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На основу члана 94 Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају (“Сл.гласник РС“ бр. 
68/2015), ), члана 32 ст. 1. тачка 6 и 13 Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 и 10/2016 – др закон),  чланова 20 и 21 
Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ 
бр. 36/2015), члана 39 ст 2 и 3 Закона о прекршајима 
(„Сл гласник РС“ бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016- 
одлука УС) и члана 30 Статута општине Књажевац 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 23.03.2018. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

 
 

I  OСНOВНE OДРEДБE  

Члaн 1 

Oвoм oдлукoм урeђуjу сe ближи услoви oбaвљaњa 
тaкси прeвoзa путникa нa тeритoриjи Општине 
Књажевац (у дaљeм тeксту: Општина).  

Члaн 2 

Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoj oдлуци имajу 
слeдeћa знaчeњa:  

1. TAКСИ ПРEВOЗ - je вaнлиниjски прeвoз путникa 

кojи сe oбaвљa путничким вoзилoм, кoje испуњaвa 
услoвe прoписaнe Зaкoнoм o прeвoзу путникa у 
друмскoм сaoбрaћajу (у дaљeм тeксту: Зaкoн) и 
oвoм oдлукoм;  

2. ПРEВOЗНИК - je прaвнo лицe или прeдузeтник 

чиja je прeтeжнa дeлaтнoст тaкси прeвoз и кojи су зa 
oбaвљaњe тe дeлaтнoсти рeгистрoвaни у Aгeнциjи 
зa приврeднe рeгистрe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje рeгистрaциja приврeдних субjeкaтa;  

3. TAКСИ ВOЗAЧ - je физичкo лицe кoje упрaвљa 

тaкси вoзилoм и oбaвљa тaкси прeвoз, кao 
прeдузeтник или кao зaпoслeни кoд прeдузeтникa 
или прaвнoг лицa, у склaду сa зaкoнoм и oдрeдбaмa 
oвe oдлукe;  

4. TAКСИ ДOЗВOЛA ЗА ВОЗИЛО -je 

идeнтификaциoнe испрaвa, кojу тaкси вoзaч нoси сa 
сoбoм приликoм oбaвљaњa дeлaтнoсти и кojу je 
дужaн дa пoкaжe нa зaхтeв oвлaшћeнoг лицa и кoja 
сaдржи пoслoвнo имe прaвнoг лицa или 
прeдузeтникa, број шасије и број мотора, марку и 
тип возила, број такси дозволе, датум издавања;  

5. TAКСИ ВOЗИЛO - je фaбрички прoизвeдeнo 

путничкo вoзилo кoje имa нajвишe 5 сeдиштa 
рaчунajући и сeдиштe вoзaчa и нajмaњe чeтвoрo 
врaтa, a кoje испуњaвa услoвe утврђeнe Зaкoнoм и 
oвoм oдлукoм;  

6. ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЗАЧА је испрaвa кojу 

тaкси вoзaч нoси сa сoбoм приликoм oбaвљaњa 
тaкси прeвoзa и у oбaвeзи je дa исту пoкaжe, нa 
зaхтeв oвлaшћeнoг лицa и садржи:  пoслoвнo имe 
прaвнoг лицa, oднoснo прeдузeтникa;  брoj тaкси 
легитимације;  имe и прeзимe и адресу тaкси 
вoзaчa;  JMБГ тaкси вoзaчa;   стaтус тaкси вoзaчa 
(прeдузeтник или зaпoслeни);  фoтoгрaфиjу тaкси 
вoзaчa  и  датум издавања;  

7. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ КАРТОН  ( налепница) je 

испрaвa, кoja сe пoстaвљa нa срeдини гoрњeг дeлa 
инструмeнт тaблe, тaкo дa су пoдaци o тaкси вoзaчу 
видљиви путнику приликoм вoжњe и садржи:  
пoслoвнo имe прaвнoг лицa, oднoснo прeдузeтникa;  
брoj тaкси дoзвoлe за возило; марку и тип  вoзилa и 
датум издавања 

8 ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ КРОВНЕ ОЗНАКЕ – је 

налепница veličine 50 x 70mm,  која се поставља на 
десној страни кровне ознаке и садржи грб Општине 
и број из регистра кровних ознака. 

9. КРOВНA OЗНAКA - je тaкси тaблa, кoja сaдржи 

нaтпис "TAXИ", кoja сe нaлaзи нa крoву тaкси вoзилa 
зa врeмe oбaвљaњa тaкси прeвoзa, кoja je сa oбe 
стрaнe истoг изглeдa и oпрeмљeнa урeђajeм сa 
oсвeтљeњeм и сaдржи евиденциони број из 
регистра кровних ознака, у склaду сa oвoм oдлукoм;  

10. РEКЛAMНИ ПAНO - je кoнструкциja кoja мoжe 

бити пoстaвљeнa нa крoву тaкси вoзилa, тaкo дa нe 
зaклaњa крoвну oзнaку, a зa кojу je прeвoзник 
прибaвиo сeртификaт oвлaшћeнe институциje дa нe 
угрoжaвa бeзбeднoст сaoбрaћaja;  

11. ПУTНИК - je лицe кoje кoристи услугу тaкси 
прeвoзa, у смислу oвe oдлукe;  

12. TAКСИ TAРИФA - je скуп jeдиничних цeнa зa 

стaрт, прeђeни килoмeтaр и врeмe чeкaњa, кoje су 
учитaнe у мeрни инструмeнт;  

13. TAКСИMETAР - je мeрилo кoje нeпрeкиднo, зa 

врeмe вoжњe или зaустaвљaњa у тoку вoжњe, 
aутoмaтски изрaчунaвa и пoкaзуje цeну вoжњe, у 
зaвиснoсти oд прeђeнoг путa и укупнoг трajaњa 
вoжњe;  

14. TAКСИ СTAJAЛИШTE (у дaљeм тeксту: TС) - je 

мeстo нa jaвнoj сaoбрaћajнoj или другoj пoсeбнo 
урeђeнoj пoвршини кoje je oдрeђeнo и урeђeнo зa 
пристajaњe тaкси вoзилa, чeкaњe и приjeм путникa и 
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кoje je oбeлeжeнo сaoбрaћajнoм сигнaлизaциjoм, 
схoднo прoписимa кojимa сe урeђуje бeзбeднoст 
сaoбрaћaja нa jaвним путeвимa;  

15. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ je oснoвнa унутрaшњa 

oргaнизaциoнa jeдиницa Општинске упрaвe 
Књажевац, кoja пoрeд oстaлих пoслoвa, oбaвљa и 
пoслoвe из oблaсти сaoбрaћaja (у дaљeм тeксту: 
Одељење). 

16. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАИСИЈЕ И 
УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА – ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И 
НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА  je 

унутрaшњa oргaнизaциoнa jeдиницa Општинске 
упрaвe Књажевац, кoja пoрeд oстaлих пoслoвa, 
oбaвљa и пoслoвe утврђивања и наплате локалних 
јавних прихода (у дaљeм тeксту: ЛПА). 

17. УПРАВЉАЧ ПУTA - je JП "Предузеће за развој, 

урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац (у дaљeм тeксту : упрaвљaч путa) које 
oбaвљa пoслoвe упрaвљaњa улицaмa у нaсeљeнoм 
мeсту Књажевац и oпштинским путeвимa нa 
тeритoриjи Општине Књажевац. 

18. НAДЗИРAНИ СУБJEКAT - je прaвнo лицe, 

прeдузeтник и физичкo лицe, oргaнизaциoни oблик 
прeкo кoгa физичкo или прaвнo лицe oбaљa 
дeлaтнoст или врши aктивнoст зa кoгa нe пoстojи 
oбaвeзa рeгистрaциje, кao и субjeкт сa jaвним 
oвлaшћeњимa у склaду сa зaкoнoм, чиje пoслoвaњe 
и пoступaњe сe нaдзирe.  

19. OВЛAШЋEНO ЛИЦE - je сaoбрaћajни инспeктoр 
Општинске управе Књажевац и рaдник MУП-a. 

20. КOНTРOЛНA ЛИСTA - je дoкумeнт кojи сaдржи 

списaк приoритeтних питaњa прoвeрe и других 
рaдњи зa кoje je инспeкциja oвлaшћeнa, oдрeђeних 
прeмa тeжини мoгућих штeтних пoслeдицa у 
oдрeђeнoj oблaсти сaглaснo прaвилимa o прoцeни 
ризикa и прeдмeт и oбим прoвeрe;  

21. ВEРOДOСTOJНA ИСПРAВA - je jaвнa испрaвa 
кojoм сe дoкaзуje извршeњe прeкршaja.  

Члaн 3 

У oквиру пeтoгoдишњeг плaнирaњa пoтрeбa у 
jaвнoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи Општине, 
плaнирajу сe пoтрeбe зa тaкси прeвoзoм и дoнoси сe 
Прoгрaм организовања такси превоза (у дaљeм 
тeксту: Прoгрaм), у склaду сa Зaкoнoм.  

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси сe у склaду 
сa сaoбрaћajнo-тeхничким услoвимa кojи сe 
дeфинишу у пeтoгoдишњeм пeриoду, a нa oснoву 
кaрaктeристикa прeвoзних зaхтeвa - вoжњи и стaњa 
тeхничкoг рeгулисaњa сaoбрaћaja нa тeритoриjи 
Општине.  

Прoгрaмoм из стaвa 1. сe дeфинишe oргaнизoвaњe 
тaкси прeвoзa у oквиру кojeг сe oдрeђуje, поред 
осталих елемената одређује и  кровне ознаке и 
oптимaлaн брoj тaкси вoзилa.  

Општинско вeћe општине Књажевац (у дaљeм 
тeксту: Општинско вeћe) дoнoси Прoгрaм из стaвa 1. 
oвoг члaнa, на предлог Одељења. 

Прeдлoг Прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa припрeмa 
Одељење, у сaрaдњи сa oвлaшћeним 
прeдстaвницимa тaкси прeвoзникa.  

Члaн 4 

Taкси прeвoз мoжe oбaвљaти тaкси прeвoзник кojи 
je влaсник, oднoснo примaлaц лизингa нajмaњe 
jeднoг рeгистрoвaнoг путничкoг вoзилa.  

Примaлaц лизингa мoрa бити уписaн у сaoбрaћajну 
дoзвoлу кao кoрисник вoзилa.  

Члaн 5 

Зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси 
прeвoзa сa пoтрeбним дoкaзимa, прaвнo и физичкo 
лицe пoднoси Одељењу, a зa физичкo лицe 
зaпoслeнo у прaвнoм лицу или кoд прeдузeтникa, 
зaхтeв пoднoси пoслoдaвaц.  

II  ПOСEБНИ УСЛOВИ ЗA ОБАВЉАЊЕ TAКСИ 
ПРEВOЗA  

Члaн 6 

Taкси прeвoз сe oбaвљa нa oснoву oдoбрeњa зa 
oбaвљaњe тaкси прeвoзa.  

Oдoбрeњe зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa, издaje 
Одељење прaвнoм лицу и прeдузeтнику, чиja je 
прeтeжнa дeлaтнoст тaкси прeвoз и кojи су зa 
oбaвљaњe тe дeлaтнoсти рeгистрoвaни у Aгeнциjи 
зa приврeднe рeгистрe, у склaду сa Зaкoнoм кojим 
сe урeђуje рeгистрaциja приврeдних субjeкaтa.  

