СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА IV – БРОЈ 9

02.ДЕЦЕМБАР 2011.године

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07) , члана 63.
Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број
54/2009, 73/2010 и 101/2010 ), члана 30. Статута
општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац”,
број 4/09), Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној 01.12.2011.године, донела је

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Књажевац за 2011. годину састоје се од:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине

517.754.366

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

507.354.366

Буџетски суфицит/ дефицит

10.400.000

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

0

Укупни фискални суфицит/дефицит

10.400.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

0

Примања од продаје финансијске имовине

600.000

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

0

Издаци за отплату главнице дуга

11.000.000

Нето финансирање

-10.400.000

Укупан фискални суфицит / дефицит
плус нето финансирање

0

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

Средства из
буџета

1. Порески приходи

71

223.713.215

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

711

164.307.880

1.2. Самодопринос

711180

2.000

1.3. Порез на имовину

713

25.218.035

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

714

О П И С
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

15.685.300

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)

0

1.5. Остали порески приходи

716

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

74

18.500.000
50.050.000

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

731 + 732

0

4. Трансфери

733

243.691.151

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

300.000

1. Текући расходи

4

452.969.790

1.1. Расходи за запослене

41

155.421.300

1.2. Коришћење роба и услуга

42

165.365.000

1.3. Отплата камата

44

4.200.000

1.4. Субвенције

45

7.300.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

15.360.000

1.6. Остали расходи

48 + 49

47.832.000

2. Трансфери

463

57.491.490

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

54.384.576

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

600.000

2. Задуживање

91

0

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0

2.2 Задуживање код страних кредитора

912

0

3. Отплата дуга

61

11.000.000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

11.000.000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

0

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

0

4. Набавка финансијске имовине

6211

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
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СТРАНА 3

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

3

32.829.530

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 14)

3

0

Члан 2.
Потребна средства за финансирање отплате
дуга у износу од 11.000.000 динара обезбедиће се из:
- средстава буџетског суфицита из члана 1.
ове одлуке у износу од 10.400.000 динара и
од примања од продаје финансијске имовине у износу
од 600.000 динара.

Члан 3.
Средства буџета општине (извор 01) у износу
518.354.366 динара , средства буџета из осталих
извора у износу од 83.176.656 динара и средства
прихода из осталих извора директних и индиректних
корисника буџета у износу од 123.482.362 динара ,
односно укупна средства буџета од 725.013.384
динара приказана су по врстама у следећој табели:

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Општи
део

ПЛАН ПРИХОДА

Конто

НАЗИВ КОНТА

Средства
из буџета
(извор 01)

3

Нераспоређени вишак прихода - суфицит

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

711143
711145

Средства
буџета
из
осталих
извора
32.829.530

Средства
индирект.
корисника
из осталих
извора

Укупна
средства

32.829.530

125.647.880

125.647.880

12.000.000

12.000.000

Порез на приходе од непокретности

4.600.000

4.600.000

Порез на приходе од давања у закуп покрeтних
ствари

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

4.500.000

4.500.000

711146

Порез на приходе од пољопривреде

711147

Порез на земљиште

711148

Порез на непокретн.по решењу пореске управе

20.000

20.000

711161

Порез на приходе од осигурања лица

20.000

20.000

711180

Самодопринос

2.000

2.000

711190

Порез на друге приходе

16.300.000

16.300.000

164.289.880

164.289.880

Порез на фонд зарада

20.000

20.000

Укупно 712000

20.000

20.000

15.488.035

15.488.035

700.000

700.000

9.000.000

9.000.000

30.000

30.000

25.218.035

25.218.035

Укупно 711000
712110

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на пренос апсолутних права

713611

Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000
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Комун. такса за приређивање музичког
програма

10.000

10.000

714431

Комун. такса за коришћење рекламних паноа

20.000

20.000

714440

Средства за противпожарну заштиту

10.000

10.000

714510

Накнада за локалне путеве

5.500.000

5.500.000

714513

Комунална такса за моторна возила

9.115.300

9.115.300

714540

Накнада за загађивање животне средине

714552

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде

10.000

714570

Остале комуналне таксе

20.000

716110

732100

0

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000
4.000.000

4.010.000
20.000

Укупно 714000

15.685.300

6.000.000

21.685.300

Комунална такса на фирму

18.500.000

18.500.000

Укупно 716000

18.500.000

18.500.000

Текуће донације од међународних
организација

0

21.039.855

156.500

21.196.355

Укупно 732000

0

21.039.855

156.500

21.196.355

243.691.151

0

0

243.691.151

Текући трансф. од Минист. за разне пројекте и
програме

0

17.762.271

72.211.712

89.973.983

733154

Текући наменски трансфер од Републике

0

0

0

0

733200

Капитални наменски трансфер од Републике

0

4.745.000

0

4.745.000

243.691.151

22.507.271

72.211.712

338.410.134

7.746.000

9.746.000

733150
733150

Ненаменски трансф. од Републике у корист
нивоа општина

Укупно 733000
741151

Приходи од камата на депозите

2.000.000

741520

Закуп пољопривредног земљишта

1.800.000

1.800.000

741530

Комунална такса за заузеће јавних површина

1.500.000

1.500.000

741534

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

16.500.000

16.500.000

Укупно 741000

21.800.000

7.746.000

29.546.000

Приходи од дав. у закуп објеката и продаје
добара и услуга

11.000.000

15.015.000

26.015.000

742150
742251

Општинске административне таксе

5.200.000

5.200.000

742253

Накнада за уређење грађевинског земљишта

7.550.000

7.550.000

742351

Приходи општинских органа управе

200.000

200.000

Укупно 742000
743350

23.950.000

15.015.000

38.965.000

Новчане казне изречене у прекршајном
поступку

2.300.000

2.300.000

Укупно 743000

2.300.000

2.300.000
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Остали општински приходи

2.000.000

14.593.150

16.593.150

Укупно 745000

2.000.000

14.593.150

16.593.150

Рефундација расхода - боловање

0

700.000

160.000

860.000

Укупно 771000

0

700.000

160.000

860.000

Рефундација расхода из претходне године боловање

0

100.000

100.000

Укупно 772000

0

100.000

100.000

Примања од продаје основних средстава

300.000

300.000

Укупно 810000

300.000

300.000

822000

Примања од продаје залиха производње

0

10.200.000

10.200.000

823100

Примања од продаје робе за даљу продају

0

3.400.000

3.400.000

Укупно 820000

0

13.600.000

13.600.000

921951

Примања од продаје акција и капитала

600.000

600.000

Укупно 921000

600.000

600.000

УКУПНИ ПРИХОДИ

518.354.366

83.176.656

123.482.362

725.013.384

Члан 4.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима , и то:
Конто

Назив конта

План 2011

Структура у
%

410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Поклони за децу запослених
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова запослених
Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно 410000

123.909.500
22.388.800
155.000
6.000.000
1.150.000
1.818.000
155.421.300

23,90%
4,32%
0,03%
1,16%
0,22%
0,35%
29,98%

420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 420000

63.602.000
14.292.000
20.745.000
9.310.000
46.385.000
11.031.000
165.365.000

12,27%
2,76%
4,00%
1,80%
8,95%
2,13%
31,86%

1.900.000
2.300.000

0,37%
0,44%

44000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
441000 Отплата домаћих камата
444000 Пратећи трошкови задуживања
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Укупно 440000
450000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
451100 Текуће субвенције јавним нефинанс. предуз. и организацијама
451200 Капиталне субвенције јавним нефинанс. предуз. и организацијама
Укупно 450000
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4.200.000

0,81%

4.000.000
3.300.000
7.300.000

0,77%
0,64%
1,41%

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
463000 Трансфери осталим нивоима власти
Укупно 460000

57.491.490
57.491.490

11,09%
11,09%

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 470000

15.360.000
15.360.000

2,96%
2,96%

35.726.000
3.445.000
1.560.000
923.779
1.650.000
43.304.779

6,89%
0,66%
0,30%
0,18%
0,32%
8,35%

4.527.221
4.527.221

0,87%
0,87%

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно 510000

45.515.000
5.699.576
980.000
52.194.576

8,78%
1,10%
0,19%
10,07%

520000 ЗАЛИХЕ
521000 Робне резерве
523000 Залихе робе за даљу продају
Укупно 520000

280.000
10.000
290.000

0,05%
0,01%
0,06%

1.900.000
1.900.000

0,37%
0,37%

11.000.000
11.000.000

2,12%
2,12%

518.354.366

100,00%

480000
481000
482000
483000
484000
485000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете од елементарних непогода
Остале накнаде штете
Укупно 480000

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА
499000 Средства резерве
Укупно 490000
510000
511000
512000
515000

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541000 Прибављање земљишта
Укупно 541000
610000 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ
611000 Отплате главнице домаћим кредиторима
Укупно 541000
УКУПНИ РАСХОДИ

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Средства буџета (извор финансирања 01) у износу од 518.354.366 динара, средства буџета из осталих извора у
износу од 83.176.656 динара и приходи директних и индиректних корисника из осталих извора, у износу од
123.482.362 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
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Раздео

