања грађана (члан 61. Тачка 2), 

3. наноси штету надгробним споменицима и 
другим спомен обележјима на гробним 
местима (члан 61. Тачка 3.), 

4. оштећује гробове, гробнице, уређене 
парцеле, касете за смештај урни и објекте 
који служе за одржавање и коришћење 
гробља(члан 61 тачка 4.), 

5. нарушава мир на гробљу (члан 61.Тачка 5.), 
6. монтира жардинијере, клупе, кандила, 

кућишта за свеће, ограде и др. на патосу 
гроба, односно гробнице, уколико то није 
предвиђено нацртом - скицом споменика 
(члан 61. Тачка 7.), 

7. сади око гробова и гробница све дрвенасте 
врсте лишћара, четинара, шибља и другог 
растиња без одобрења Предузећа (члан 61. 
тачка8.), 

8. прескаче ограду, гази зелене површине, 
ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде 
(члан 61. Тачка 9.), 

9. гази, прља и скрнави гробна места(члан 61 
тачка 10.), 

10. уводи животиње (члан 61. тачка11.), 
11. вози бицикл, мотоцикл и друго моторно 

возило, уколико за то није издато посебно 
одобрење Предузећа (члан 61. Тачка 12.), 

12. ствара нечистоћу на саобраћајним и 
зеленим површинама, баца увело цвеће и 
друге предмете ван за то одређеног места 
(члан 61. Тачка 13.), 

13. фотографише у виду заната без одобрења 
Предузећа (члан 61. Тачка 14.), 

14. поступи супротно одредби члана 61. Тачка 
15., 

15. изводи радове који нису у складу са 
пројектомгробљаиодобрењемПредузећа(чл
ан 61 тачка 16.),и 

16. улази у капелу ван времена одређеног за 
сахрану (члан 61. Тачка 17.). 

 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 75.000,00 
динара. 
 

ЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 71. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о обављању комуналне делатности 
управљање гробљима и погребне услуге („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 11/2014) 
 
 

Члан 72. 

 Обавезују се субјекти из члана 4 став 4 и 5 
да своје пословање ускладе са одредбама ове 
одлуке у року од 9 месеци од дана ступања на 
снагу.  
 

Члан 73. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац“ 
 
 
Број: 352-118/2018-01                                                                         
Дана: 18.12.2018. године                                                                            
К њ а ж е в а ц 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 
1. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ 
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 18.12.2018. године, 
донела је 
 
 

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

ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Члан 1. 

 У тексту одлуке речи: „Комунално 
предузеће“ замењују се речима: „Вршилац 
комуналне делатности“ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 2. 

 У члану 2 став 1 Одлуке о снабдевању 
водом за пиће на територији општине Књажевац 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 5/2014) иза речи 
„захватање“  додаје се реч: „пречишћавање,“. 
 

Члан 3. 

 Члан 3 мења се и гласи:  
 „Корисници комуналне услуге из члана 2  
став 1 ове Одлуке (у даљем тексту: корисници) су: 
корисници у индивидуалном и колективном 
становањеу (физичка лица), корисници у 
индивидуалном и колективном становању (правна 
лица), корисници у пословном простору сви  као 
власници, закупци или корисници по другом основу 
некретнина прикључених на техничке системе за 
испоруку воде и  који из њега користе воду.“. 
 

Члан 4. 

 У члану 6 у ставу 7 речи: „Овакав 
прикључак се мора прекинути“ замењују се речима: 
„Овакав прикључак се обавезно прекида“ 
 У истом члану у ставовима 10 и 11 речи: 
„ЈКП „Стандард“ Књажевац“ замењују се речима:   “ 
Вршилац комуналне делатности“ 
 
 

Члан 5. 

 У члану 11 став 3 мења се и гласи:  
 „Уколико је право својине над објектом 
уписано у катастар непокретности са правним 
статусом објекта: објекат има одобрење за градњу, 
објекат је изграђен пре доношења прописа о 
изградњу објеката или објекат уписан по Закону о 
озакоњењу  односно по Закону о легализацији 
објеката корисни ће моћи бити прикључен на 
водоводну мрежу.“ 
 

Члан 6. 

 У члану 19 додају се три нова става који 
гласе:  
 „Извoђaч рaдoвa нa пoдзeмним 
инстaлaциjaмa кoje су пoлoжeнe испoд, изнaд или 
пoрeд oбjeкaтa, цeвoвoдa, прикључних вoдoвa или 
инстaлaциja jaвнoг вoдoвoдa, дужaн je дa прeдузмe 
свe нeoпхoднe мeрe у циљу зaштитe oднoснo 
oбeзбeђeњa вoдoвoдних инстaлaциja oд oштeћeњa 
или квaрa. 