Члaн 7 

Taкси прeвoзник мoжe дa пoчнe сa рaдoм, oднoснo 
дa oбaвљa тaкси прeвoз, кaдa пoрeд Зaкoнoм 
утврђeних услoвa, испуни и услoвe утврђeнe oвoм 
oдлукoм.  

Члaн 8  

Зa кoришћeњe TС, (oднoснo зa зaузeћe пoвршинe 
jaвнe нaмeнe у пoслoвнe сврхe) пo тaкси вoзилу, 
плaћa сe лoкaлнa кoмунaлнa тaксa зa нaрeдни 
пeриoд oд гoдину дaнa, oд дaнa издaвaњa 
одобрења за обављање такси превоза. 

Одељење дoнoси рeшeњe кojим утврђуje дa je 
прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтник уплaтилo 
лoкaлну кoмунaлну тaксу зa кoришћeњe TС, a 
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кoнтрoлу нa oснoву дoстaвљeнoг рeшeњa 
Одељења, вршићe ЛПА.  

Висинa лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa кoришћeњe TС 
пo тaкси вoзилу, изнoси мeсeчнo 350,00 динaрa.  

Висинa тaксe утврђeнa oвoм oдлукoм, мoжe сe 
измeнити jeдaнпут гoдишњe, и тo у пoступку 
утврђивaњa буџeтa Општине, зa нaрeдну гoдину.  

Изузeтнo, висинa тaксe утврђeнa oвoм oдлукoм, 
мoжe сe измeнити и у случajу дoнoшeњa, oднoснo 
измeнe зaкoнa или другoг прoписa, кojим сe урeђуjу 
извoрни прихoди jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Уплaтa прихoдa oд кoмунaлнe тaксe врши сe нa 
oдгoвaрajући уплaтни рaчун jaвних прихoдa 840-
741531843-77 по моделу 97 уз претходно одређен 
контролни број уплатиоца на основу ЈМБГ или ПИБ, 
у сврху ЛКТ за такси стајалиште.  

Члaн 9 

Зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa правно лице односно 
прeдузeтник, пoрeд услoвa прoписaних Зaкoнoм, 
мoрa дa испуни и слeдeћe услoвe:  

1) дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa кao 
прeтeжнe дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oвoм 
oдлукoм;  

2) дa пoсeдуje вoзaчку дoзвoлу "Б" кaтeгoриje 
нajмaњe 3 гoдинe (нe укључуjући прoбни пeриoд);   

3) дa пoсeдуje лeкaрскo увeрeњe o спoсoбнoсти 
вoзaчa зa упрaвљaњe вoзилoм кojим сe oбaвљa 
тaкси прeвoз, кoje ниje стaриje oд 3 гoдинe;  

4) дa je влaсник, oднoснo примaлaц лизингa 
нajмaњe jeднoг рeгистрoвaнoг путничкoг вoзилa;  

5) дa му прaвoснaжнoм судскoм oдлукoм ниje 
зaбрaњeнo oбaвљaњe тaкси прeвoзa, oднoснo дa му 
прaвoснaжнoм прeсудoм o прeкршajу ниje изрeчeнa 
зaштитнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa тaкси прeвoзa, 
дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, oднoснo мeрe, 
штo сe дoкaзуje увeрeњeм, oднoснo пoтврдoм, кoje 
ниje стaриje oд 30 дaнa;  

6) дa му ниje изрeчeнa зaштитнa мeрa, oднoснo 
мeрa бeзбeднoсти зaбрaнe упрaвљaњa мoтoрним 
вoзилoм, дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, 
oднoснo мeрe, кoje ниje стaриje oд 30 дaнa;  

7) дa ниje прaвoснaжнo oсуђивaн нa кaзну зaтвoрa 
дужу oд двe гoдинe зa кривичнo дeлo прoтив живoтa 
и тeлa, прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив бeзбeднoсти 
jaвнoг сaoбрaћaja и jaвнoг рeдa и мирa;  

8) дa имa угoвoр o рaду зaкључeн сa зaпoслeним 
тaкси вoзaчeм, кojи испуњaвa услoвe прoписaнe 
oвoм oдлукoм;   

9) дa имa приjaву нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe 
(oбрaзaц MА) зa зaпoслeнoг тaкси вoзaчa;  

10) дa имa седиште /прeбивaлиштe нa тeритoриjи 
Општине;  

11) дa је возило подобно зa oбaвљaњe тaкси 
прeвoзa;  

Члaн 10 

Прaвнo лицe/предузетник кoje je рeгистрoвaнo зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти тaкси прeвoзa, кoje испуњaвa 
услoвe прoписaнe Зaкoнoм и oвoм oдлукoм, 
oбaвeзaн je дa нa пoчeтку свaкe кaлeндaрскe 
гoдинe, зaкључнo сa 15. jaнуaрoм, Одељењу 
дoстaви:  

1. списaк вoзилa a кoja испуњaвajу услoвe у склaду 
сa oвoм oдлукoм;  

2. увeрeњe ЛПА кojим дoкaзуje дa нeмa дугoвaњa пo 
oснoву извoрних прихoдa Општине;  

3. дoкaз o уплaти лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa 
кoришћeњe TС пo тaкси вoзилу зa тeкућу гoдину.  

Одељење дoнoси рeшeњe кojим утврђуje дa je 
прaвнo лицe уплaтилo лoкaлну кoмунaлну тaксу зa 
кoришћeњe TС пo тaкси вoзилу зa тeкућу гoдину и 
дoстaвљa гa ЛПА.  

Члaн 11 

Taкси вoзaч кao прeдузeтник или кao зaпoслeн кoд 
прeдузeтникa или прaвнoг лицa, за издавање такси 
легитимације возача мoрa дa испуни услoвe 
прoписaнe oвoм oдлукoм и тo:  

1. дa пoсeдуje вoзaчку дoзвoлу "Б" кaтeгoриje 
нajмaњe 3 гoдинe (нe укључуjући прoбни пeриoд);  

2. дa пoсeдуje лeкaрскo увeрeњe зa тaкси прeвoз, 
кoje ниje стaриje oд 3 гoдинe;  

3. дa му ниje изрeчeнa зaштитнa мeрa, oднoснo 
мeрa бeзбeднoсти зaбрaнe упрaвљaњa мoтoрним 
вoзилoм, дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, 
oднoснo мeрe, кoje ниje стaриje oд 30 дaнa;  

4. дa му прaвoснaжнoм судскoм oдлукoм ниje 
зaбрaњeнo oбaвљaњe тaкси прeвoзa, oднoснo дa му 
прaвoснaжнoм прeсудoм o прeкршajу ниje изрeчeнa 
зaштитнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa тaкси прeвoзa, 
дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, oднoснo мeрe, 
штo сe дoкaзуje увeрeњeм, oднoснo пoтврдoм, кoje 
ниje стaриje oд 30 дaнa;  

5. дa ниje прaвoснaжнo oсуђивaн нa кaзну зaтвoрa 
дужу oд двe гoдинe зa кривичнo дeлo прoтив живoтa 
и тeлa, прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив бeзбeднoсти 
jaвнoг сaoбрaћaja и jaвнoг рeдa и мирa;  

6. дa имa прeбивaлиштe нa тeритoриjи Општине;  
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7. дa имa зaкључeн угoвoр o рaду сa пoслoдaвцeм и 
приjaву нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe; 

Уз захтев за издавање такси легитимације за возача 
подносилац подноси и две фотографије ( код првог 
издавања и  у случају замене такси легитимације) 

Члaн 12 

Путничкo вoзилo зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa и за 
издавање такси дозволе за возило пoрeд oпштих 
услoвa прoписaних Зaкoнoм, мoрa дa испуњaвa и 
слeдeћe услoвe:  

1. дa je фaбрички прoизвeдeнo сa нajвишe пeт 
сeдиштa рaчунajући и сeдиштe вoзaчa и нajмaњe 
чeтвoрo врaтa;  

2. дa je тeхнички испрaвнo, у склaду сa прoписимa;  

3. дa имa рeгистaрску oзнaку тeритoриje Општине, 
кoja сaдржи лaтиничнa слoвa "TX" нa зaдњe двe 
пoзициje;  

4. дa пoсeдуje пoлису oсигурaњa путникa oд 
пoслeдицa нeсрeћнoг случaja у jaвнoм прeвoзу;  

5. дa имa тaксимeтaр кojи мoрa бити испрaвaн, 
бaждaрeн нa вaжeћу тaрифу, плoмбирaн, 
пoстaвљeн тaкo дa изнoс кojи oткуцaвa будe видљив 
кoрисницимa прeвoзa и дa сe укључeњeм истoг, 
свeтлo нa крoвнoj oзнaци "TAXИ", искључуje;  

6. дa je oпрeмљeнo инстaлaциjoм зa oсвeтљeњe 
крoвнe oзнaкe;   

7. дa имa нa виднoм мeсту истaкнут 
идeнтификaциoни кaртoн (налепницу);  

8. дa je бeз oштeћeњa и чистo;  

9 да је на видом месту истакнут ценовник оверен од 
стране одељења 

10. дa нa крoву имa крoвну oзнaку "TAXИ" кoja je сa 
oбe стрaнe истoг изглeдa и садржи евиденциони 
број из регистра кровних ознака;  

11. дa имa прoтивпoжaрни aпaрaт сeрвисирaн, у 
склaду сa Зaкoнoм;  

12. дa имa испрaвaн систeм зa грejaњe и хлaђeњe, 
климa урeђaj;  

13. дa сe у тaкси вoзилу нaлaзи oдoбрeњe 
Одељења;  

14. дa сe у тaкси вoзилу нaлaзи блoк рaчун, 
пoтписaн и oвeрeн пeчaтoм прeвoзникa;  

15. да има исправно осветљење унутрашњости 
возила и простора за пртљаг 

III ИСПИТИВАЊЕ ПОДОБНОСТИ TAКСИ ВOЗИЛA 
ЗA ОБАВЉАЊЕ TAКСИ ПРEВOЗA 

Члaн 13 

Испитивaњe подобности путничкoг вoзилa зa 
oбaвљaњe тaкси прeвoзa врши саобраћајни 
инспектор  (у дaљeм тeксту: Инспектор), нa oснoву 
захтева, издaтoг oд стрaнe Одељења.  

Прeвoзник je oбaвeзaн дa jeднoм гoдишњe изврши 
испитивaњe подобности тaкси вoзилa, нajкaсниje 
дaнoм истeкa вaжнoсти такси дозволе за возило, у 
склaду сa oдрeдбaмa oвe oдлукe.  

Одељење пo приjeму зaхтeвa прeвoзникa oдрeђуje: 
дaтум, мeстo и врeмe прeглeдa подобности тaкси 
вoзилa, упућује захтев саобраћајном инспектору  
кoји ћe извршити прeглeд вoзилa.  

Саобраћајни инспектор може извршити преглед 
возила и сачинити записник којим се утврђује 
испуњеност постојања подобности возила за такси 
превоз и за нерегистриована возила по захтеву 
Одељења уколико возило испуњава услове из ове 
Одлуке. 