Глава

1

2
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Функциј Економ
а
класиф
3

1

4

Опис расхода

5

СТРАНА 7

Средства
Средства
индирект.
буџета из
корисника
осталих
из осталих
(извор 01) извора
извора
Средства
из буџета

6

7

Укупно

8

ПРЕДСЕДНИК,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.1

1. ПРЕДСЕДНИК И
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
110

Извршни и законодавни
органи
411 Плате и додаци стално
запослених

2.638.000

2.638.000

480.000

480.000

414 Социјална давања
запосленима

50.000

50.000

421 Стални трошкови

150.000

150.000

4211 Трошкови платног промета

1.850.000

1.850.000

4214 Услуге комуникације (ПТТ)

430.000

430.000

4221 Трошкови службеног
путовања у земљи

550.000

550.000

4222 Трошкови служб. путовања
у иностранство

300.000

300.000

412 Социјални доприноси на
терет послодавца

423 Услуге по уговору
4234 Услуге информисања
(објављивање тендера,
огласи, информ. јавности,
медијске услуге )

3.848.796

5.748.796

5.000.000

107.120

5.107.120

423711 Репрезентација

800.000

800.000

423711 Репрезентација – добра
набављ. ради поклањања

965.000

965.000

424 Специјализоване услуге

390.000

390.000

425 Текуће поправке и
одржавање

350.000

350.000

1.000.000

1.000.000

426 Материјал за саобраћај
( гориво)
Извори финансирања за
01 функцију 110:
07 Приходи из буџета
13 Донације од осталих нивоа
власти
Вишак прихода - суфицит
Свега за главу 1.1:
1.2

1.900.000

16.853.000
0
0

2.955.916
1.000.000

16.853.000
2.955.916
1.000.000

16.853.000

3.955.916

20.808.916

14. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни
органи
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за

800.000

800.000

800.000

800.000
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01 функцију 110:
Приходи из буџета
Свега за главу 1.2 :
1.3

800.000

800.000

2.250.000

2.250.000

405.000

405.000

414 Оцијална давања
запосленима

50.000

50.000

423 Услуге по уговору

30.000

30.000

423 Услуге по уговору – накнаде
одборницима

800.000

800.000

426 Административни
материјал

100.000

100.000

481 Одборничке групе

470.000

470.000

15. СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни
органи
411 Плате и додаци стално
запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца

Извори финансирања за
01 функцију 110:
Приходи из буџета
Свега за главу 1.3 :
1.4

4.105.000
4.105.000
4.105.000

4.105.000

411 Плате и додаци стално
запослених

10.000

10.000

412 Социјални доприноси на
терет послодавца

10.000

10.000

5.000

5.000

422 Трошкови путовања

10.000

10.000

423 Услуге по уговору

10.000

10.000

426 Материјал

10.000

10.000

55.000

55.000

55.000

55.000

200.000

200.000

200.000

200.000

16. ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ
330

Судови

421 Стални трошкови

Извори финансирања за
01 функцију 330:
Приходи из буџета
Свега за главу 1.4 :
1.5

44. ПРОЈЕКАТ
ПРЕКОГРАНИЧНЕ
САРАДЊЕ
620

Развој заједнице
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за
01 функцију 620:
Приходи из буџета
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Свега за главу 1.5 :

1.6

200.000

200.000

49. ПРОЈЕКАТ “ОД ДОБРЕ
ИДЕЈЕ ДО УСПЕШНОГ
БИЗНИСА”
620

Развој заједнице
421 Стални трошкови

10.000

426.410

436.410

423 Услуге по уговору

0

1.625.000

1.625.000

426 Материјал

0

180.500

180.500

600.000

450.000

1.050.000

610.000
0

0
1.800.000
881.910

610.000
1.800.000
881.910

Свега за главу 1.6

610.000

2.681.910

3.291.910

УКУПНО РАЗДЕО 1:

22.623.000

6.637.826

29.260.826

481 Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
01 функцију 620:
06 Приходи из буџета
13 Донације од међународних
организација
Вишак прихода - суфицит

2
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2.1

2. ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
411 Плате и додаци стално
запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 Поклони за децу
запослених
4141 Породиљско боловање и
боловање

44.791.500

44.791.500

8.123.800

8.123.800

150.000

150.000

0

800.000

800.000

4143 Отпремнине и помоћи

450.000

450.000

414313 Помоћ у случају смрти
члана уже породице

100.000

100.000

4.600.000

4.600.000

1.000.000

1.000.000

300.000

300.000

10.000

10.000

4212 Енергетске услуге

4.600.000

4.600.000

4213 Комуналне услуге

350.000

350.000

4214 Услуге комуникације (ПТТ)

1.750.000

1.750.000

4215 Трошкови осигурања

1.000.000

1.000.000

60.000

60.000

250.000

250.000

500.000

500.000

4144 Помоћ у медиц.лечењу и
друге помоћи запосл.
41511 Накнаде трошкова за
запослене
4161 Награде запосленима и
остали посебни расходи
4211 Трошкови платног промета
и банкар. услуга

4216 Закуп имовине и опреме
4219 Остали трошкови
422 Трошкови путовања
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300.000

300.000

1.100.000

1.100.000

4233 Услуге образов. и
усавршавања запослених

350.000

350.000

4235 Стручне услуге

700.000

700.000

4237 Репрезентација и поклони

300.000

300.000

4239 Остале опште услуге

600.000

600.000

550.000

550.000

4241 Противградна заштита

900.000

900.000

4243 Мртвозорство

280.000

4249 Комасација

100.000

4251 Текуће поправке и
одржавање зграде

900.000

250.000

1.150.000

2.000.000

250.000

2.250.000

4232 Компјутерске услуге

424 Специјализоване услуге

425191 Текуће поправке и одрж.
осталих објеката
4252 Текуће поправке и
одржавање опреме

220.000

500.000
100.000

730.000

730.000

1.600.000

1.600.000

4263 Материјал за образовање
кадра

500.000

500.000

4264 Материјал за саобраћај

600.000

600.000

4268 Материјал за домаћинство
и угоститељство

250.000

250.000

4269 Материјал за посебне
намене

200.000

200.000

481 Дотације – чланарине
удружењима

650.000

650.000

482 Порези и таксе

300.000

300.000

4821 Остали порези

1.800.000

4261 Административни
материјал

1.000.000

2.800.000

483 Новчане казне и пенали

1.500.000

1.500.000

484 Накнаде штете од
елементарних непогода

923.779

923.779

1.500.000

1.500.000

49911 Стална резерва

1.077.221

1.077.221

49912 Текућа резерва

3.450.000

3.450.000

5112 Изградња зграда и објеката

3.850.000

3.850.000

5113 Капитално одржавање
зграда и објеката

8.000.000

3.000.000

11.000.000

3.700.000

360.730

4.060.730

107.396.30
0
0
0

0
800.000
5.080.730

107.396.300
800.000
5.080.730

106.746.30
0

5.880.730

112.627.030

485 Остале накнаде штете

512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 130:
03 Приходи из буџета
13 Социјални доприноси
Вишак прихода - суфицит
Укупно за функцију 130:
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Трансакције везане за
јавни дуг
441 Отплата домаћих камата

1.900.000

1.900.000

444 Пратећи трошкови
задуживања

2.300.000

2.300.000

6114 Отплата главнице домаћим
кредиторима

11.000.000

11.000.000

Извори финансирања за
01 функцију 170:
Приходи из буџета

15.200.000

15.200.000

15.200.000

15.200.000

421 Стални трошкови

70.000

70.000

423 Услуге по уговору

50.000

50.000

280.000

280.000

400.000

400.000

400.000

400.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Укупно за функцију 170
490

Економски послови
некласификовани на
другом месту

521 Робне резерве
Извори финансирања за
01 функцију 490:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
700
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Здравство
463 Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
01 функцију 700:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 700
45. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ
ПЛАН ЗА МЛАДЕ

130

Опште услуге
421 Стални трошкови

20.000

0

20.000

422 Трошкови путовања

50.000

0

50.000

423 Услуге по уговору
- Део средстава ове
апропријације у износу од
300.000 динара намењен је
информисању младих из
локалне заједнице о
активностима за младе на
европском нивоу
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за
01 функцију 130:
06 Приходи из буџета
07 Донације од међународних
организација
Донације од осталих нивоа
власти

570.000

939.100
369.100

0

85.000

85.000

10.000

16.000

26.000

650.000
0
0

0
121.000
349.100

650.000
121.000
349.100
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650.000
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470.100

1.120.100

51. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
412

Општи послови по
питању рада
463 Трансфер осталим нивоима
власти

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за
01 функцију 412:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Укупно за функцију 412
55. РЕГИСТРАЦИЈА
ИМОВИНЕ
130

Опште услуге
421 Стални трошкови

1.660

1.660

423 Услуге по уговору

188.000

188.000

189.660

189.660

189.660

189.660

124.106.30
0

6.540.490

130.646.790

12.000.000

1.200.000

13.200.000

Извори финансирања за
06 функцију 130:
Донације од међународних
организација
Укупно за функцију 130
Свега за главу 2.1