 Извoђaч рaдoвa из стaвa 1. oвoг члaнa 
дужaн je дa прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa писмeним 
путeм oбaвeсти вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти o 
нaмeри извoђeњa рaдoвa и o мeрaмa кoje ћe 
прeдузeти у циљу зaштитe инстaлaциja jaвнoг 
вoдoвoдa. 
 Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти врши 
нaдзoр приликoм извoђeњa рaдoвa. 
 Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти 
збoг нaчинa извoђeњa рaдoвa или збoг 
нeдoвoљнoсти зaштитних мeрa смaтрa дa прeти 
oпaснoст oд oштeћeњa или квaрa нa инстaлaциjaмa 
jaвнoг вoдoвoдa, oбрaтићe сe нaдлeжнoм одељењу 
Општинске управе. 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa пoступи пo oдлуци 
нaдлeжнoг одељења Општинске управе.“ 
 

Члан 7. 

 У члану 24  став 1 речи „зарачуната свота 
за воду“ замењују се речима: „обрачун за утрошену 
воду“ 
 

Члан  8. 

 У члану 25 став 4 речи: „председник 
скупштине станара“ замењују се речима: „управник 
стамбене заједнице“ 
 

Члан 9. 

 У члану 26 став 3 речи:“председник 
станара“ замењују се речима: „управник стамбене 
заједнице“ 
 

Члан 10. 

 У члану 29 став 1 мења се и гласи:  
 „Цена воде се утврђује посебном Одлуком 
Надзорног органа вршиоца комуналне делатности 
уз сагласност Скупштине општине“ 
 
 

Члан 11. 

 У члану 31 речи: „стамбеним зградама“ 
замењују се речима: „зградама за колективно 
становање“ 
 

Члан 12. 

 У члану 32 став 3 мења се и гласи:  
 „Месечна обавеза корисника утврђује се на 
основу потрошње воде у протеклом месецу.“ 
 

Члан 13. 

 У члану 33 речи „Предузеће има право да 
наплати“ замењују се речима „Вршилац комуналне 
делатности наплаћује“ 
 

Члан 14. 

 У члану 35 речи: „по претходном члану“ 
замењују се речима: „у складу са чланом 34“ 
 

Члан 15. 

 Члан  36 мења се и гласи:  
 „Корисник плаћа вршиоцу комуналне 
делатности аконтацију накнаде за извршену 
комуналну услугу до 15-ог у месецу за текући месец 
која је утврђена у последњем примљеном обрачуну  
за утрошену воду. На уплаћену месечну обавезу не 
наплаћује се камата.  
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Члан 16. 

 У члану 39 став 3 реч:“излазити“ се 
замењује речју: „издати“ 
 У истом члану у ставу 6 тачка на крају става 
замењује се зарезом и додају речи: „почев од 01 у 
следећем месецу.“ 
 

Члан 17. 

 У члану 40  став 4 мења се и гласи:  
 „Субвенционисани део цене Вршиоцу 
комуналне делатности надокнађује се из буџета 
Општине у периоду од 30 дана од дана истека 
обрачунског периода.  
 После става 4 додаје се нови став која 
гласи:  
 „Надлежни орган општине доставља 
предузећу списак и подакте корисника 
субвенционисане цене са укупно исказаним износом 
субвенција до септембра текуће године за наредну 
годину. „ 
 

Члан 18. 

 У члану 46  став 2 речи: „Јавна вартогасна 
служба“ замењују се речима:“ Ватрогасно-
спасилачке јединице“. 
 У ставу 2 истог члана речи: „Ватрогасна 
служба може“ замењују се речима:“ Ватрогасно-
спасилачке јединице могу“. 
 У ставу 3 истог члана речи: „ватрогасној 
служби“ замењују се речима:“ ватрогасно-
спасилачкој јединици“. 
 У ставу 4 истог члана речи: „Ватрогасну 
службу“ замењују се речима:“ Ватрогасно-
спасилачуј јединици“. 
 

Члан 19. 

 После члана 48 додаје се нови члан 48а 
који гласи:  
 Корисници услуга могу се континуирано у 
току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути 
поступак преиспитивања рада Вршиоца комуналне 
делатности и посебним актом наложити  Вршиоцу 
комуналне делатности да отклони недостатке који 
су наведени у изјашњавању корисника у року не 
дужем од 90 дана. 
 Уколико Вршилац комуналне делатности не 
поступи по акту из претходног става овог члана 
Општинско веће може раскинути закључен уговор о 
поверавању обављања делатности и поверити 
обављање делатности другом Вршиоцу комуналне 
делатности који испуњава услове.  
 