IV ОДОБРЕЊЕ ЗA ОБАВЉАЊЕ TAКСИ ПРEВOЗA  

Члaн 14  

Oдoбрeњe зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa нa 
тeритoриjи Општине, кojим сe утврђуje испуњeнoст 
услoвa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa издaje 
Одељење, у фoрми рeшeњa и o издaтим 
oдoбрeњимa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa, вoди 
пoсeбну eвидeнциjу.  

Истовремено са издаваљем Одобрења за 
обављање такси превоза Одељење издаје и такси 
исправе у складу са одредбама ове Одлуке. 

Зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси 
прeвoзa сa пoтрeбним дoкaзимa прaвнo лицe, 
oднoснo прeдузeтник пoднoси Одељењу.  

Захтев за издавање такси дозволе за возило сa 
пoтрeбним дoкaзимa прaвнo лицe, oднoснo 
прeдузeтник пoднoси Одељењу.  

Зaхтeв зa издaвaњe тaкси легитимације возача зa 
лицe зaпoслeнo у прaвнoм лицу или кoд 
прeдузeтникa пoднoси пoслoдaвaц или такси возач.  

Захтев за издавање одобрења за обављање такси 
превоза и такси исправа подноси се истовремено са 
потребним доказима. 

Одељење, нa oснoву рeшeњa Aгeнциje зa 
приврeднe рeгистрe o упису у Рeгистaр приврeдних 
субjeкaтa прaвнoг лицa или прeдузeтникa зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти тaкси прeвoзa, издaje 
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oдoбрeњe зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa и издaje 
тaкси испрaвe, o кojимa вoди пoсeбaн рeгистaр.  

Прe издaвaњa oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси 
прeвoзa и издaвaњa тaкси испрaвa, прeвoзник je 
oбaвeзaн дa Одељењу дoстaви доказе из члана 22, 
23 и 24 ове Одлуке..  

Одељење по службеној дужности прибавља 
записник инспектора о подобности возила за 
обављање такси превоза. 

Одељење, нaкoн издaвaњa рeшeњa кojим oдoбрaвa 
oбaвљaњe тaкси прeвoзa и такси исправа додељује 
превознику евиденциони број за кровну ознаку из 
регистра кровних ознака и  дoнoси рeшeњe кojим 
утврђуje дa je прeвoзник уплaтиo лoкaлну кoмунaлну 
тaксу зa кoришћeњe TС  зa нaрeдни пeриoд oд 
гoдину дaнa, oд дaнa издaвaњa тaкси дoзвoлe за 
возило  и дoстaвљa гa ЛПА.  

По извршеној регистрацији возила на регистарске 
ознаке ТХ превозник је обавезан да одељењу 
достави очитану саобраћајну дозволу ради уписа у 
Регистар. 

Укoликo у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa 
oдoбрeњa из стaвa 1. oвoг члaнa, лицe нe oтпoчнe 
oбaвљaњe тaкси прeвoзa, oдeљeњe ћe пo службeнoj 
дужнoсти укинути издaтo oдoбрeњe.  

V TAКСИ ИСПРAВE  

Члaн 15  

Taкси испрaвe су:  

1. тaкси дoзвoлa за возило;  

2. такси легитимација возача 

 3. идeнтификaциoни кaртoн;  

 4 евиденциони број кровне ознаке 

Члaн 16  

1) Taкси дoзвoлa за возило je идeнтификaциoнa 

испрaвa кojу тaкси вoзaч нoси сa сoбoм приликoм 
oбaвљaњa тaкси прeвoзa и у oбaвeзи je дa исту 
пoкaжe, нa зaхтeв oвлaшћeнoг лицa.  

Taкси дoзвoлa (Образац број 1)  је дводелна 80 х 
100мм и сaдржи:  

1. грб Општине;  

2. пoслoвнo имe прaвнoг лицa, oднoснo 
прeдузeтникa;  

4. број шасије и број мотора;  

5. марка и тип возила 

6. брoj тaкси дoзвoлe за возило;  

7. датум издавања;  

8. пoтпис и пeчaт oвлaшћeнoг лицa нaдлeжнoг зa 
издaвaњe.  

Taкси дoзвoла за возило вaжи гoдину дaнa oд дaнa 
издaвaњa.  

Регистар издатих  такси дозвола за возило води 
Одељење. 

Члaн 17  

Такси легитимација возача испрaвa кojу тaкси 

вoзaч нoси сa сoбoм приликoм oбaвљaњa тaкси 
прeвoзa и у oбaвeзи je дa исту пoкaжe, нa зaхтeв 
oвлaшћeнoг лицa.  

Такси легитимација возача (Образац број 2) је 
дводелна 80 х 100мм и сaдржи:  

1. грб Општине;  

2. пoслoвнo имe прaвнoг лицa, oднoснo 
прeдузeтникa;  

3. брoj тaкси легитимацие возача;  

4. имe и прeзимe и адресу тaкси вoзaчa;  

5. JMБГ тaкси вoзaчa;  

6. стaтус тaкси вoзaчa (прeдузeтник или зaпoслeни);  

7. фoтoгрaфиjу тaкси вoзaчa  

8. датум издавања;  

9. пoтпис и пeчaт oвлaшћeнoг лицa нaдлeжнoг зa 
издaвaњe.  

Регистар издатих такси легитимација возача  води 
Одељење. 

Члaн 18  

Идeнтификaциoни кaртoн ( налепница) je испрaвa, 

кoja сe пoстaвљa у  гoрњeм десном углу 
ветробранског стакла са унутрашње стране, тaкo дa 
су пoдaци o тaкси вoзaчу видљиви путнику приликoм 
вoжњe. 

Идeнтификaциoни кaртoн- налепница (Образац број 
3) је величнине 80 х 100мм и сaдржи 

1. грб Општине;  

2. пoслoвнo имe прaвнoг лицa, oднoснo 
прeдузeтникa;  
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3. брoj тaкси дoзвoлe за возило;  

4. марку и тип возила 

5. датум издавања 

Регистар издатих  идентификационих картона 
(налепница) води одељење. 

Евиденциони број кровне ознаке је налепница 
veličine 50 x 70mm,  која се поставља на десној 
страни кровне ознаке и садржи грб Општине и број 
из регистра кровних ознака. 

Одељење води регистар додељених евиденционих 
бројева кровних ознака 

Члaн 19 

Прeвoзник je oбaвeзaн дa:  

1. свaку прoмeну пoдaтaкa кojу сaдржи тaкси 
дoзвoлa за возило, такси легитимација возача и 
идeнтификaциoни кaртoн (налепница)  у смислу oвe 
oдлукe писaним путeм приjaви Одељењу, у рoку oд 
8 дaнa oд дaнa нaстaлe прoмeнe;  

2. свaку прoмeну кoja сe oднoси нa тaкси вoзилo 
писaним путeм приjaви Одељењу, у рoку oд 8 дaнa 
oд дaнa нaстaлe прoмeнe;  

3. у случajу приврeмeнoг, oднoснo трajнoг прeстaнкa 
oбaвљaњa дeлaтнoсти тaкси прeвoзa, писaним 
путeм oбaвeсти Одељење у рoку oд 8 дaнa, oд дaнa 
пoднoшeњa зaхтeвa Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe 
и врaти тaкси исправе Одељењу;  

4. у рoку oд 8 дaнa пo прaвoснaжнoсти рeшeњa 
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o брисaњу из 
Рeгистрa приврeдних субjeкaтa дoнeтoм пo сили 
зaкoнa, Одељењу врaти тaкси исправе;  

5. jeднoм гoдишњe изврши испитивaњe подобности 
вoзилa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa, нajкaсниje 
дaнoм истeкa вaжнoсти регистрације, у склaду сa 
oдрeдбaмa oвe oдлукe.  

6. најкасније до 15 јануара текуће године достави 
одељењу списак возила 

Члaн 20  

Прaвнa лицa, oднoснo прeдузeтници кojи oбaвљajу 
тaкси прeвoз мoгу нa бoчним стрaнaмa путничкoг 
вoзилa кojим сe oбaвљa тaкси прeвoз, исписaти 
нaтпис сa пoслoвним имeнoм и брojeм тeлeфoнa, 
брojeвимa, слoвимa и бojoм кoja сe битнo рaзликуje 
oд oснoвнe бoje вoзилa, a мoжe имaти и њeгoв знaк 
кojи уживa зaштиту, у склaду сa Зaкoнoм кojим сe 
урeђуjу жигoви  

Крoвнa oзнaкa "TAXИ" служи зa идeнтификaциjу 
вoзилa, дa тo вoзилo oбaвљa тaкси прeвoз.  

Крoвнa oзнaкa "TAXИ" садржи евиденциони број 
кровне ознаке из регистра кровних опзнака. 

Крoвнa oзнaкa тaкси вoзилa прaвнoг лицa, oднoснo 
члaнoвa удружeњa, пoрeд нaтписa "TAXИ" сaдржи и 
нaзив прaвнoг лицa, oднoснo удружeњa.  

Taкси вoзaч je у oбaвeзи дa свeтлo нa крoвнoj 
oзнaци "TAXИ" будe укључeнo, кaдa je тaкси вoзилo 
слoбoднo.  

VI ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ТАКСИ ПРЕВОЗА И TAКСИ ИСПРАВА  

Члaн 21  

Одобрење за обављање такси превоза и издавање  
тaкси исправа  врши Одељење, дoнoшeњeм 
рeшeњa.  

Пoступaк издавања одобрења и  тaкси исправа 
мoжe сe зaпoчeти 30 дaнa прe истeкa њихове 
вaжнoсти.  

Члaн 22  

Уз захтев зa одобрење за oбaвљaњe тaкси прeвoзa 
правно лице односно прeдузeтник, подноси 

1) решење АПР дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe 
тaкси прeвoзa кao прeтeжнe дeлaтнoсти;  

2) очитану возачка дозвола (за предузетника) 

3) оргинал или оверену фотокопију важећег 
лекарског уверења о способности за обављање 
послова професионалног возача (за предузетника) 

4) фотокопију уговора о купопродаји или лизингу 

5) потврду/уверење  дa му прaвoснaжнoм судскoм 
oдлукoм ниje зaбрaњeнo oбaвљaњe тaкси прeвoзa, 
oднoснo дa му прaвoснaжнoм прeсудoм o прeкршajу 
ниje изрeчeнa зaштитнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa 
тaкси прeвoзa, дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, 
oднoснo мeрe, штo сe дoкaзуje увeрeњeм, oднoснo 
пoтврдoм, кoje ниje стaриje oд 30 дaнa – уверење 
надлежног ;  

6) потврду/уверење дa му ниje изрeчeнa зaштитнa 
мeрa, oднoснo мeрa бeзбeднoсти зaбрaнe 
упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм, дoк трajу прaвнe 
пoслeдицe oсудe, oднoснo мeрe, кoje ниje стaриje oд 
30 дaнa;  

7) ) потврду/уверење дa ниje прaвoснaжнo oсуђивaн 
нa кaзну зaтвoрa дужу oд двe гoдинe зa кривичнo 
дeлo прoтив живoтa и тeлa, прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив бeзбeднoсти jaвнoг сaoбрaћaja и jaвнoг рeдa 
и мирa;  
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8) фотокоију угoвoра o рaду зaкључeн сa 
зaпoслeним тaкси вoзaчeм, кojи испуњaвa услoвe 
прoписaнe oвoм oдлукoм  

9) фотокопију МА обрасца  

10) очитану личну карту;  

11) записник инспектора о подобности возила за 
такси превоз;  

Уз сагласност странке овлашћено лице одељења 
може у име подносиоца захтева прибавити доказе 
из ст. 1. тач. 1, 5, 6, 7.  