2.2

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање
4224 Превоз ученика
463 Текући трансфери
осталим нивоима власти
Ова апропријација
користиће се за :
накнаде трошкова за
запослене
награде и остали
расходи
сталне трошкове
трошкове путовања
услуге по уговору
специјализоване услуге
текуће поправке и
одржавање
материјал
порезе и таксе
машине и опрема
Средства апропријација у
овој глави користиће се за
финансирање следећих
корисника у складу са
њиховим финансијским
плановима:
- ОШ „Димит. Тодор.–

33.271.490

33.271.490
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Каплар“ 12.340.380
- ОШ „Вук Караџић“ 10.031.110
- ОШ“Дубрава“
6.800.000
- ОШ „Младост“
2.300.000
- Музичка школа
1.800.000
ПРОЈЕКАТ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
5113 Капитално одржавање
зграда
Извори финансирања за
01 функцију 912:
07 Приходи из буџета
13 Донација од другог нивоа
власти
Вишак прихода - суфицит
Свега за главу 2.2
2.3

275.000

3.445.000

3.720.000

45.546.490
0
0

3.445.000
1.200.000

45.546.490
3.445.000
1.200.000

45.546.490

4.645.000

50.191.490

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920

Средње образовање
463 Текући трансфери
осталим нивоима власти

12.650.000

12.650.000

12.650.000

12.650.000

12.650.000

12.650.000

Ова апропријација
користиће се за :
накнаде трошкова за
запослене
награде и остали
расходи
сталне трошкове
трошкове путовања
услуге по уговору
специјализоване услуге
текуће поправке и
одржавање
материјал
порезе и таксе
машине и опрема
Средства апропријација у
овој глави користиће се за
финансирање следећих
корисника у складу са
њиховим финансијским
плановима:
- Књажевачка Гимназија
5.250.000
- Техничка школа
7.400.000
Извори финансирања за
01 функцију 920:
Приходи из буџета
Свега за главу 2.3
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КУЛТУРА
820

Услуге културе
411 Плате и додаци стално
запослених

17.790.000

0

960.000

18.750.000

3.230.000

0

76.000

3.306.000

414 Отпремнине и помоћи

100.000

0

380.000

480.000

416 Награде запосленима и
остали посебни расходи

488.000

0

55.000

543.000

7.820.000

0

323.000

8.143.000

407.000

200.000

275.000

882.000

423 Услуге по уговору

2.570.000

236.000

540.000

3.346.000

424 Специјализоване услуге

3.880.000

150.000

565.000

4.595.000

425 Текуће поправке и
одржавање

1.195.000

400.000

235.000

1.830.000

426 Материјал

1.070.000

450.000

331.000

1.851.000

25.000

10.000

45.000

80.000

1.036.390

600.000

75.000

1.711.390

950.000

100.000

35.000

1.085.000

0

0

300.000

300.000

412 Социјални доприноси на
терет послодавца

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

482 Остали порези и таксе
512 Машине и опрема
515 Остала основна средства
523 Залихе робе за даљу
продају
Средства апропријације у
овој глави користиће се за
финансирање следећих
корисника у складу са
њиховим финансијским
плановима:
411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
482
512
523

411
412
414
416
421
422
423
424

11. ДОМ КУЛТУРЕ
средс.буџета
/ ост.приходи
Плате и додац .
6.590.000
100.000
Социј. Доприн.
1.180.000
20.000
Отпремн. и помоћи
50.000
160.000
Награде и ост.расх.
330.000
55.000
Стални трошкови
6.100.000
200.000
Трошкови путовања
40.000
200.000
Услуге по уговору
770.000
450.000
Специјал. Услуге
2.405.000
500.000
Текуће одржавање
80.000
195.000
Материјал
210.000
200.000
Порези и таксе
10.000
35.000
Машине и опрема
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425
426
482
512
515

416.390
50.000 Роба за
даљу продају
0
300.000
Укупно:
18.181.390 2.465.000
12. МУЗЕЈ
средс.буџета
/ост.приходи

411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

Плате и додаци 5.900.000
650.000
Социј. Доприн.
1.100.000
30.000
Помоћи и болов.
50.000
60.000
Награде и ост.расх.
50.000
0
Стални трошкови
1.300.000
25.000
Трошк. путовања
270.000
265.000
Услуге по уговору
1.200.000
140.000
Специјал. Услуге
1.200.000
190.000
Текуће одржав.
1.100.000
440.000
Материјал
600.000
525.000
Порези и таксе
10.000
15.000
Машине и опрема
500.000
325.000
Остала осн.средст.
300.000
115.000
Укупно:
13.580.000
2.780.000
13. БИБЛИОТЕКА
средс.буџета
/ост.приходи
Плате и додаци 5.300.000
210.000
Социјални доприн. 950.000
26.000
Пород. Боловање
0
160.000
Награде и ост. Рас. 108.000
0
Стални трошкови
420.000
98.000
Трошкови путовања
97.000
10.000
Услуге по уговору
600.000
186.000
Специјал. услуге
275.000
25.000
Текуће одржавање
15.000
0
Материјал
260.000
56.000
Порези и таксе
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5.000
5.000
Машине и опрема
120.000
300.000
Остала осн.средст.
650.000
20.000
Укупно:
8.800.000 1.096.000
01
03
04
07

Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа
власти
Свега за главу 2.4:

2.5

40.561.390
0
0
0

0
0

0
160.000
3.015.000
1.020.000

40.561.390
160.000
3.015.000
3.166.000

4.195.000

46.902.390

0
2.146.000
40.561.390

2.146.000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
18. СПОРТСКИ САВЕЗ
810

Услуге рекреације и
спорта
48191 Дотације спортским
омладинским организац.

19.900.000

19.900.000

19.900.000

19.900.000

19.900.000

19.900.000

Ова апропријација се
користи за дотације
клубовима, школски
спорт и сеоски спорт
Извори финансирања за
01 функцију 810:
Приходи из буџета
Свега за главу 2.5
2.6

ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
19. ПРЕДШК. УСТАНОВА
“БАЈКА”
911

Предшколско образовање
411 Плате и додаци стално
запослених

39.500.000

1.505.100

41.005.100

7.080.000

296.100

7.376.100

414 Отпремнине и помоћи

400.000

436.000

836.000

415 Накнаде трошкова за
запослене

75.000

401.000

476.000

930.000

130.000

1.060.000

3.800.000

2.244.000

6.044.000

422 Трошкови путовања

105.000

467.000

572.000

423 Услуге по уговору

270.000

402.500

672.500

424 Специјализоване услуге

140.000

288.000

428.000

2.000.000

799.000

2.799.000

600.000

8.408.500

9.008.500

412 Социјални доприноси на
терет послодавца

416 Награде запосленима и
остали посебни расходи
421 Стални трошкови

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал
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482 Остали порези и таксе

0

32.000

32.000

511 Пројектно планирање

0

100.000

100.000

233.186

570.000

803.186

55.133.186
0
0

0
12.293.150
3.786.050

55.133.186
12.293.150
3.786.050

55.133.186

16.079.200

71.212.386

512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 911:
04 Приходи из буџета
07 Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа
власти
Свега за главу 2.6:
2.7

СТРАНА 17

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
20. ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
070

Социјална помоћ
угроженом становништву
некласификована на
другом месту
463 Текући трансф. осталим
нивоима власти

9.550.000

200.000

9.750.000

9.550.000
0

200.000

9.550.000
200.000

Ова апропријација
користиће се за :
- плате и додатке запосл.
2.772.700
- социјалне доприносе
947.300
- сталне трошкове
1.000.000
- услуге по уговору
600.000
- текуће поправке и
одржав. 100.000
- материјал
50.000
- накнаде за социј.
Заштиту 4.080.000
Извори финансирања за
01 функцију 070:
07 Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа
власти
24. ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У
КУЋИ”
070

Социјална помоћ
угроженом становништву
некласификована на
другом месту
421 Стални трошкови

15.000

15.000

463 Текући трансфер осталим
нивоима власти

0

6.000.000

6.000.000

Извори финансирања за
01 функцију 070:
13 Приходи из буџета
Вишак прихода - суфицит

15.000
0

0
6.000.000

15.000
6.000.000
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35. ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР
070

Социјална помоћ
угроженом становништву
некласификована на
другом месту
463 Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
01 функцију 070:
Приходи из буџета

900.000

900.000

900.000

900.000

10.000

10.000

47. ШТАБ ЗА ПРИХВАТ
ИЗБЕГЛИЦА
070

Социјална помоћ
угроженом становништву
некласификована на
другом месту
421 Стални трошкови
472 Накнаде из буџета за
становање и живот
01
06
07
13

750.000

2.206.375

2.956.375

Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Донације од осталих нивоа
власти
Вишак прихода - суфицит

11.225.000
0
0
0

0
2.206.375
200.000
6.000.000

11.225.000
2.206.375
200.000
6.000.000

Укупно за функцију 070

11.225.000

8.406.375

19.631.375

22. ПРОЈЕКАТ “КУЋА НА
ПОЛА ПУТА”
060

Становање
421 Стални трошкови

80.000

80.000

423 Услуге по уговору

50.000

50.000

425 Текуће поправке и
одржавање

60.000

60.000

110.000

110.000

300.000

300.000

300.000

300.000

426 Материјал
Извори финансирања за
01 функцију 060:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 060

50. ПРОЈЕКАТ “ПРЕДАХ
ЗА ДЕЦУ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
040