 
 
 
 

Члан  20.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
 
Број: 352-124/2018-01                                                                   
Дана: 18.12.2018. године                                                                       
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
 
4 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 
1. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 30 Статута 
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ 
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 18.12.2018. године, 
донела је 
 
 

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

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И  
ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ 

ВОДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о пречишћавању и одвођењу 
атмосферских и отпадних вода на територији 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ 
бр. 5/2014) речи „Јавно предузеће “Дирекција за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац“ замењују се речима: „Јавно предузеће  
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац“  у одговарајућем 
падежу. 
 У члану 5. став 1. речи: „(у даљем тексту 
ЈКП)“замењују се речима „(у даљем тексту: 
Вршилац комуналне делатности)“. 
 У члану 5. став 2. речи: „(у даљем тексту: 
Дирекција)“ замењују се речима: „(у даљем тексту: 
Јавно предузеће)“. 
 

Члан 2. 

 У члану 1. додаје се нови став који гласи:  
 „Под пречишћавањем и одвођењем 
атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке, 
подразумева се сакупљање, одвођење, 
пречишћавање и испуштање отпадних, 
атмосферских и површинских вода са површина 
јавне намене, односно од прикључка корисника на 
уличну канализациону мрежу, третман отпадних 
вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 
одвоз и третирање фекалија из септичких јама.“. 
 

Члан 3. 

 У члану 9. став 1. након речи:“ изградњу“ 
додају се речи: „ или је објекат уписан по Закону о 
озакоњењу  односно по Закону о легализацији 
објеката „ 
 

Члан 4. 

 У члану 10. после става 4.  додају се три 
нова става који гласе:  



СТРАНА 75 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 28  18. ДЕЦЕМБАР 2018 
 

 
 

 „Извoђaч рaдoвa нa пoдзeмним 
инстaлaциjaмa кoje су пoлoжeнe испoд, изнaд или 
пoрeд oбjeкaтa, цeвoвoдa, прикључних вoдoвa или 
инстaлaциja канализационе мреже, дужaн je дa 
прeдузмe свe нeoпхoднe мeрe у циљу зaштитe 
oднoснo oбeзбeђeњa инстaлaциja oд oштeћeњa или 
квaрa. 
 Извoђaч рaдoвa из стaвa 1. oвoг члaнa 
дужaн je дa прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa писмeним 
путeм oбaвeсти ЈКП o нaмeри извoђeњa рaдoвa и o 
мeрaмa кoje ћe прeдузeти у циљу зaштитe 
инстaлaциja канализационе мреже. 
 ЈКП врши нaдзoр приликoм извoђeњa 
рaдoвa. 
 Укoликo ЈКП збoг нaчинa извoђeњa рaдoвa 
или збoг нeдoвoљнoсти зaштитних мeрa смaтрa дa 
прeти oпaснoст oд oштeћeњa или квaрa нa 
инстaлaциjaмa, oбрaтићe сe нaдлeжнoм одељењу 
Општинске управе. 
 Извoђaч рaдoвa je дужaн дa пoступи пo 
oдлуци нaдлeжнoг одељења Општинске управе.“ 
 

Члан 5. 

 После члана 33. додаје се нови члан 33а 
који гласи:  

 

 Корисници услуга могу се континуирано у 
току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути 
поступак преиспитивања рада ЈКП и посебним 
актом наложити  ЈКП да отклони недостатке који су 
наведени у изјашњавању корисника у року не дужем 
од 90 дана. 
 Уколико ЈКП не поступи по акту из 
претходног става овог члана Општинско веће може 
раскинути закључен уговор о поверавању 
обављања делатности и поверити обављање 
делатности другом Вршиоцу комуналне делатности 
који испуњава услове.  
 

Члан  6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 352-125/2018-01                                                                       
Дана: 18.12.2018. године                                                                          
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
5 

На основу члана члана 13. став 1. тачка 1. 
Одлуке о промени оснивачког акта Предшколске 
установе „Бајка“ Књажевац ради усклађивања са 
законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 20/2018) и члана 30. став 1. тачка 
46. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина 

општине Књажевац, на седници одржаној дана 
18.12.2018. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 

Предшколске установе „Бајка“ Књажевац, број 483 
од дана 29.10.2018. године, заведен код општине 
Књажевац на броју 022- 66/2018-01, дана 
30.10.2018. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  

 
III 
 

       Решење доставити: Предшколској 

установи „Бајка“ Књажевац и а/а. 
 
Број: 022 - 66/2018-01                                                                   
Дана: 18.12.2018. године                                                                         
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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