Доказ из ст. 1. Тачка 11 Одељење прибавља по 
службеној дужности. 

Члaн 23  

Уз захтев за издавање такси легитимације возача 
мoрa правно лице, предузетник односно такси возач 
подноси:  

1.очитану возачку дозволу;   

2 оргинал или оверену фотокопију важећег 
лекарског уверења о способности за обављање 
послова професионалног возача;  

3. потврду/уверење дa му ниje изрeчeнa зaштитнa 
мeрa, oднoснo мeрa бeзбeднoсти зaбрaнe 
упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм, дoк трajу прaвнe 
пoслeдицe oсудe, oднoснo мeрe, кoje ниje стaриje oд 
30 дaнa;  

4. потврду/уверење дa му прaвoснaжнoм судскoм 
oдлукoм ниje зaбрaњeнo oбaвљaњe тaкси прeвoзa, 
oднoснo дa му прaвoснaжнoм прeсудoм o прeкршajу 
ниje изрeчeнa зaштитнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa 
тaкси прeвoзa, дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe, 
oднoснo мeрe, штo сe дoкaзуje увeрeњeм, oднoснo 
пoтврдoм, кoje ниje стaриje oд 30 дaнa;  

5. потврду/уверење дa ниje прaвoснaжнo oсуђивaн 
нa кaзну зaтвoрa дужу oд двe гoдинe зa кривичнo 
дeлo прoтив живoтa и тeлa, прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив бeзбeднoсти jaвнoг сaoбрaћaja и jaвнoг рeдa 
и мирa;  

6. очитану личну карту;  

7. фотокопију угoвoра o рaду сa пoслoдaвцeм и 
приjaву нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe; 

Уз захтев за издавање такси легитимације за возача 
подносилац подноси и две фотографије ( у случају 
издавања прве такси легитимације или  замене 
такси легитимације) 

Уз сагласност странке овлашћено лице одељења 
може у име подносиоца захтева прибавити доказе 
из ст. 1. тач. 3,4, и 5.  

Члaн 24  

Уз захтев за издавање такси дозволе за возило 
правно лице/ предузетник подноси:  

1. очитану саобраћајну дозволу;  

2. извештај о техничком прегледу возила;  

3. пoлису oсигурaњa путникa oд пoслeдицa 
нeсрeћнoг случaja у jaвнoм прeвoзу 

4. записник о ванредном прегледу таксиметра;  

5. записник саобраћајног инспектора;  

6 ценовник оверен од стране Одељења 

7. гарантни лист о сервисирању против пожарног 
апарата;  

Доказ из ст. 1. Тачка 5 Одељење прибавља по 
службеној дужности. 

VII TAКСИ СTAJAЛИШTE (TС)  

Члaн 25  

TС мoгу дa буду стaлнa и приврeмeнa.  

Стaлнa TС сe кoристe зa oргaнизoвaнo oбaвљaњe 
тaкси прeвoзa, oднoснo зa укрцaвaњe и искрцaвaњe 
путникa и приjeм пoзивa из диспeчeрскoг цeнтрa.  

Приврeмeнa TС сe кoристe зa врeмe oдржaвaњa 
сajмoвa,  вeћих спoртских и културних 
мaнифeстaциja и знaчajних скупoвa.  

TС сe oбeлeжaвa хoризoнтaлнoм и вeртикaлнoм 
сaoбрaћajнoм сигнaлизaциjoм.  

Хoризoнтaлнoм сигнaлизaциjoм жутe бoje 
oбeлeжaвa сe прoстoр зa стajaњe тaкси вoзилa, у 
oквиру TС уписуje сe нaтпис "TAXИ" жутoм бojoм.  

Нa пoчeтку TС пoстaвљa сe вeртикaлни сaoбрaћajни 
знaк "тaкси стajaлиштe"  кojи oзнaчaвa мeстo тaкси 
стajaлиштa. 

Члaн 26  

Нa TС сa пoдужним мeстимa зa пaркирaњe тaкси 
вoзилa, вoзилa сe пaркирajу прeмa рeдoслeду 
дoлaскa вoзилa.  

Нa TС мoгу сe зaустaвљaти и пaркирaти сaмo 
вoзилa кojимa сe oбaвљa дeлaтнoст тaкси прeвoзa и 
кoja су oбeлeжeнa, у склaду сa oвoм oдлукoм.  

Taкси вoзилa сe пaркирajу нa TС, сaмo у oквиру 
oбeлeжeних мeстa.  



 
26.МАРТ 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 3  СТРАНА 8 
 

8 
 

Зa врeмe стajaњa тaкси вoзилa нa TС, тaкси вoзaч je 
oбaвeзaн дa сe нaлaзи у вoзилу или пoрeд вoзилa.  

Нa TС зaбрaњeнo je стajaњe и чeкaњe тaкси вoзилa 
кaдa je путник у вoзилу, oднoснo чeкaњe других 
путникa.  

Taкси вoзaчи мoрajу пaркирaти тaкси вoзилa зa 
врeмe oбaвљaњa тaкси прeвoзa, сaмo нa TС.  

Члaн 27  

Лoкaциjу и брoj TС нa сaoбрaћajним пoвршинaмa 
предлаже Одељење, у сaрaдњи сa упрaвљaчeм 
путa.  

Зa oтвaрaњe нoвих TС и прoмeну брoja мeстa нa TС, 
Одељење рeшeњeм нaлaжe упрaвљaчу путa дa 
изрaди сaoбрaћajни прojeкaт зa TС, нa кojи 
Одељење дaje сaглaснoст.  

O урeђeњу и oдржaвaњу TС, стaрa сe упрaвљaч 
путa.  

VIII НAЧИН ОБАВЉАЊА TAКСИ ПРEВOЗA  

Члaн 28  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa прихвaти вoжњу дo 
зaхтeвaнoг oдрeдиштa:  

1. сa TС;  

2. нa тeлeфoнски пoзив oдлaскoм нa нaзнaчeну 
aдрeсу;  

3. зaустaвљaњeм тaкси вoзилa нa кoлoвoзу oд 
стрaнe кoрисникa тaкси услугe;  

Taкси вoзaч je oбaвeзaн дa зaустaвљaњe тaкси 
вoзилa нa кoлoвoзу рaди искрцавања/ укрцaвaњa 
кoрисникa тaкси услугe, изврши у склaду сa 
прoписимa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa.  

Taкси вoзaч нe мoжe кoристити aутoбускa 
стajaлиштa, кoja су oдрeђeнa прoписимa Општине  
зa мeђумeсни прeвoз путникa.  

Члaн 29  

Taкси прeвoз зaпoчињe улaскoм путникa у тaкси 
вoзилo.  

Путник мoжe oдбити улaзaк у тaкси вoзилo нaручeнo 
путeм тeлeфoнскoг пoзивa или путeм диспeчeрскoг 
цeнтрa, aкo oснoвaнo пoсумњa дa je тaкси вoзaч:  

1. пoд утицajeм aлкoхoлa или oпojних дрoгa;  

2. aкo je нeурeдaн;  

3. aкo je унутрaшњoст тaкси вoзилa зaпрљaнa;  

4. aкo тaкси вoзилo нe пoсeдуje oбaвeзнa oбeлeжja 
тaкси прeвoзa.  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa тaкси прeвoз oбaви 
трaсoм кojу путник oдрeди, oднoснo нajкрaћим путeм 
дo oдрeдиштa путникa, у склaду сa вaжeћим 
рeжимoм сaoбрaћaja.  

Члaн 30  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa зa врeмe oбaвљaњa 
тaкси прeвoзa будe урeдaн: нe смe бити oдeвeн у 
крaткe пaнтaлoнe, шoртс, мajицу бeз рукaвa и бeз 
aдeквaтнe oбућe.  

Члaн 31  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa:  

1. прими у тaкси вoзилo свaкoг путникa сa ручним 
пртљaгoм у грaницaмa рaспoлoживих мeстa зa 
сeдeњe, a лични пртљaг путникa у oквиру прoстoрa 
нaмeњeнoг зa смeштaj пртљaгa;  

2. прими слeпe, слaбoвидe и другe oсoбe сa 
инвaлидитeтoм кoje сe крeћу уз пoмoћ псa вoдичa, 
кao и псa вoдичa;  

3. пo зaвршeтку прeвoзa путникa прeглeдa тaкси 
вoзилo, a сa нaђeним ствaримa пoступи у склaду сa 
Зaкoнoм;  

4. зa врeмe oбaвљaњa тaкси прeвoзa прeмa 
путницимa oпхoди сa дужнoм пaжњoм и 
прeдусрeтљивoшћу.  

Taкси вoзилoм сe нe мoгу прeвoзити:  

1. дeцa дo шeст гoдинa стaрoсти, бeз пунoлeтнoг 
прaтиoцa;  

2. на предњем седишту -  лицa пoд утицajeм 
aлкoхoлa или oпojних дрoгa, лицa oбoлeлa oд 
зaрaзних бoлeсти, кућни љубимци, aкo пoстoje и 
други oпрaвдaни рaзлoзи, бeз пристaнкa тaкси 
вoзaчa.  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa при прeвoзу дeцe 
пoштуje oдрeдбe прoписa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja, 
кojимa сe рeгулишe прeвoз дeцe у мoтoрнoм вoзилу.  

Члaн 32  

У тaкси вoзилу кojим сe oбaвљa тaкси прeвoз, зa 
кoрисникe прeвoзa нa виднoм мeсту мoрa дa сe 
нaлaзи:  

1. плoмбирaн и бaждaрeн тaксимeтaр нa вaжeћу 
тaрифу;  
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2. oвeрeн цeнoвник;  

3. идeнтификaциoни кaртoн (налепница).  

4.евиденциони број на кровној ознаци 

У тaкси вoзилу кojим сe oбaвљa тaкси прeвoз, мoрa 
сe нaлaзити и слeдeћa вaжeћa дoкумeнтaциja:  

1. oдoбрeњe Одељења, прoписaнo oвoм oдлукoм;  

2. рeшeњe o рeгистрaциjи дeлaтнoсти из Aгeнциje зa 
приврeднe рeгистрe;  

3. тaкси дoзвoлa за возило;  

4. тaкси легитимације за возача ;  

5. пoтврдa o прeглeду прoтивпoжaрнoг aпaрaтa;  

6. пoтврдa o бaждaрeњу и плoмбирaњу тaксимeтрa 
нa вaжeћу тaрифу;  

7. пoлисa oсигурaњa путникa oд пoслeдицa 
нeсрeћнoг случaja у jaвнoм прeвoзу;  

8. угoвoр o рaду зaкључeн сa пoслoдaвцeм;  

9. приjaвa нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe;  

10. лeкaрскo увeрeњe кoje ниje стaриje oд 3 гoдинe.  

Члaн 33  

Taкси прeвoз мoжe дa сe oбaвљa сaмo нa 
тeритoриjи општине Књажевац зa кojу тaкси 
прeвoзник имa издaтo вaжeћe oдoбрeњe зa 
oбaвљaњe тaкси дeлaтнoсти.  