Породица и деца
421 Стални трошкови

200.000

200.000
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422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

300.000

4235 Накнаде члановима
управних и надзор. одбора
424 Специјализоване услуге

СТРАНА 19
150.000

150.000

1.750.000

2.050.000

200.000

200.000

50.000

50.000

425 Текуће поправке и
одржавање

300.000

300.000

426 Материјал

200.000

200.000

463 Трансфери осталим
нивоима власти

900.000

900.000

2.600.000

2.600.000

2.300.000

2.300.000

350.000

350.000

300.000
0

0
9.000.000

300.000
9.000.000

300.000

9.000.000

9.300.000

421 Стални трошкови

10.000

10.000

423 Услуге по уговору

20.000

20.000

426 Материјал

264.000

264.000

463 Трансфер осталим нивоима
власти

790.000

790.000

481 Дотације невладиним
организацијама

540.000

540.000

0

1.624.000

1.624.000

300.000

10.624.00
0

10.924.000

465 Остале текуће донације,
дотације и трансфери
5113 Капитално одржавање
зграда и објеката
512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 040:
06 Приходи из буџета
Донације од међународних
организација

53. ПРОЈЕКАТ “КОРАК ДО
БОЉЕГ СУТРА”
040

Породица и деца

Извори финансирања за
07 функцију 040:
Донације од осталих нивоа
власти
Укупно за функцију 040

39. НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА
012

Инвалидност
47213 Накнада ратним
инвалидима
Извори финансирања за
01 функцију 012:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 012

040

Породица и деца

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000
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4723 Фондација за наталитет

4.500.000

4.500.000

472 Накнаде за социј. заштиту
из буџета - стипендије

1.520.000

500.000

2.020.000

472 Накнаде за социј. заштиту
(смештај и исхрана)

5.300.000

800.000

6.100.000

Извори финансирања за
01 функцију 040:
13 Приходи из буџета
Вишак прихода - суфицит

11.320.000
0

0
1.300.000

11.320.000
1.300.000

11.320.000

1.300.000

12.620.000

Укупно за функцију 040
070
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Социјална помоћ
угроженом становништву
некласификована на
другом месту
472 Накнаде из буџета за
станов. и живот - социјала
472 Накнаде из буџета –
Народна кухиња
Извори финансирања за
01 функцију 070:
07 Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа
власти
Укупно за функцију 070

600.000

600.000

1.580.000

1.900.000

3.480.000

2.180.000
0

0
1.900.000

2.180.000
1.900.000

2.180.000

1.900.000

4.080.000

29. ХУМАНИТАРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
090

Социјална заштита
некласификована на
другом месту
481131 Дотације Црвеном крсту

700.000

700.000

48194 Међуопшт. организација
глувих и наглувих

90.000

90.000

48194 Међуопшт. организација
савеза слепих

200.000

200.000

48194 МС Клуб - Књажевац

114.000

114.000

90.000

90.000

48194 Тимочка организација
параплегичара

106.000

106.000

48194 Окружна организац.
цивилних инвал. рата

114.000

114.000

48194 Друштво оболелих од дечје
парализе

110.000

110.000

1.524.000

1.524.000

1.524.000

1.524.000

48194 Удружење дистрофичара

Извори финансирања за
01 функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Свега за главу 2.7 :

27.949.000

22.230.37
5

50.179.375
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ТУРИЗАМ
25. ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
473

Туризам
411 Плате и додаци стално
запослених

1.700.000

3.240.000

4.940.000

305.000

600.000

905.000

0

300.000

300.000

421 Стални трошкови

200.000

1.700.000

1.900.000

422 Трошкови путовања

150.000

200.000

350.000

423 Услуге по уговору

1.150.000

1.600.000

2.750.000

424 Специјализоване услуге

1.000.000

400.000

1.400.000

425 Текуће поправке и
одржавање

100.000

1.200.000

1.300.000

426 Материјал

200.000

900.000

1.100.000

10.000

60.000

70.000

100.000

2.800.000

2.900.000

30.000

0

30.000

0

3.800.000

3.800.000

10.000

3.000.000

3.010.000

4.955.000
0

0
19.800.000

4.955.000
19.800.000

4.955.000

19.800.000

24.755.000

412 Социјални доприноси на
терет послодавца
414 Отпремнине, помоћи и
боловања

482 Остали порези и таксе
512 Машине и опрема
515 Нематеријална улагања
522 Залихе материјала
523 Роба за даљу продају
Извори финансирања за
01 функцију 473:
04 Приходи из буџета
Сопствени приходи

48. ПРОЈЕКАТ “ЈАЧАЊЕ
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ”
473

Туризам
421 Стални трошкови

7.000

551.000

558.000

422 Трошкови путовања

0

231.800

231.800

423 Услуге по уговору

0

5.054.100

5.054.100

71.000

273.920

344.920

0

1.612.000

1.612.000

78.000
0

7.722.820

78.000
7.722.820

78.000

7.722.820

7.800.820

426 Материјал
512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 473:
06 Приходи из буџета
Донације од међународних
организација

56. СТАР ПРОГРАМ –
ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ
КАПАЦИТЕТА
473

Туризам
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423 Услуге по уговору

0

200.000

200.000

425 Текуће поправке и
одржавање

400.000

1.300.000

1.700.000

0

270.000

270.000

100.000

2.687.255

2.787.255

0

30.000

30.000

500.000
0

0
4.487.255

500.000
4.487.255

500.000

4.487.255

4.987.255

5.533.000

12.210.07
5

19.800.000

37.543.075

5.533.000

12.210.07
5

19.800.000

37.543.075

426 Материјал
5112 Изградња зграда и објеката
512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 473:
07 Приходи из буџета
Донације од других нивоа
власти
Укупно за функцију 473:
Свега за главу 2.8:

РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
2.9

26. КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
640

Улична расвета
42121 Услуге за електричну
енергију
424 Специјализ. услуге –
одржавање јавне расвете
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал - сијалице
Извори финансирања за
01 функцију 640:
13 Приходи из буџета
Вишак прихода - суфицит
Укупно за функцију 640

620

1.100.000

24.000.000
700.000

200.000

1.800.000
200.000

2.700.000

800.000

3.500.000

28.000.000
0

0
1.500.000

28.000.000
1.500.000

28.000.000

1.500.000

29.500.000

Развој заједнице
4213 Комуналне услуге

15.500.000

15.500.000

4219 Остали трошкови

100.000

100.000

423 Услуге по уговору

290.000

290.000

4.000.000

4.000.000

19.890.000

19.890.000

19.890.000

19.890.000

423 Услуге по уговору

100.000

100.000

425 Текуће поправке и
одржавање

0

0

451 Субвенције јавним
нефинанс. предуз.„Топлана“
Извори финансирања за
01 функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
450

24.000.000

Саобраћај
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512 Машине и опрема
Извори финансирања за
01 функцију 450:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 450
Свега за главу 2.9:

2.10
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200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

300.000

48.190.000

1.500.000

49.690.000

27 ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
620

Развој заједнице
411 Плате и додаци стално
запослених

13.430.000

680.000

14.110.000

2.405.000

285.000

2.690.000

413 Поклони за децу
запослених

0

100.000

100.000

414 Отпремнине и помоћи

0

900.000

900.000

415 Накнаде трошкова за
запослене

75.000

100.000

175.000

0

600.000

600.000

1.200.000

1.200.000

2.400.000

422 Трошкови путовања

150.000

200.000

350.000

423 Услуге по уговору

700.000

1.800.000

2.500.000

424 Специјализоване услуге

870.000

50.000

920.000

7.695.000

43.418.500

412 Социјални доприноси на
терет послодавца

416 Награде запосленима и
остали посебни расходи
421 Стални трошкови

425 Текуће поправке и
одржавање

32.600.000

3.123.500

Ова апропријација
користиће се за:
крпљење ударних рупа на
улицама и локалним
путевима, зимско
одржавање улица и
локалних путева, летње
одржавање локалних
путева, одржавање пружних
прелаза
426 Материјал

1.700.000

1.400.000

3.100.000

482 Остали порези и таксе

1.300.000

250.000

1.550.000

483 Судска решења

50.000

100.000

150.000

485 Накнаде штете

150.000

0

150.000

17.500.000

26.973.000

44.473.000

5112 Изградња зграда и објеката
Ова апропријација
користиће се за:
изградњу стамбеног и
пословног простора,
изградњу саобраћајних
објеката ( улица, путева,
мостова), изградњу
водоводне инфраструктуре
(водовод, канализација,
бране, регулација
водотока , изградња
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осталих објеката
( топлификација, градски
мобилијар, спортско
рекреациони објекти)
5113 Капитално одржавање
зграда и објеката

14.890.000

10.600.00
0

36.242.662

61.732.662

700.000

800.000

0

1.500.000

180.000

1.600.000

1.780.000

1.500.000

0

1.500.000

89.400.000
0
0
0

0
13.000.000
67.175.662
0

89.400.000
13.000.000
70.075.662
11.623.500

Ова апропријација
користиће се за капитално
одржавање саобраћајних
објеката (улица, путева и
мостова)
5114 Пројектно планирање
512 Машине и опрема
541 Прибављање земљишта
01
04
07
13

Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од других нивоа
власти
Вишак прихода -суфицит
Укупно за функцију 620 :

450

2.900.000
11.623.50
0

89.400.000

14.523.50
0

80.175.662 184.099.162

1.800.000

289.890

2.089.890

200.000

685.000

885.000

Извори финансирања за
01 функцију 450:
13 Приходи из буџета
Вишак прихода - суфицит

2.000.000
0

0
974.890

2.000.000
974.890

Укупно за функцију 450 :

2.000.000

974.890

2.974.890

91.400.000

15.498.39
0

80.175.662 187.074.052

Саобраћај
425 Текуће поправке и
одржавање
511 Изградња зграда и објеката

Свега за главу 2.10 :

2.11

28. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге које
нису класификоване на
другом месту
411 Плате и додаци стално
запослених

1.800.000

132.000

1.932.000

350.000

24.000

374.000

5.000

0

5.000

414 Отпремнине и помоћи

250.000

40.000

290.000

416 Награде, бонуси и остали
посебни расходи

100.000

0

100.000

421 Стални трошкови

300.000

1.200.000

1.500.000

20.000

20.000

40.000

565.000

350.000

915.000

412 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 Поклони за децу
запослених

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
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424 Специјализоване услуге

100.000

250.000

350.000

4.000.000

750.000

4.750.000

290.000

100.000

390.000

463 Трансфери осталим
нивоима власти

10.000

0

10.000

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

10.000

156.500

166.500

481 Дотације невладиним
организацијама

42.000

60.000

102.000

482 Порези и таксе

10.000

20.000

30.000

Новчане казне и пенали по
483 решењу судова

10.000

0

10.000

512 Машине и опрема

220.000

130.000

350.000

541 Прибављање земљишта

400.000

0

400.000

8.482.000
0
0
0

0
2.846.000
156.500
230.000

8.482.000
2.846.000
156.500
230.000

8.482.000

3.232.500

11.714.500

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

01
04
06
07

Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних
организација
Донације од других нивоа
власти
Свега за главу 2.11

2.12
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30. ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦ.
130

Остале опште услуге
4819 Локална агенција за развој

840

4.300.000

4.300.000

4819 Регионална агенција за
развој

670.000

670.000

4819 Историјски архив

500.000

500.000

Извори финансирања за
01 функцију 130:
Приходи из буџета

5.470.000

5.470.000

Укупно за функцију 130 :

5.470.000

5.470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

6.050.000

6.050.000

Верске и друге услуге
заједнице
48193 Дотације верским
заједницама
Извори финансирања за
01 функцију 840:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840

160

Опште јавне услуге које
нису класификоване на
другом месту
481 Дотације невладиним
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организацијама
Средства ове апропријације
намењена су финансирању
удружења и биће
распоређена посебним
актом
Извори финансирања за
01 функцију 160:
Приходи из буџета

6.050.000

6.050.000

6.050.000

6.050.000

11.990.000

11.990.000

5.000

5.000

422 Трошкови путовања

10.000

10.000

423 Услуге по уговору

25.000

25.000

425 Текуће поправке и
одржавање

50.000

50.000

426 Материјал

20.000

20.000

481 Дотације непрофитним
институцијама

50.000

50.000

512 Машине и опрема

30.000

30.000

190.000

190.000

190.000

190.000

421 Стални трошкови

10.000

10.000

422 Трошкови путовања

40.000

40.000

250.000

250.000

3.300.000

3.300.000

500.000

500.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

Укупно за функцију 160
Свега за главу 2.12:
2.13

ФОНДОВИ
34. ВАТРОГАСНИ ФОНД
320

Услуге противпожарне
заштите
421 Стални трошкови

Извори финансирања за
01 функцију 320:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 320
40. АГРАРНИ ФОНД
421

Пољопривреда

423 Услуге по уговору
4512 Субвенције за
пољопривреду
481 Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
01 функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
46 . БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
500

Заштита животне средине
423 Услуге по уговору

0

2.348.500

2.348.500

424 Специјализоване услуге

0

1.280.000

1.280.000
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426 Материјал

0

1.030.500

1.030.500

451 Субвенције јавним
нефинан. предуз. и
организац.

0

400.000

400.000

463 Трансфери осталим
нивоима власти

0

100.000

100.000

481 Дотације невладиним
организацијама

0

300.000

300.000

512 Машине и опрема

0

6.309.500

6.309.500

0
0

6.000.000
2.500.000
3.268.500

6.000.000
2.500.000
3.268.500

0

11.768.50
0

11.768.500

4.290.000

11.768.50
0

16.058.500

495.731.36
6

76.538.83
0

123.482.36
2 695.752.558

Извори финансирања за
04 функцију 500:
07 Сопствени приходи фонда
13 Донације од другог нивоа
власти
Вишак прихода - суфицит
Укупно за функцију 500
Свега за главу 2.13:
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
УКУПНИ РАСХОДИ

III

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

518.354.36 83.176.65 123.482.36
6
6
2 725.013.384
Извештај садржи и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.

Члан 6.
Члан 10.
За извршавање ове одлуке
одговоран је
председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је
председник општине.

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

Члан 7.
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 8.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом одлуком, поред руководиоца
директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Члан 9.
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.

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 финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације
јавних инвестиција.
Члан 12 .
Општинско веће може, у складу са чланом 22.
Закона о буџетском систему, прописати услове,
критеријуме и начине коришћења средстава од
сопствених прихода буџетских корисника и одлучити,
на предлог органа управе надлежног за финансије, да
део јавних средстава од сопствених прихода,
остварених у текућој години, односно неутрошених из
ранијих година, представља општи приход буџета у
текућој години.
Члан 13.
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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 14.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава могу користити средства распоређена овом
одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2010. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2010. години, а не
извршене у току 2010. године, преносе се у 2011.
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 15.
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.

02.ДЕЦЕМБАР 2011.

Ако корисници буџетских средстава остваре
додатне приходе у износу већем од износа исказаног у
члану
5. ове одлуке, могу користити средства
остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та
средства и остварена, а за намене утврђене овом
одлуком.
Ако
корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе утврђене у члану 5. ове
одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
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 20.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2011. 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 16.

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 Одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему, не могу се
извршавати на терет буџета.

Корисник буџетских средстава не може, без
претходне
сагласности
председника
општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2011.
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 и програмом
рационализације из става 1. овог члана.

Члан 17.
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, у смислу прописа о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет
Републике Србије за 2011. годину.

Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2011. години на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварених по основу донација.
Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2011. години.

Члан 18.
Члан 24.
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.

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).
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Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета општине до 31. јануара
2011. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2010.години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Књажевац за 2010. годину.
Члан 26.
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.
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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 31.
Буџетски корисници су дужни, да на захтев
надлежног одељења тј. службе директног корисника,
ставе на увид документацију о њиховом финансирању,
као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање
тромесечно), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ову
финансија .

одлуку

доставити

Министарству

Члан 27.

Члан 33.

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 у
износу до 5% вредности апропријације за расход чији
се износ умањује.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Књажевац”.

Члан 28.
Уколико индиректни корисник буџета својом
делатношћу
изазове
судски
спор,
извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања,
извршавају се на терет његових сопствених прихода.
Члан 29.
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 30.

Број: 400- 377/2011-01
Датум: 01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић
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02.ДЕЦЕМБАР 2011.

2
На основу члана 11. Одлуке о оснивању
Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу, („Сл. лист
општина“, 8/97, 25/02, 13/03, 4/05 и „Сл. лист општине
Књажевац, број 9/2010) и члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
01.12.2011. године, донела је
Р ЕШЕЊЕ

4
На основу члана 35. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број
18/2010) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 01.12.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОЧЕТКУ
И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАЈКА“ КЊАЖЕВАЦ

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада
Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу за школску
2011/2012. годину, који је донео Управни одбор
Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу на седници
одржаној 14.09.2011. године, под бројем 381.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о почетку и
завршетку радног времена Предшколске установе
„Бајка“ Књажевац, број 453 од 18.10.2011. године.

2.

2. Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
3.
Решење доставити: Предшколској установи
„Бајка“ у Књажевцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.

3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању почетка и завршетка
радног времена у Предшколској установи за
друштвену бригу о деци „Радмила Николић“ у
Књажевцу, објављена у „Службеном листу општина“,
број 11/97).
4. Одлуку објавити
општине Књажевац“.