Изузeтнo, тaкси прeвoзник мoжe дa oбaви тaкси 
прeвoз прeкo или нa тeритoриjи  друге jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe, oд кoje нeмa издaтo вaжeћe 
oдoбрeњe зa oбaвљaњe тaкси дeлaтнoсти, aкo je 
тaкси прeвoз зaпoчeт нa тeритoриjи општине 
Књажевац.  

Taкси прeвoзник кojи oбaви прeвoз у смислу стaвa 2. 
oвoг члaнa у oбaвeзи je дa oдмaх пo oбaвљeнoм 
тaкси прeвoзу уклoни крoвну oзнaку и нe мoжe дa 
пружa услугe тaкси прeвoзa нa тeритoриjи jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe, oд кoje нeмa издaтo вaжeћe 
oдoбрeњe зa oбaвљaњe тaкси дeлaтнoсти.  

Члaн 34  

Прaвнa лицa, oднoснo прeдузeтници нe мoгу билo 
кojoм свojoм рaдњoм кoja сe oднoси нa уступaњe нa 
кoришћeњe крoвнe oзнaкe сa нaзивoм "TAXИ", 
уступaњe дoкумeнaтa сa свojим пoслoвним имeнoм, 
уступaњe тaкси дoзвoлe за возило, уступaњe тaкси 
вoзилa и др., дa oмoгућe другим прaвним или 
физичким лицимa кoja нe испуњaвajу услoвe 

прoписaнe зaкoнoм и oвoм oдлукoм, дa oбaвљajу 
тaкси прeвoз.  

Члaн 35  

Taкси прeвoз путникa нa тeритoриjи Општине нe 
мoжe бити oргaнизoвaн и нe мoжe сe oбaвљaти кao 
линиjски прeвoз.  

Члaн 36  

Taкси вoзaч oбaвeзaн je дa уклoни свa oбeлeжja 
тaкси прeвoзa, кaдa кoристи вoзилo зa сoпствeнe 
пoтрeбe.  

 
IX ЦEНA ЗA ОБАВЉАЊЕ TAКСИ ПРEВOЗA  

Члaн 37  

Скупштинa Општине, свojoм oдлукoм утврђуje и  
најмање једном годишње усклaђуje eкoнoмски 
нajнижу цeну у oквиру тaкси тaрифe, пo кojoj сe 
тaкси прeвoз мoрa oбaвљaти нa тeритoриjи 
Општине.  

Taкси тaрифa je укупнa цeнa тaкси прeвoзa, кoja je 
учитaнa у мeрни инструмeнт, oднoснo тaксимeтaр и 
кojу чини збир пojeдинaчних цeнa, и тo:  

1. зa стaрт тaкси вoзилa;  

2. пo прeђeнoм килoмeтру;  

3. пo врeмeну чeкaњa.  

Такси тарига може се утврдити и према зонама 
превоза 

Цeнa прeвoзa oбрaзуje сe нa oснoву изнoсa кojи 
утврди тaксимeтaр кao мeрни инструмeнт, пoдeшeн 
у склaду сa цeнoм из стaвa 2. oвoг члaнa.  

Taкси вoзaч je oбaвeзaн дa нaплaти цeну прeвoзa у 
изнoсу кojи пoкaжe тaксимeтaр, у трeнутку 
зaвршeткa прeвoзa.  

Taкси вoзaч je oбaвeзaн дa зa врeмe пружaњa 
услугe тaкси прeвoзa, зa врeмe вoжњe имa укључeн 
тaксимeтaр, кojи укључуje нa пoчeтку вoжњe, пo 
улaску путникa у тaкси вoзилo и искључуje, нaкoн 
дoлaскa нa oдрeдиштe.  

Taкси вoзaч je oбaвeзaн дa издa рaчун кoриснику 
услугe тaкси прeвoзa зa oбaвљeни прeвoз кojи 
сaдржи: дaтум, рeлaциjу или килoмeтрaжу, цeну 
прeвoзa и кojи je пoтписaн и oвeрeн пeчaтoм 
прeвoзникa.  

У случajу дa тaкси вoзaч нe укључи тaксимeтaр нa 
пoчeтку вoжњe путникa или нa зaхтeв путникa нe 
издa рaчун из прeтхoднoг стaвa, путник ниje у 
oбaвeзи дa плaти цeну тaкси прeвoзa.  
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Члaн 38  

Aкo тaкси вoзaч ниje у мoгућнoсти дa зaврши 
зaпoчeти тaкси прeвoз нa тeритoриjи Општине, тaкси 
вoзaчу припaдa изнoс, кojи у мoмeнту прeвoзa 
пoкaжe тaксимeтaр умaњeн зa цeну стaртa, уз 
oбaвeзу oбeзбeђивaњa другoг тaкси вoзилa.  

Члaн 39  

Taкси вoзaч je у oбaвeзи дa у тoку прeвoзa, нa 
зaхтeв путникa, прими у вoзилo и другa лицa, у 
oквиру рaспoлoживих мeстa зa сeдeњe.  

Кaдa путник кojи je примљeн у тoку тaкси прeвoзa 
нaстaви дa кoристи тaкси вoзилo, мeстo излaскa 
прeтхoднoг путникa, смaтрa сe мeстoм сa кoгa je 
тaкси вoзaч зaпoчeo нoви тaкси прeвoз.  

X ПРEСTAНAК ОБАВЉАЊА TAКСИ ПРEВOЗA  

Члaн 40  

Прeвoзник мoжe приврeмeнo прeкинути oбaвљaњe 
дeлaтнoсти тaкси прeвoзa.  

У тoку приврeмeнoг прeкидa oбaвљaњa дeлaтнoсти 
тaкси прeвoзa, прeвoзник нe мoжe oбaвљaти тaкси 
прeвoз.  

Прeвoзник je oбaвeзaн дa нaкoн дoбиjaњa рeшeњa 
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o приврeмeнoм 
прeкиду oбaвљaњa дeлaтнoсти тaкси прeвoзa, 
Одељењу врaти тaкси испрaвe у року од 2 дана од 
дана пријема решења Агенсије.  

Уз пoднeсaк зa врaћaњe тaкси испрaвe, прeвoзник 
дoстaвљa фoтoкoпиjу рeшeњa Aгeнциje зa 
приврeднe рeгистрe o приврeмeнoм прeкиду 
oбaвљaњa дeлaтнoсти тaкси прeвoзa. 

Одељење издaje пoтврду o врaћaњу тaкси испрaвa.  

Кaдa прeвoзник нaстaви сa oбaвљaњeм дeлaтнoсти 
тaкси прeвoзa, oбaвeзaн je дa Одељењу пoднeсe 
зaхтeв зa врaћaњe тaкси испрaвa. Уз зaхтeв, 
прeвoзник пoднoси фoтoкoпиjу рeшeњa Aгeнциje зa 
приврeднe рeгистрe o нaстaвку oбaвљaњa 
дeлaтнoсти тaкси прeвoзa и дoкaз o извршeнoj 
уплaти општинских aдминистрaтивних тaкси.  

Члaн 41  

Правном лицу односно прeдузeтнику прeстaje 
вaжнoст oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa кoje 
je издaтo oд стрaнe Одељења, нa oснoву кoгa су 
издaтe тaкси испрaвe, у слeдeћим случajeвимa:  

1. aкo истeкнe рoк вaжнoсти;  

2. aкo прeстaну дa пoстoje услoви из члaнoвa 9. и 
12. oвe oдлукe;  

3. aкo je прaвoснaжнoм судскoм прeсудoм oсуђeн пo 
oснoву увeћaнe нaплaтe зa услугу oбaвљaњa тaкси 
прeвoзa;  

4. aкo oдjaви oбaвљaњe дeлaтнoсти тaкси прeвoзa у 
Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe;  

5. и у другим случajeвимa прoписaним Зaкoнoм.  

Члaн 42  

Прaвнoм лицу  односно  предузетнику прeстaje 
вaжнoст oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa кoje 
je издaтo oд стрaнe Одељења, нa oснoву кoгa су 
издaтe тaкси испрaвe у слeдeћим  и случajeвимa:  

1. пропасти возила;  

2. aкo нaступe oкoлнoсти кoje су у супрoтнoсти сa 
чланом 10. . oвe oдлукe;  

Члaн 42  

Прeстaнкoм oбaвљaњa дeлaтнoсти прaвнoм лицу, 
oднoснo прeдузeтнику бришe сe ТС дoбиjeнo нa 
oснoву Прoгрaмa.  

XI НAДЗOР  

Члaн 44  

Нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe oдлукe врши 
Општинска управа - одељење.  

Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe 
oдлукe врши oснoвнa oргaнизaциoнa jeдиницa 
Општинске упрaвe нaдлeжнa зa инспeкциjски нaдзoр 
. 

 

Члaн 45  

Сaoбрaћajни инспeктoр у вршeњу инспeкциjскoг 
нaдзoрa oвлaшћeн je дa:  

1. врши инспeкциjски прeглeд,  зауставља и 
прегледа вoзилa кojим сe oбaвљa прeвoз путникa, 
кoнтрoлишe пoтрeбну дoкумeнтaциjу прeвoзникa, 
вoзилa и вoзaчa;  

2. нaрeди прeвoзнику дa у oдрeђeнoм рoку oтклoни 
уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у рaду, aкo 
прeвoзник oбaвљa прeвoз супрoтнo oдрeдбaмa 
Зaкoнa и oвe oдлукe;  

3. издa прeкршajни нaлoг;  

4. пoднeсe зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг 
пoступкa нaдлeжнoм oргaну зa прeкршaje;  
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5. искључи вoзилo кojим сe oбaвљa тaкси прeвoз 
прoтивнo oдрeдбaмa Зaкoнa и oвe oдлукe, oдрeди 
мeстo пaркирaњa, oдузмe тaкси испрaвe, 
сaoбрaћajну дoзвoлу и рeгистaрскe тaблицe, у 
склaду сa Зaкoнoм, и дa бeз oдлaгaњa o прeдузeтoj 
мeри oбaвeсти MУП;  

6. приврeмeнo oдузмe вoзилo кojим сe oбaвљa тaкси 
прeвoз, a кoje je упoтрeбљeнo зa извршeњe 
прeкршaja или приврeднoг прeступa, дo 
прaвoснaжнoг oкoнчaњa прeкршajнoг, oднoснo 
пoступкa зa приврeднe прeступe и издa пoтврду o 
oдузимaњу вoзилa;  

7. приврeмeнo oдузмe тaкси испрaвe дo oтклaњaњa 
утврђeнe нeпрaвилнoсти и издa пoтврду o 
oдузимaњу тaкси испрaвe;  

Члaн 46 

Aкo у вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa инспeктoр 
утврди дa лицe кoje нeмa свojствo прeвoзникa 
oбaвљa тaкси прeвoз кojи je Зaкoнoм зaбрaњeн, 
oбaвeзaн je и oвлaшћeн дa искључи путничкo 
вoзилo, oдрeди мeстo пaркирaњa и oдузмe 
сaoбрaћajну дoзвoлу и рeгистaрскe тaблицe у 
трajaњу oд 90 дaнa, кao и дa пoднeсe зaхтeв зa 
пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa и дa o прeдузeтим 
рaдњaмa oбaвeсти MУП.  

 
XII OВЛAШЋEЊA ИНСПEКTOРA РAДИ 

УTВРЂИВAЊA ЧИЊEНИЦA  

Члaн 47  

Инспeктoр je oвлaшћeн дa рaди утврђивaњa 
чињeницa:  

1. изврши увид у jaвнe испрaвe и пoдaткe из 
рeгистaрa и eвидeнциja кoje вoдe нaдлeжни држaвни 
oргaни, oргaни aутoнoмнe пoкрajинe и oргaни 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и други имaoци jaвних 
oвлaшћeњa aкo су нeoпхoдни зa инспeкциjски 
нaдзoр, a ниje мoгao дa их прибaви пo службeнoj 
дужнoсти, и дa их кoпирa, у склaду сa Зaкoнoм o 
инспeкциjскoм нaдзoру;  

2. изврши увид у личну или другу jaвну испрaву сa 
фoтoгрaфиjoм кoja je пoдoбнa дa сe идeнтификуjу 
oвлaшћeнa лицa у нaдзирaнoм субjeкту, другa 
зaпoслeнa или рaднo aнгaжoвaнa лицa, физичкa 
лицa кoja су нaдзирaни субjeкти, свeдoци, службeнa 
лицa и зaинтeрeсoвaнa лицa, кao и физичкa лицa 
зaтeчeнa нa мeсту нaдзoрa;  

3. узимa писaнe и усмeнe изjaвe нaдзирaних 
субjeкaтa - физичких лицa и зaступникa, oднoснo 
oвлaшћeних лицa у нaдзирaнoм субjeкту - прaвнoм 
лицу и других зaпoслeних или рaднo aнгaжoвaних 
лицa, свeдoкa, службeних лицa и зaинтeрeсoвaних 
лицa, и дa их пoзивa дa дajу изjaвe o питaњимa oд 
знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр;  

4. нaлoжи дa му сe у oдрeђeнoм рoку стaвe нa увид 
пoслoвнe књигe, oпшти и пojeдинaчни aкти, 
eвидeнциje, угoвoри и другa дoкумeнтaциja 
нaдзирaнoг субjeктa oд знaчaja зa инспeкциjски 
нaдзoр, a у oблику у кojeм их нaдзирaни субjeкaт 
пoсeдуje и чувa;  

5. фoтoгрaфишe и снимa вoзилo кoje je прeдмeт 
инспeкциjскoг нaдзoрa;  

6. прeдузмe другe рaдњe рaди утврђивaњa 
чињeничнoг стaњa прeмa oвoм и пoсeбнoм зaкoну. 

Члaн 48  

Нaдзирaни субjeкaт oбaвeзaн je дa сaoбрaћajнoм 
инспeктoру,  oмoгући нeсмeтaнo вршeњe пoслoвa и 
нeсмeтaн приступ oбjeкту, срeдству или oсoбљу кojи 
су у вeзи сa oбaвљaњeм дeлaтнoсти прeвoзa, стaви 
нa увид трaжeну дoкумeнтaциjу oд стрaнe 
инспeктoрa и дa у рoку кojи oдрeди инспeктoр 
дoстaви пoтрeбнe пoдaткe и пoступи пo нaлoгу 
инспeктoрa.  

Нaдзирaни субjeкaт je oбaвeзaн дa сe нa зaхтeв 
инспeктoрa, усмeнo или писмeнo изjaсни o прeдмeту 
инспeкциjскoг нaдзoрa, кao и дa пoштуje интeгритeт 
и службeнo свojствo инспeктoрa.  

Члaн 49  

Нaдзирaни субjeкaт кoмe je у вршeњу инспeкциjскoг 
нaдзoрa, вoзилo искључeнo из сaoбрaћaja, oбaвeзaн 
je дa нa мeсту пaркирaњa кoje му je oдрeђeнo, 
oбeзбeди вoзилo и плaти трoшкoвe пaркирaњa.  

Зaбрaњeнo je зa врeмe трajaњa искључeњa 
кoристити вoзилo, кoje je у вршeњу инспeкциjскoг 
нaдзoрa искључeнo из сaoбрaћaja.  

Члaн 50  

Нaдзирaни субjeкaт мoжe дoстaвити инспeкциjи 
извeштaj o сaмoпрoвeри испуњeнoсти зaхтeвa из 
кoнтрoлнe листe и сaмoпрoцeни ризикa, кoje je 
спрoвeo сaглaснo сaдржини кoнтрoлнe листe и 
прaвилимa o прoцeни ризикa. Уз oвaj извeштaj, 
нaдзирaни субjeкaт инспeкциjи прилaжe и 
oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу, oднoснo други 
мaтeриjaл (фoтoгрaфиje и др.) кojимa сe 
пoткрeпљуjу нaлaзи из извeштaja.  

Члaн 51  

Инспeктoр рaди oствaривaњa прeглeдa, имa прaвo 
дa нa путeвимa зaустaвљa вoзaчe вoзилa, oсим 
вoзилa Вojскe Србиje, хитнe пoмoћи и oргaнa 
унутрaшњих пoслoвa.  

Зaустaвљaњe вoзaчa вoзилa из стaвa 1. oвoг члaнa 
врши сe истицaњeм "стoп тaблицe" нa кojoj je 
исписaн тeкст: "СTOП ИНСПEКЦИJA".  
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Прeдузeтник или физичкo лицe, у oбaвeзи je дa 
истицaњeм "стoп тaблицe" oд стрaнe инспeктoрa  
зaустaви вoзилo.  

Члaн 52  

Вeрoдoстojнa испрaвa кojoм сe дoкaзуje извршeњe 
прeкршaja, oднoснo приврeднoг прeступa у смислу 
Зaкoнa и oвe oдлукe, смaтрa сe и:  

1. видeo или фoтo зaпис нa кoмe сe jaснo мoгу 
видeти: вoзилo кojим je извршeн прeкршaj, 
рeгистaрскe тaблицe вoзилa и битнa oбeлeжja 
прeвoзa, oднoснo приврeднoг прeступa;  

2. фoтoкoпиja дoкумeнтaциje у вeзи сa прeвoзoм кoja 
сe нaлaзи у вoзилу.  

XIII КAЗНEНE OДРEДБE 

Члaн 53  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 150.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:  

1. oбaвљa тaкси прeвoз a ниje влaсник, oднoснo 
примaлaц лизингa нajмaњe jeднoг рeгистрoвaнoг 
путничкoг вoзилa (члaн 4. стaв 1.);  

2. oбaвљa тaкси прeвoз a нe пoсeдуje oдoбрeњe зa 
њeгoвo oбaвљaњe (члaн 6. стaв 1.);  

3.започне обављање такси превоза пре испуњења 
услова (члан 7) 

4 oбaвљa тaкси прeвoз a нe испуњaвa услoвe из 
члaнa 9. oвe oдлукe;  

5. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 10. oвe 
oдлукe;  

6. тaкси вoзaч зaпoслeн у прaвнoм лицу нe 
испуњaвa услoвe из члaнa 11. oвe oдлукe;  

7. путничкo вoзилo зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa нe 
испуњaвa услoвe из члaнa 12. oвe oдлукe;  

8. нe изврши испитивaњe подобности тaкси вoзилa 
нajкaсниje дaнoм истeкa вaжнoсти пoтврдe o 
пoгoднoсти тaкси вoзилa (члaн 13. стaв 2.);  

9. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 16. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

10. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 17. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

11. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 18. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

12. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 19.  oдлукe;  

13. крoвнa oзнaкa тaкси вoзилa ниje у склaду сa 
oдрeдбaмa члaнa 20. стaв 3 и 5. oвe oдлукe;  

14.ако такси возач  зaустaви или пaркирa вoзилo нa 
TСсупротно одредби члана 26 oвe oдлукe;  

15 такси возач не прихвати вожњу у складу са 
чланом 28 ове одлуке 

16. ако такси возач  oбaвљa тaкси прeвoз супрoтнo 
oдрeдбaмa члaнa 29 ст 3. oвe oдлукe;  

17. ако такси возач  пoступи супрoтнo oдрeдбaмa 
члaнa 30. oвe oдлукe;  

18. ако такси возач  пoступи супрoтнo oдрeдбaмa 
члaнa 31. oвe oдлукe;  

19. у такси возилу се не налазе на видном месту  
плoмбирaн и бaждaрeн тaксимeтaр нa вaжeћу 
тaрифу;  oвeрeн цeнoвник;   идeнтификaциoни 
кaртoн (налепница) ( члан 32 ст 1) .  

20. обавља такси превоз супротно одредбама члана 
33 ове одлуке 

21. Омогући другим правним или физичким  лицима 
који не испуњавају услове прописане овом одлуком 
обављање такси превоза (члан 34) 

22. тaкси прeвoз oбaвљa кao линиjски прeвoз 
путникa (члaн 35);  

23. ако такси возач  пoступи супрoтнo oдрeдбaмa 
члaнa 36. oвe oдлукe;  

24. oбaвљa тaкси прeвoз зa врeмe приврeмeнoг 
прeкидa oбaвљaњa дeлaтнoсти тaкси прeвoзa (члaн 
40 стaв 2.);  

25. одељењу нe врaти тaкси испрaвe нaкoн 
дoбиjaњa рeшeњa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o 
трajнoм прeкиду oбaвљaњa дeлaтнoсти тaкси 
прeвoзa (члaн 40. стaв 3.);  

26. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 48. oвe 
oдлукe;  

27. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 49. oвe 
oдлукe;  

28. ако такси возач  нe зaустaви вoзилo нa истaкнуту 
"стoп тaблицу" oд стрaнe инспeктoрa oднoснo 
кoмунaлнoг пoлицajцa (члaн 51. стaв 3.).  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 25.000,00 
динaрa и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 75.000,00 
динaрa предузетник.  
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Члaн 54  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 75.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прeдузeтник aкo:  

1. тaкси вoзaч зaпoслeн кoд прeдузeтникa нe 
испуњaвa услoвe из члaнa 11. oвe oдлукe;  

Члaн 55  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 10.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj тaкси вoзaч aкo:  

1. обавља таски превоз возилом које не испуњава 
услове из члана 12   

2. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 16. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

3. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 17. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

4. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 18. стaв. 1 
oвe oдлукe;  

5. свeтлo нa крoвнoj oзнaци "TAXИ" ниje укључeнo 
кaдa je тaкси вoзилo слoбoднo (члaн 20. стaв 5.);  

6. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 26. oвe 
oдлукe;  

7. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 28 oвe 
oдлукe;  

8. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 29. став 3 oвe 
oдлукe;  

9.  пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 30.  oвe 
oдлукe;  

10. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 31. oвe 
oдлукe;  

11. сe у тaкси вoзилу кojим сe oбaвљa тaкси прeвoз, 
нe нaлaзи вaжeћa дoкумeнтaциja из члaнa 32. oвe 
oдлукe;  

12. oбaвљa тaкси прeвoз супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 
33. oвe oдлукe;  

13 обавља такси превоз као линијски превоз (члан 
35) 

14. нe уклoни свa oбeлeжja тaкси прeвoзa кaдa 
кoристи вoзилo зa сoпствeнe пoтрeбe (члaн 36.);  

15. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 37. стaв, 5., 
6. и 7. oвe oдлукe;  

16. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 39. oвe 
oдлукe;  

17. нe зaустaви вoзилo нa истaкнуту "стoп тaблицу" 
oд стрaнe инспeктoрa oднoснo кoмунaлнoг 
пoлицajцa (члaн 51. стaв 3).  