Број: 022 - 24/2011-01
01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић
3
На основу члана 30. став 5. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС“, број 18/2010), члана 10. Одлуке о оснивању
Предшколске установе „Бајка“ Књажевац („Сл. лист
општина“, број 8/97, 25/02, 13/03, 4/05 и „Сл. лист
општине Књажевац“ број 9/2010) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09), Скупштина општине Књажевац, на седници
од 01.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ
ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „БАЈКА“
КЊАЖЕВАЦ
УТВРЂУЈЕ СЕ да се у васпитним групама у
Предшколској установи „Бајка“ Књажевац може
уписати највише 20% већи број деце, од броја који је
прописан Законом.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 022 - 25/2011-01
01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић

у „Службеном

листу

Број: 022 - 26/2011-01
01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић
5
На основу члана 18. Закона о јавним путевима
(„Сл. гласник РС“, број 101/2005) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09), Скупштина општине Књажевац, на седници
од 10.12.2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за
употребу општинских путева и улица на територији
општине Књажевац, чији је управљач ЈП „Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац, о висини накнаде за
употребу општинских путева на територији општине
Књажевац, чији је управљач ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,
број 1516/3-11, од 14.10.2011. године.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац.
3. Решење доставити: ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац
и а/а.
Број: 38 - 4/2011-01
01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић
6
На основу члана 120. став 3. Закона о
социјалној заштити (''Сл. гласник РС'' број __/2011),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007) и члана
30. став 1. тачка 7. Статута општине Књажевац (''Сл.
лист општине Књажевац'' број 4/2009), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
01.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ
КЊАЖЕВАЦ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Програмом Центра за социјални рад за буџетску
годину, као и другим изабраним пружаоцима услуга, у
складу са одредбама уговора о пружању конкретне
услуге.
Члан 4.
Породицом, у смислу остваривања права
из ове одлуке, сматрају се супружници и ванбрачни
партнери, деца и сродници у правој линији без обзира
на степен сродства, као и сродници у побочној линији
до другог степена сродства под условом да живе у
заједничком домаћинству.
Чланом породице сматра се и дете које
не живи у породици, а налази се на школовању - до
краја рока прописаног за то школовање, а најкасније
до навршене 26. године живота.
Чланом породице, сматра се и супружник
без обзира где фактички живи.
Изузетно, чланом породице не сматра се
извршилац насиља у породици, односно његови
приходи и имовина не утичу на право жртава насиља у
породици да остваре права по овој одлуци, ако
испуњавају друге услове прописане овим законом.
Чланом породице старатеља сматраће
се лице са сметњама у развоју, које се у породици
старатеља налази на основу решења органа
старатељства.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услуге из области
социјалне
заштите
намењене
појединцима
и
породицама са територије општине Књажевац којима
је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и
стварање услова за задовољење основних животних
потреба, као и услови и начин за остваривање права,
односно услуга.

МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ И УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 5.
Појединцима и породицама са територије
општине Књажевац може се доделити материјална
подршка и други облици материјалне помоћи:

Члан 2.

1.

Остваривање услуга утврђених овом Одлуком
могу да остваре лица која су држављани Србије и
имају
пребивалиште
на
територији
општине
Књажевац.

2.
3.

Корисници социјалне заштите могу бити и
страни држављани и лица без држављанства, у складу
са законом и међународним уговорима.
Средства за пружање услуга из ове Одлуке
обезбеђују се у буџету општине Књажевац,
партиципацијом корисника услуге и из донација и
поклона.
Услуге из ове Одлуке су од општег интереса и
о њиховом обезбеђењу стара се општина Књажевац, у
складу са материјалним могућностима.
Члан 3.
Општина Књажевац врши пренос средстава
за финансирање услуга из ове Одлуке Центру за
социјални рад ''Др Михајло Ступар'' из Књажевца (у
даљем тексту: Центар за социјални рад), у складу са

4.

Једнократне помоћи и помоћи у натури,
укључујући и добровољно радно ангажовање
Накнада трошкова здравствене заштите,
Опрема корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу,
Накнада трошкова сахране.

О захтевима за додељивање материјалне
помоћи из претходног става одлучује решењем Центар
за социјални рад.
Појединци и породице са територије општине
Књажевац могу бити корисници следећих услуга из
области социјалне заштите:
1.

Дневне услуге у заједници – помоћ у кући
старим особама и особама са инвалидитетом
у граду и селу, помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју, дневни боравак у клубу
за стара лица, услуга дневног боравка за
стара лица, дневни боравак за децу са
поремећајем у понашању, услуга ''Народна
кухиња''
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Услуге подршке за самосталан живот –
Становање уз подршку ''Кућа на пола пута за
децу и младе''
Саветодавно-терапијске
и
социјалноедукативне услуге – услуге саветовалишта
(за брак и породицу, за младе, за стара лица)
и Омладински клуб ''Отворена врата'',
Услуге смештаја - смештај у Прихватилиште
или
Прихватну
станицу,
Социјално
становање у заштићеним условима, услуга
„Предах за децу са сметњама у развоју и
њихове породице“.

Пружалац услуга из претходног става је, по
правилу, Центар за социјални рад.
Уколико се услуге из области социјалне заштите
из става 2. овог члана не могу у потребном обиму
обезбедити од стране Центра за социјални рад, исте
се набављају од лиценцираног пружаоца услуга
социјалне заштите, кроз поступак јавне набавке услуга
социјалне заштите, а у складу са законом којим се
уређују јавне набавке, законом којим се уређује
социјална заштита и подзаконским актима донетим на
основу тих закона.
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

И

ДРУГИ

ОБЛИЦИ

Члан 6.
Једнократне помоћи и помоћ у натури
Право на једнократну помоћ имају лица која
се изненада или тренутно нађу у стању социјалне
потребе, коју не могу самостално превазићи и то
нарочито у случајевима: отклањања последица
елементарних непогода, задовољавања основних
животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по
престанку смештаја и у другим ситуацијама према
процени Центра за социјални рад.
Задовољавањем основних животних потреба
сматра се нарочито набавка: неопходних ствари за
домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског
прибора за децу, зимнице и неопходне гардеробе, као
и
задовољавање
других
потреба
изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка
инвалидност, и др.).
Права из става 1. овог члана не могу
остварити породице које су корисници права на
новчану социјалну помоћ по основу незапослености
без ограничења, према прописима о социјалној
заштити.
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Члан 7.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном
износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду
новчане накнаде за добровољно радно ангажовање
радно способних појединаца.
Појединац или породица може право на
једнократну помоћ користити и више пута у
календарској години, али не више од четири пута, с
тим да укупна годишња средства остварена по основу
овог права не прелазе износ већи од просечне зараде
остварене по запосленом у Републици у месецу за који
се врши исплата, осим новчане накнаде за
добровољно радно ангажовање.
Износ једнократне новчане помоћи не
може бити већи од просечне зараде по запосленом у
јединици локалне самоуправе у месецу који претходи
месецу у коме се врши исплата.
Члан 8.
Право на једнократну новчану помоћ по
основу добровољног радног ангажовања приоритетно
остварују радно способна лица у стању социјалне
потребе, а у складу са Правилником о начину и
организовању добровољног рада. Право на ову услугу
могу остварити и корисници новчане социјалне помоћи
по основу незапослености.
Правилник
о начину и
организовању
добровољног рада доноси Општинско веће општине
Књажевац.
Накнада за радно ангажовање једнака је
минималној бруто заради по сату која важи у месецу
за који се врши исплата.
За организовање и спровођење добровољног рада
надлежан је Центар за социјални рад.
Члан 9.
Уколико лице које је радно способно или други
радно способан члан његовог домаћинства одбију
понуђени посао из неоправданих разлога, губе право
на једнократну новчану помоћ.
Члан 10.
Изузетно од одредаба члана 6. ове Одлуке, право на
увећану једнократну новчану помоћ имају:

1. породица којој је у пожару, поплави, земљотресу или у другим непогодама потпуно или знатно оштећен стан,
који користи по основу власништва или по основу закупа,

2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице,
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3. породице у којима је члан породице оболео од тешке болести, под условом да оболели члан породице није
стекао својство осигураног лица, односно да трошкови његовог лечења не падају на терет средстава обавезног
осигурања или да породица нема средстава за појачану негу;

4. деца без родитељског старања која нису на хранитељству, а евидентирана су у Центру за социјални рад, и то
за набавку школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне наставе.

Тешком болешћу сматрају се малигна
обољења, шећерна болест - тежи степен, хемофилија,
душевна болест и поремећаји, прогресивна нервномишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс
склероза,
реуматска
грозница,
коронарне
и
цереброваскуларне болести, системске аутоимуне
болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и
цистичне фиброзе.

3. ургентни смештај корисника (установа социјалне
заштите или здравствена установа)
4. у другим хитним случајевима.
5. за обраду формулара за оцену радне способности
потенцијалних корисника права на новчану социјалну
помоћ и додатка за туђу негу и помоћ који се налазе у
систему социјалне заштите.
Накнаду трошкова здравствене заштите врши
Центар за социјални рад уплатом на рачун пружаоца
услуге.

Члан 11.
Члан 15.
Висину износа увећане једнократне новчане
помоћи утврђује Центар за социјални рад на основу
процене стручног тима, у највишем износу од три
просечне нето зараде исплаћене у општини Књажевац
у претходном месецу.

Опрема корисника за смештај у Установу социјалне
заштите или у другу породицу

Члан 12.

Право на опрему корисника за смештај у
установу социјалне заштите или другу породицу има
лице које се упућује у установу социјалне у заштите
или другу породицу, а ту опрему не може само да
обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници, који
су према Закону о породици дужни да учествују у
његовом издржавању.

У поступку решавања о праву на једнократну
помоћ, Центар за социјални рад је дужан да оцени да
ли се пружањем и других облика услуге социјалне
заштите може ефикасније постићи задовољавање
потреба корисника

Опрема корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу обухвата
набавку одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз
корисника до установе, односно породице, у коју се
смешта.

Члан 13.