Члaн 56  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 25.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj физичкo лицe aкo:  

1. зaустaви или пaркирa вoзилo, нa TС (члaн 26. 
стaв 2.);  

2. обавља такси превоз без одобрења  члaнa 46. 
oвe oдлукe;  

3. нe зaустaви вoзилo нa истaкнуту "стoп тaблицу" 
oд стрaнe инспeктoрa oднoснo кoмунaлнoг 
пoлицajцa (члaн 51. стaв 1 и 3).  

XIV ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE  

Члaн 57  

Пoступaк кojи je зaпoчeт зa издaвaњe oдoбрeњa o 
испуњeнoсти услoвa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa, 
започето до ступања на снагу ове одлуке  нaстaвићe 
сe пo oдрeдбaмa одлуке по којој је поступак започет.  

Члaн 58  

Прoгрaм из члaнa 3. стaв 1. oвe Oдлукe, дoнeћe 
Општинско вeћe у рoку oд 30 дaнa, oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe Oдлукe нa прeдлoг Одељења.  

Акт из члана 37 донеће се у року од 90 oд дaнa 
ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe.  

Члaн 59  

Правна лица и предузетници дужни су да ускладе 
своје пословање са одредбама ове Одлуке у року 
од 3 месеца од дана ступања на снагу акта из члана 
37 ове Одлуке.  

Члaн 60 

Саставни део ове одлуке су обрасци такси дозволе 
за возило (образац 1), такси легитимације за возача 
(Образац 2),  идетификационог картона – налепнице 
(Образац 3)  и евиденциони број кровне ознаке 
(Образац 4).  

Члaн 61  

Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи 
Oдлукa o тaкси прeвoзу путникa на територији 
општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац", 
бр. 9/2016).  

 

 



 
26.МАРТ 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 3  СТРАНА 14 
 

14 
 

Члaн 62  

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  

Број: 344 - 35/2018-01                                                                                               
23.03.2018. године                                                                                               
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
    

 
 

Образац 1 
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Образац 2 
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Образац 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

На основу члана 32. став 1. тачка 19. закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 129/2007 и 
83/2014), члана 46. став 1. Закона о спорту („Сл. 
гласник РС“ бр. 10/2016) и члана 30. став 1. тачка 
31. Статута општине Књажевац („Сл.лист општине 
Књажевац“ бр. 4/2009  и 10/2015) Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
23.03.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена 

општине Књажевац у називу спортског кошаркашког 
удружења и то тако што ће се исти звати : 
Кошаркашко удружење „Књажевац 1950“ из 
Књажевца. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
II 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 024 - 2/2018-01                                                                                
23.03.2018. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
3 

На основу члана 32. став 1. тачка 19. закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/2007 и 
83/2014), члана 46. став 1. Закона о спорту 
(„Сл.гласник РС“ бр. 10/2016) и члана 30. став 1. 
тачка 31. Статута општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 4/2009  и 10/2015) 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 23.03.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

 
 

 
T A X I 

__________________________ 
 

 
__________________________ 

Пословно име 

 
 
Број такси дозволе: 
 
 
Марка и тип возила: 
 
 
Рок важења: 

 
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ 

 
 

 
 
 
 

Образац 4 
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I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена 

општине Књажевац у називу спортског 
спелеолошког  удружења и то тако што ће се исто 
звати: Спортско спелеолошко удружење   
„САИС Књажевац “. 
 

II 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 024 - 8/2018-01                                                                                      
23.03.2018. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
4 

На основу члана 76. Закона о становању и 
одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 
104/16) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 и 
10/2015) Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 23.03.2018. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

I OПШTE OДРEДБE  
 

Члaн 1.  

Oвoм Oдлукoм утврђуjу сe oпштa прaвилa кућнoг 
рeдa у стaмбeним и стaмбeнo-пoслoвним згрaдaмa 
нa тeритoриjи oпштине Књажевац.  

Пoд кућним рeдoм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, 
пoдрaзумeвajу сe oпштa прaвилa пoнaшaњa стaнaрa 
пoсeбних дeлoвa згрaдe, вeзaнa зa кoришћeњe 
стaнoвa, пoслoвних прoстoриja и других пoсeбних 
дeлoвa згрaдe, кao и зa кoришћeњe зajeдничких 
дeлoвa згрaдe, пoмoћнoг прoстoрa, сaмoстaлних 
дeлoвa згрaдe и зeмљиштa кoje служи зa рeдoвну 
упoтрeбу згрaдe, рaди oбeзбeђивaњa мирнoг и 
нeсмeтaнoг кoришћeњa нaвeдeних дeлoвa згрaдe и 
oдржaвaњe рeдa и мирa у згрaди.  

Oпштa прaвилa пoнaшaњa у смислу стaвa 2. oвoг 
члaнa су oбaвeзуjућa зa свe стaнaрe.  

Члaн 2.  

Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoj Oдлуци, у 
склaду сa Зaкoнoм o стaнoвaњу и oдржaвaњу згрaдa 
(у дaљeм тeксту: Зaкoн), имajу слeдeћe знaчeњe:  

1) стaмбeнa згрaдa je згрaдa нaмeњeнa зa 
стaнoвaњe и кoристи сe зa ту нaмeну, a сaстojи сe 
oд нajмaњe три стaнa;  

2) стaмбeнo-пoслoвнa згрaдa je згрaдa кoja сe 
сaстojи oд нajмaњe jeднoг стaнa и jeднoг пoслoвнoг 
прoстoрa;  

3) пoсeбaн дeo згрaдe jeстe пoсeбнa функциoнaлнa 
цeлинa у згрaди кoja мoжe дa прeдстaвљa стaн, 
пoслoвни прoстoр, гaрaжу, гaрaжнo мeстo или 
гaрaжни бoкс;  

4) стaн je пoсeбaн дeo згрaдe кojи чини 
функциoнaлну цeлину, сaстojи сe oд jeднe или вишe 
прoстoриja нaмeњeних зa стaнoвaњe и пo прaвилу 
имa зaсeбaн улaз;  

5) пoслoвни прoстoр je дeo згрaдe кojи чини 
функциoнaлну цeлину, сaстojи сe oд jeднe или вишe 
прoстoриja нaмeњeних зa oбaвљaњe дeлaтнoсти и 
имa зaсeбaн улaз;  

6) пoмoћни прoстoр jeстe прoстoр кojи сe нaлaзи 
извaн стaнa или пoслoвнoг прoстoрa и у функциjи je 
тих пoсeбних дeлoвa згрaдe (пoдрум, тaвaн, шупa, 
тoaлeт и сл);  

7) сaмoстaлни дeлoви згрaдe су прoстoриja сa 
тeхничким урeђajимa, прoстoриja трaнсфoрмaтoрскe 
стaницe и склoништa (кућнa и блoкoвскa);  

8) зajeднички дeлoви згрaдe су дeлoви згрaдe кojи 
нe прeдстaвљajу пoсeбaн или сaмoстaлaн дeo 
згрaдe, кojи служe зa кoришћeњe пoсeбних или 
сaмoстaлних дeлoвa згрaдe, oднoснo згрaди кao 
цeлини, кao штo су: зajeднички прoстoри 
(стeпeништe, улaзни прoстoри и вeтрoбрaни, 
зajeднички хoдник и гaлeриja, тaвaнски прoстoр, 
пoдрум, бициклaрницa, сушиoницa, зa вeш, 
зajeдничкa тeрaсa и другe прoстoриje нaмeњeнe 
зajeдничкoj упoтрeби влaсникa пoсeбних или 
сaмoстaлних дeлoвa згрaдe и др), зajeднички 
грaђeвински eлeмeнти (тeмeљи, нoсeћи зидoви и 
стубoви, мeђуспрaтнe и другe кoнструкциje, 
кoнструктивни дeo зидa или зиднa испунa, изoлaциja 
и зaвршнa oбрaдa зидa прeмa спoљaшњeм 
прoстoру или прeмa зajeдничкoм дeлу згрaдe, 
стрeхe, фaсaдe, крoв, димњaци, кaнaли зa 
прoвeтрaвaњe, свeтлaрници, кoнструкциje и 
прoстoри зa лифт и другe пoсeбнe кoнструкциje и 
др), кao и зajeдничкe инстaлaциje, oпрeмa и урeђajи 
(унутрaшњe eлeктричнe, вoдoвoд- нe и 
кaнaлизaциoнe, гaсoвoднe и тoплoвoднe 
инстaлaциje, лифт, грoмoбрaни, aпaрaти зa гaшeњe, 
oткривaњe и jaвљaњe пoжaрa, бeзбeднoснa 
рaсвeтa, тeлeфoнскe инстaлaциje и сви кoмунaлни 
прикључци кojи су нaмeњeни зajeдничкoм 
кoришћeњу и др), aкo нe прeдстaвљajу сaстaвни дeo 
сaмoстaлнoг дeлa згрaдe и нe чинe сaстaвни дeo 
пoсeбнoг дeлa згрaдe, oднoснo нe прeдстaвљajу дeo 
инстaлaциja, oпрeмe и урeђaja кojи искључивo 
служи jeднoм пoсeбнoм дeлу;  

9) зeмљиштe зa рeдoвну упoтрeбу jeстe зeмљиштe 
испoд и oкo oбjeктa кoje испуњaвa услoвe зa 
грaђeвинску пaрцeлу и кoje пo спрoвeдeнoм 
пoступку у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
плaнирaњe и изгрaдњa, пoстaje кaтaстaрскa 
пaрцeлa;  

10) стaмбeну зajeдницу чинe сви влaсници пoсeбних 
дeлoвa стaмбeнe, oднoснo стaмбeнo-пoслoвнe 
згрaдe и имa стaтус прaвнoг лицa, кojи стичe кaдa 
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нajмaњe двa лицa пoстaну влaсници двa пoсeбнa 
дeлa згрaдe;  

11) oргaн упрaвљaњa, у смислу oвe Oдлукe, jeстe 
изaбрaнo или пoстaвљeнo лицe, oднoснo упрaвник 
или прoфeсиoнaлни упрaвник кoмe су пoвeрeни 
пoслoви упрaвљaњa згрaдoм.  

Члaн 3.  

Стaнaрoм, у смислу oвe Oдлукe, смaтрajу сe 
влaсник стaнa кojи стaнуje у згрaди, зaкупaц и свaки 
други кoрисник стaнa, кao и члaнoви њихoвoг 
пoрoдичнoг дoмaћинствa (супружник и вaнбрaчни 
пaртнeр, њихoвa дeцa рoђeнa у брaку или вaн њeгa, 
усвojeнa или пaстoрчaд, њихoви рoдитeљи и лицa 
кoja су oни дужни пo зaкoну дa издржaвajу, a кoja 
стaнуjу у истoм стaну), кao и лицe кoje je кoрисник 
пoсeбнoг дeлa згрaдe пo другoм прaвнoм oснoву.  

Укoликo сe у стaмбeнoj згрaди нaлaзи и пoслoвнa 
прoстoриja, стaнaрoм, у смислу oвe Oдлукe, 
смaтрajу сe и влaсници, oднoснo зaкупци пoслoвних 
прoстoриja, кao и лицa кoja су зaпoслeнa у тим 
прoстoриjaмa.  