О праву на опрему за смештај корисника у
установу социјалне заштите или другу породицу
одлучује решењем Центар за социјални рад.

За лица која се налазе у тешком стању
социјалне потребе изузетно се може одобрити увећана
једнократна помоћ, по процени Комисије.

Помоћ у натури даје се у животним
намирницама, средствима за хигијену и одевним
предметима појединцу, или породици који су
остварили право на новчану социјалну помоћ, у
количинама сразмерно броју чланова домаћинства, а
на основу решења Центра за социјални рад.
Члан 14.
Накнада трошкова здравствене заштите
Право на накнаду трошкова здравствене
заштите имају лица у стању социјалне потребе у
следећим случајевима:
1. за прибављање лекарског уверења за заснивање
радног односа
2. за куповину лекова

Члан 16.
Накнада трошкова сахране
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода
смештена у установу социјалне заштите или другу
породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно
министарство или локална самоуправа, лица без
пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на
подручју општине Књажевац, корисници права на
новчану социјалну помоћ, у складу са Законом о
социјалној заштити, као и друга лица без прихода у
домаћинству, а која немају сроднике или имају
сроднике за које Центар за социјални рад утврди да
нису у могућности да сносе трошкове и изврше
сахрану.
Члан 17.

СТРАНА 34

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 9

Уколико појединци који нису сродници
обавезни на издржавање изврше сахрану лица из
члана 16. ове Одлуке имају право на накнаду
трошкова сахране у висини трошкова учињених за
набавку најнеопходније погребне опреме.
Накнада трошкова сахране утврђује се у
висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст,
пирамида), превоз посмртних остатака и извршену
сахрану.
Право на бесплатно сахрањивање или
накнаду трошкова утврђује Центар за социјални рад,
решењем које доставља Јавном
комуналном
предузећу «Стандард» да изврши сахрану.
Члан 18.
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из
средстава буџета општине покрене оставински
поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у
поступку,
односно
пријавити
потраживање
у
оставинској маси у висини учињених трошкова
сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без
сазнања Центра, овај ће против наследника, односно
легатара покренути судски поступак ради накнаде
трошкова сахране.

помоћ у организовању слободног времена
старе/инвалидне особе...)
и друге услуге уочене на лицу места.
Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 21.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
Помоћ у кући могу да остваре деца са
сметњама у развоју и чланови њихових породица,
односно сродници.
Учешће корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
утврђује се на основу мерила и критеријума које
доноси Општинско веће општине Књажевац.
Члан 22.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
обухвата следеће врсте услуга:
1.
2.

УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 19.
Помоћ у кући старим особама и особама са
инвалидитетом у граду и селу

3.

4.

Помоћ у кући могу да остваре стара,
инвалидна и хронично оболела лица, која живе сама у
домаћинству или с другим лицем неспособним за
пружање помоћи.
Учешће корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
утврђује се на основу мерила и критеријума које
доноси Општинско веће општине Књажевац.
Члан 20.
Помоћ у кући обухвата следеће врсте услуга:
одржавање хигијене стана,
 набавку намирница,
 припрема оброка,
 здравствене услуге (набавка лекова, вођење лекару,
помоћ у остваривању здравствене заштите),
ситне поправке у стану, помоћ у припреми и
складиштењу огрева,
помоћ у плаћању рачуна и других трошкова,
 услуге стручних радника (саветодавни рад, помоћ и
остваривање одређених права из области социјалноздравствене заштите, психосоцијална подршка),
помоћ у пакет намирницама, дружење, разговор,
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5.

6.

помоћ у обављању кућних послова и одржавање
домаћинства
помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по
потреби: набавку намирница, припрему лаких
оброка, припрему освежавајућих напитака;
помоћ у одржавању личне хигијене детета
(одржавање личне хигијене, укључујући по
потреби: помоћ
при облачењу и свлачењу,
умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању,
сечењу ноктију;)
пружање
услуга
лаичке,
породичне
неге
укључујући по потреби: контролу узимања лекова,
помоћ при кретању и одласку у тоалет,
једноставну масажу, набавку и надгледање
узимања
лекова
преписаних
од
стране
квалификованих
медицинских
стручњака,
одвођење на лекарске прегледе, а према потреби
и обезбеђивање доступности основне здравствене
неге;
чување и анимација детета односно провођење
структурисаног слободног времена са дететеом
(игра, стимулација, једноставне вежбе, шетња)
психосоцијална подршка детету – кориснику и
члановима породице и сродника.

Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 23.
Дневни боравак у клубу за стара лица
Право на дневни боравак за старе особе
организује се и спроводи у клубу за дневни боравак
пензионера и других старих лица.
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У Клубу за дневни боравак пензионера и
других старих лица, обезбеђује се корисницима
задовољавање свакодневних животних потреба, а
нарочито
дружење,
социјална
интеграција
и
рехабилитација, развијање солидарности, односно
самопомоћи, развијање пријатељства, задовољавање
културних, забавних, информативних, рекреативних и
других услуга зависно од потребе корисника.
Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац , на
предлог пружаоца услуге.
Члан 24.

У Дневном боравку пружа се психосоцијална
подршка кроз едукативно – искуствене акредитоване
програме, реализују васпитне мере и васпитни налози,
пружа образовна подршка, подршка у развоју
социјалних вештина, врши индивидуални и групни
саветодавно – тераписјки рад са децом и њиховим
породицама, реализује индивидуални план подршке,
развија социјална мрежа подршке деце и младих.
Васпитне мере појачаног надзора и васпитне мере
посебних обавеза реализују се у сарадњи са локалним
институцијама, уз надзор Центра за социјални рад.
Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.

Услуга дневног боравак за стара лица
Услуга дневног боравка старих лица признаје
се старим лицима са једним или више хроничних
органских обољења, која се налазе у стању
полупокретности, или полузависности од неге и
помоћи других лица која могу бити у одређеном
степену физички инвалидна и изнемогла, а која су
ментално очувана, или су у почетним фазама
деменције, по процени стручног тима Центра за
социјални рад.
Корисницима услуге се обезбеђује боравак,
исхрана, здравствени надзор, радно окупациона
терапија, физиотерапија, културно-забавне активности
и сл.
Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 25.
Дневни боравак за децу са поремећајем понашања
Дневни боравак за децу са поремећајем
понашања организује се у циљу заштите деце и
младих , као вид превенције поремећаја понашања и
малолетничке делинквенције, као
и превенције
институционалног збрињавања младих починилаца
кривичних дела.
Члан 26.
Корисници Дневног боравка могу бити:
1.

2.

3.

Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који
манифестују проблеме у понашању , на
иницијативу родитеља, старатеља или друге
институције
, а по процени органа
старатељства
Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који
су у ризику за развој проблема у понашању,
на иницијативу родитеља, старатеља или
институције
Деца и млади узрастаод 14 до 18 година,
односно 21 године, по одлуци тужилаштва или
суда у оквиру примене васпитног налога,
васпитне мере или посебне обавезе;
Члан 27.
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Члан 28.
Право на услугу под називом ''Народна кухиња''
Право на услугу „Народна кухиња“ имају:
деца из материјално угрожених породица која нису у
систему социјалне заштите,
стари и болесни који нису пензионери чији укупни
приход домаћинства не прелази 10.000,00 динара,
корисници права на новчану социјалну помоћ
пензионери чији укупан приход домаћинства не
прелази износ најниже пензије,
као и други корисници по процени Центра за социјални
рад и Црвеног крста.
Број оброка који се користе из Народне
кухиње одређен је на следећи начин:
породица до пет чланова - један оброк,
породица од пет до осам чланова- два оброка,
породица преко осам чланова - три оброка,
уз мања одступања за сваку конкретну породицу,
према процени Центра за социјални рад.
Члан 29.
Број корисника услуге Народне кухиње може
се проширити или смањити у зависности од процене
Центра за социјални рад, а постоји и могућност
припреме одређеног броја сувих оброка, који би се
дистрибуирали у сеоским месним заједницама, у
оквиру расположивих средстава.
Члан 30.
О захтевима за остваривање права на услугу
народне кухиње одлучује у првом степену Центар за
социјални рад решењем, на који сагласност даје
Општинско веће општине Књажевац.
Решење о остваривању права доноси се
најдуже на период у трајању од године дана.
Члан 31.
Услуга ''Кућа на пола пута за децу и младе'
Право на услугу „Кућа на пола пута за децу и
младе“ имају деца и млади који су изашли из система
социјалне заштите, односно из хранитељских
породица и установа социјалне заштите, узраста од
18. до 26. година, без значајних измена у понашању.
Услуга
егзистенцијалних

се односи на обезбеђивање
потреба
корисника
(смештај,
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помоћи корисницима.
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Члан 32.

Прихватилиште
је
облик
привременог
збрињавања лица, која су изненада остала без
смештаја или из других разлога морају да буду
збринута ван своје породице.

Начин, критеријуми за коришћење стана,
обавезе корисника стана, време трајања коришћења
стана и надзор над коришћењем стана уређују се
посебним правилником.

Смештајем у прихватилиште кориснику се
обезбеђује краткотрајан
смештај и осигурава
безбедност, изналажење одрживих решења за кризне
ситуације, задовољење његових основних потреба и
приступ другим услугама

Правилник о начину и условима за коришћење
„Куће на пола пута за децу и омладину“ доноси
Општинско веће општине Књажевац.

Члан 36.
Привремени смештај у прихватилишту пружа

Члан 33.
Омладински клуб «Отворена врата»
Омладински клуб «Отворена врата» пружа
услуге деци и омладини Књажевца и то: едукацију,
стицање животних вештина, социјализацију, дружење,
излете, спортски и културно забавни садржај и
повећање нивоа социјалне интеграције, а у складу са
Програмом рада Омладинског клуба.

се:
- деци без адекватног родитељског старања,
- деци са поремећајем у понашању,
- одраслим и остарелим лицима,
- деци и женама жртвама насиља.
Члан 37.

Корисници клуба су деца без родитељског
старања , деца у сукобу са законом, деца из породица
у ризику и остала деца и омладина.

Услуге
Прихватилишта
пружају
се
корисницима до изналажење одрживих решења за
кризне ситуације, задовољење његових основних
потреба и приступ другим услугама., а највише до
тридесет дана.

Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.

Центар за социјални рад утврђује потребу за
смештајем у прихватилиште и врши смештај корисника
уз упут, и о истом доноси решење.

Члан 34.

Правилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.

Услуге саветовалишта
Грађани могу користити услуге саветовалишта која се
организују као:
- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,
- саветовалиште за остарела лица.
У Саветовалишту се реализују психолошко
педагошке, социјалне и правне услуге.
У Саветовалишту за брак и породицу при
Центру за социјални рад реализују се саветодавнотерапијске
и
социјално-едукативне
услуге
–
интензивне услуге подршке породици која је у кризи;
саветовање и подршка родитеља, хранитеља и
усвојитеља; подршка породици која се стара о свом
детету или одраслом члану породице са сметњама у
развоју; одржавање породичних односа и поновно
спајање породице; саветовање и подршка у
случајевима насиља; породична терапија; медијација;
активација и друге саветодавне и едукативне услуге и
активности
Члан 35.
Смештај у Прихватилиште или Прихватну станицу
а) Прихватилиште

Члан 38.
б) Прихватна станица
У Прихватној станици врши се прихват и
збрињавање лица која се нађу у скитњи и у другим
случајевима када им је неопходно организовано
збрињавање док се не успостави контакт са
надлежним Центром за социјални рад, односно док се
не омогући повратак лица у место пребивалишта, или
док се за њих не утврди приступ другим услугама .
Члан 39.
Пријем лица се врши у објектима прихватне
станице.
Боравак у прихватној станици може трајати
најдуже до седам дана.
Члан 40.
Пријем лица у прихватну станицу врши
дежурни стручни сарадник пружаоца услуге, који врши
идентификацију и прибавља податке релевантне за
предузимање даљих мера.
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О прихвату лица у прихватну станицу одлучује
Центар за социјални рад упутом.
Члан 41.
Међусобна права и обавезе у вези са
прихватом лица у прихватилиште и прихватну станицу
регулисаће се уговором који закључује општина
Књажевац и пружалац услуге у којој се ове услуге
пружају.
равилник о начину и условима пружања
услуге доноси Општинско веће општине Књажевац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 42.
Социјално становање у заштићеним условима
Социјално становање у заштићеним условима
је вид отвореног облика социјалне заштите који се
реализује у објектима и становима одређеним за ову
намену.
Члан 43.
Право на социјално становање у заштићеним
условима остварују социјално угрожени, стамбено
необезбеђени
појединци
и
породице
са
пребивалиштем на територији општине Књажевац,
чији приходи породице не прелазе утврђену висину
новчане социјалне помоћи у складу са одредбама
закона којим се уређује социјална заштита.

Члан 44.
Услуге подршке за самосталан живот
пружају се појединцу да би се његове могућности за
задовољење основних потреба изједначиле с
могућностима осталих чланова друштва, да би му се
побољшао квалитет живота и да би могао да води
активан и самосталан живот у друштву.
Појединцу, односно породици која оствари
право на социјално становање у заштићеним условима
(у даљем тексту: корисник права), обезбеђује се:
1. становање у становима намењеним за
реализацију услуге подршке за самосталан живот
2. посебна подршка и одговарајући облици
помоћи у самосталном живљењу који се реализују
кроз активности Центра за социјални рад.
Члан 45.
Општина Књажевац обезбеђује објекте за
остваривање права на социјално становање у
заштићеним условима, у складу са могућностима.
Објекти и станови у тим објектима за
остваривање овог облика заштите су у државној
својини, а носилац права коришћења је општина
Књажевац.
орисници права не могу стећи право својине
на становима које користе.
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Члан 46.

Средства за текуће и инвестиционо одржавање
објеката и средства за инвестиционо одржавање
станова обезбеђују се у буџету општине Књажевац.
Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и
друге комуналне услуге и накнаде) као и трошкове
текућег одржавања станова сносе корисници права
сопственим средствима.
Изузетно од става 2. овог члана, општина Књажевац у
зависности од укупног прихода корисника права, сноси
трошкове из става 2. овог члана у целини или
делимично у складу са нормативима и стандардима
трошкова који се утврђују посебним актом који доноси
Општинско веће општине Књажевац.
Члан 47.
О праву на услугу социјално становање у
заштићеним условима одлучује решењем Центар за
социјални рад.
Члан 48.
На основу решења из члана 46. ове одлуке,
општина Књажевац и корисник права закључују уговор
о међусобним правима и обавезама у вези са
становањем.
Уговор из става 1. овог члана потписује
Председник општине или лице које он овласти.
Члан 49.
Право на услугу социјално становање у заштићеним
условима престаје ако:
1.

корисник права престане да испуњава
услове утврђене овом одлуком за
остваривање права;

2.

корисник права или члан његовог
породичног домаћинства реши стамбену
потребу на други начин.

Решењем о престанку права на социјално
становање у заштићеним условима утврђује се рок за
примопредају стана и отказни рок за раскид уговора из
члана 47 ове Одлуке који не може бити краћи од 60
дана.
Члан 50.
Предах за децу са сметњама у развоју и њихове
породице.
Право на услугу « Предах » имају деца са
сметњама у развоју и њихови чланови породица,
односно сродници.
Учешће корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима услуге
« Предах » утврђује се на основу мерила и
критеријума које доноси Општинско веће општине
Књажевац.
Правилник о начину и условима пружања
услуге « Предах » доноси Општинско веће општине
Књажевац, на предлог пружаоца услуге.
Члан 51.
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Услуга « Предах обухвата следеће услуге :
1. Дневно збрињавање

општем управном поступку и Закона о социјалној
заштити.

У оквиру дневног збрињавања од неколико часова,
пружају се следеће услуге :
подела терапије
исхрана
спортско - рекреативне активности, у складу са
интересима, жељама и способностима корисника
едукативно-креативне активности које подстичу
стицање нових знања и вештина
слободне активности.

Члан 53.
О захтевима за остваривање права и услуга у
првом степену из ове Одлуке решава Центар за
социјални рад.
По жалбама на решења Центра за социјални
рад у другом степену одлучује Општинско веће
општине Књажевац.

2. Радно оспособљавање и окупација

Члан 54.

3. Васпитно- едукативни рад
4. Обезбеђивање

становања и 24- часовне

бриге

Правилник о ценама услуга социјалне
заштите доноси Општинско веће општине Књажевац,
на предлог Центра за социјални рад.

Обезбеђивање становања подразумева:

Члан 55.

- обезбеђење адекватне исхране корисника
- функционално опремање просторија за дневне
активности, личну хигијену, исхрану и спавање
- прикладно уређење простора
- обезбеђивање довољно простора и опреме
- одржавање хигијене заједничких просторија, соба и
припадајућих санитарних просторија.
Двадесетчетворочасовни
подразумева:

надзор
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и

нега

- обезбеђивање особља за двадесетчетворочасовну
заштиту корисника, односно 3 неговатељице
које ће радити у 3 смене.
- одговарајућу општу и здравствену негу
- доступност здравствених услуга

У погледу учешћа у финансирању цене услуге
социјалне заштите, примењују се одговарајуће
одредбе Закона којим се регулише социјална заштита.
Правилник
о
партиципацији
корисника
услуге /сродника доноси Општинско веће општине
Књажевац, на предлог Центра за социјални рад.
Члан 56.
Исплату новчаних износа остварених по
основу права утврђених овом Одлуком врши Центар
за социјални рад.
Члан 57.

5. Рад са породицом
6. здравствена нега
Члан 52.
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Поступак за остваривање права и услуга из
ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно
њеног законског заступника или стараоца и по
службеној дужности.
Центар за социјални рад покреће поступак по
службеној дужности на своју иницијативу или поводом
иницијативе грађана или овлашћених органа и других
правних и физичких лица, када је то у интересу лица
или друштвене заједнице или када постоји интерес
трећих лица.
Поступак за остваривање и заштиту права и
услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о правима грађана из области социјалне
заштите на територији општине Књажевац („Сл. лист
општина“, број 17/2007, „Сл. лист општине Књажевац“
број 4/2008, 15/2009 и 1/2011).
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана након
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.

Број: 560 - 66/2011-01
01.12.2011. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић
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