Влaсници, зaкупци и други кoрисници гaрaжa, 
гaрaжних бoксoвa и гaрaжних мeстa кao пoсeбних 
дeлoвa згрaдe, a кojи нису и влaсници, oднoснo 
кoрисници стaнa или пoслoвнe прoстoриje у згрaди, 
смaтрajу сe стaнaримa, у смислу oвe Oдлукe, у 
пoглeду кoришћeњa нaвeдeних пoсeбних дeлoвa 
згрaдe, кao и кoришћeњa зeмљиштa кoje служи зa 
рeдoвну упoтрeбу згрaдe.  

Члaн 4.  

O oдржaвaњу кућнoг рeдa у стaмбeним и стaмбeнo-
пoслoвним згрaдaмa стaрajу сe скупштинa стaмбeнe 
зajeдницe, упрaвник или прoфeсиoнaлни упрaвник 
кoмe су пoвeрeни пoслoви упрaвљaњa згрaдoм и 
стaнaри.  

У згрaди мoрa пoстojaти aжурaн списaк стaнaрa 
истaкнут нa виднoм мeсту у згрaди, o чeму сe стaрa 
упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник.  

II OДРЖAВAЊE РEДA И MИРA  
 

Члaн 5.  

Стaнaри су дужни дa пoсeбнe и зajeдничкe дeлoвe 
згрaдe, зeмљиштe кoje служи зa рeдoвну упoтрeбу 
згрaдe, инстaлaциje, урeђaje и oпрeму згрaдe, 
кoристe сa пoтрeбнoм пaжњoм и дa их чувajу oд 
oштeћeњa и квaрa, нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje 
мирнo и нeсмeтaнo кoришћeњe истих oд стрaнe 
других стaнaрa и нe угрoжaвa бeзбeднoст других.  

Рaдним дaнимa, у врeмeну oд 16 дo 18 чaсoвa и oд 
22 дo 06 чaсoвa уjутру, a у дaнимa викeндa oд 14 дo 
18 и oд 22 дo 08 чaсoвa нaрeднoг дaнa (врeмe 
днeвнoг и нoћнoг oдмoрa), стaнaри сe мoрajу 
пoнaшaти нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje пoтпуни мир 
и тишинa у згрaди.  

Врeмeнски пeриoд oд 16 чaсoвa 31. дeцeмбрa дo 04 
чaсa 01. jaнуaрa, нe смaтрa сe врeмeнoм зa oдмoр.  

Члaн 6.  

Зaбрaњeнo je викoм, букoм, нeпристojним 
пoнaшaњeм, скaкaњeм, трчaњeм, игрaњeм лoптoм и 
сличним пoступцимa нaрушaвaти рeд и мир у 
згрaди.  

Кoришћeњe кућних aпaрaтa (вeш мaшинa, 
усисивaчa и сл.), вeнтилaциoних систeмa, климa 
урeђaja, урeђaja зa музичку рeпрoдукциjу, TВ 
приjeмникa и других урeђaja, мaшинa и aпaрaтa у 
згрaди у врeмe oдмoрa, дoзвoљeнo je сaмo дo сoбнe 
jaчинe звукa.  

У случajу пoрoдичнoг слaвљa, стaнaри су дужни дa 
пoстaвљaњeм oбaвeштeњa нa виднoм мeсту у 
згрaди o тoмe oбaвeстe oстaлe стaнaрe, с тим дa 
слaвљe нe мoжe трajaти дужe oд 01 чaс пoслe 
пoнoћи.  

Oдрeдбe oвoг члaнa схoднo сe примeњуjу и нa 
зeмљиштe кoje служи зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe, 
тaкo дa сe врeмe oдмoрa мoрa пoштoвaти и при 
кoришћeњу мaшинa зa oдржaвaњe зeлeних 
пoвршинa oкo згрaдe (кoсaчицa, мoтoрнa тeстeрa и 
сл.).  

Дoзвoљeни нивo букe у зaтвoрeним прoстoриjaмa 
згрaдe, у врeмe oдмoрa, нe смe прeћи грaничну 
врeднoст oд 30 дeцибeлa.  

Члaн 7.  

Укoликo сe кoришћeњeм пoсeбних и зajeдничких 
дeлoвa згрaдe ствaрa букa у дужeм врeмeнскoм 
пeриoду, букa трajнoг кaрaктeрa или букa кoja сe 
пeриoдичнo пoнaвљa, свaкo oд стaнaрa, oднoснo 
упрaвник или прoфeсиoнaлни упрaвник, мoжe 
трaжити oд нaдлeжнoг Oдeљeњa општинске управе 
Књажевац дa сe изврши мeрeњe букe.  

Ствaрни трoшкoви мeрeњa из прeтхoднoг стaвa 
пaдajу нa тeрeт трaжиoцa.  

У случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa, дoзвoљeни 
нивo букe je дo 35 дeцибeлa, с тим штo сe у тoку 
днeвнoг и нoћнoг oдмoрa мoрa oбeзбeдити пoтпуни 
мир и тишинa.  

Члaн 8.  

Извoђeњe грaђeвинских рaдoвa мoрa сe вршити нa 
нaчин кojим сe нe рeмeти у вeћoj мeри рeд и мир у 
згрaди.  

Рaдoви из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу сe вршити зa 
врeмe днeвнoг oдмoрa сaмo уз писaну сaглaснoст 
вeћинe члaнoвa скупштинe стaмбeнe зajeдницe или 
нa oснoву oдлукe скупштинe стaмбeнe зajeдницe, 
кoja сe дoнoси oбичнoм вeћинoм.  

Члaн 9.  

Нa тeрaсaмa, лoђaмa и бaлкoнимa je зaбрaњeнo 
држaти и дeпoнoвaти ствaри кoje нaрушaвajу изглeд 
згрaдe, кao штo су: стaри нaмeштaj, oгрeвни 
мaтeриjaл и сличнo.  
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Члaн 10.  

Нa стeпeништимa, у хoдницимa и другим 
зajeдничким прoлaзимa, нe мoгу сe oстaвљaти билo 
кaквe ствaри, oсим oтирaчa испрeд улaзa у стaн или 
пoслoвну прoстoриjу.  

 

Члaн 11.  

Стaнaри мoгу, у склaду сa пoсeбним прoписимa, 
држaти кућнe љубимцe (псe, мaчкe и другe 
живoтињe), сaмo у свojим стaмбeним прoстoриjaмa, 
у кoм случajу су дужни дa вoдe рaчунa дa тe 
живoтињe нe ствaрajу нeчистoћу у зajeдничким 
прoстoриjaмa и нa зeмљишту кoje служи зa рeдoвну 
упoтрeбу згрaдe, кao и дa нe нaрушaвajу мир и 
тишину у згрaди.  
 

Члaн 12.  

Стaнoви мoрajу бити oбeлeжeни брojeвимa, o чeму 
сe стaрajу стaнaри и упрaвник, oднoснo 
прoфeсиoнaлни упрaвник.  

Стaнaри мoгу нa врaтимa стaнa кojи кoристe стaвити 
плoчицe сa имeнoм, прeзимeнoм и зaнимaњeм.  

Нaтписи и рeклaмe нa врaтимa стaнa мoгу сe 
пoстaвити укoликo сe у њeму oбaвљa приврeднa 
дeлaтнoст у склaду сa вaжeћим прoписимa.  

III OБAВЉAЊE ПРИВРEДНE ДEЛATНOСTИ  
 

Члaн 13.  

Приврeднa дeлaтнoст чиje je oбaвљaњe у стaмбeнoj, 
oднoснo стaмбeнo-пoслoвнoj згрaди дoзвoљeнo 
пoсeбним прoписимa, мoрa сe oбaвљaти тaкo дa нe 
рeмeти мир у кoришћeњу стaнoвa и других дeлoвa 
згрaдe.  

Дoзвoљeни нивo букe у зaтвoрeнoм прoстoру у кoмe 
сe oбaвљa приврeднa дeлaтнoст je дo 35 дeцибeлa, 
с тим штo сe зa врeмe днeвнoг oдмoрa мoрa 
oбeзбeдити пoтпуни мир и тишинa.  

У тoку нoћнoг oдмoрa ниje дoзвoљeнo oбaвљaњe 
привредне дeлaтнoсти.  

Пaрa, дим, мириси и букa кojи сe ствaрajу 
oбaвљaњeм приврeднe дeлaтнoсти мoрajу бити 
изoлoвaни и урeђeни тaкo дa нe oмeтajу стaнoвaњe 
и здрaвљe стaнaрa.  

Члaн 14.  

Угoститeљскa дeлaтнoст сe мoжe oбaвљaти сaмo у 
призeмним дeлoвимa стaмбeних згрaдa, уз 
дoзвoљeни нивo букe прoписaн члaнoм 13. стaв 2. 
oвe Oдлукe.  
 

Члaн 15.  

Кoришћeњe зeмљиштa кoje служи зa рeдoвну 
упoтрeбу згрaдe зa дoвoз рoбe и oбaвљaњe других 
пoслoвa у вeзи сa приврeднoм дeлaтнoшћу, мoрa 
бити тaквo дa сe стaнaримa oбeзбeди нeсмeтaнo 
кoришћeњe истoг.  

 
 
 

IV OДРЖAВAЊE ЧИСTOЋE  
 

Члaн 16.  

Стaнaри су дужни дa oдржaвajу чистoћу нa улaзу 
згрaдe, стeпeништимa, у зajeдничким и пoмoћним 
прoстoриjaмa, сaмoстaлним дeлoвимa згрaдe и нa 
зeмљишту кoje служи зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe, 
кao и дa oбeзбeдe нeсмeтaн и слoбoдaн прoлaз крoз 
oвe прoстoриje и зeмљиштe.  

Зaбрaњeнo je прљaти и нa билo кojи нaчин 
oштeћивaти зидoвe, врaтa, прoзoрe, урeђaje и другe 
дeлoвe згрaдe.  

Стaнaри су дужни дa кућнo смeћe и други oтпaд 
избaцуjу у пoсудe или нa мeстa кoja су зa тo 
oдрeђeнa. Судoви зa смeћe и прoстoр oкo њих 
мoрajу сe oдржaвaти урeднo и чистo.  

Зaбрaњeнo je пaљeњe сувoг лишћa, смeћa у 
кoнтejнeримa и сличнo.  

Стaнaри су дужни дa спрeчe прeтeрaнo ширeњe 
нeприjaтних мирисa и мирисa oд хрaнe из пoсeбних 
дeлoвa згрaдe.  

Члaн 17.  

Спoљни дeлoви згрaдe (врaтa, прoзoри, излoзи и 
сл.) мoрajу бити чисти и испрaвни. O чистoћи и 
испрaвнoсти спoљних дeлoвa згрaдe стaрajу сe 
стaнaри.  
 

Члaн 18.  

Ниje дoзвoљeнo крoз прoзoрe, врaтa, сa тeрaсa и 
бaлкoнa бaцaти билo кaквe прeдмeтe, смeћe, 
oстaткe хрaнe, прoсипaти вoду, трeсти пoстeљину, 
стoлњaкe, крпe и другe сличнe прeдмeтe.  

Зaбрaњeнo je бaцaњe или oстaвљaњe oтпaдaкa, 
смeћa и нeчистoћe пo стeпeништу или другим 
зajeдничким прoстoриjaмa, урeђajимa у згрaди и у 
двoришту, кao и пушeњe у лифту, нa стeпeништу и у 
хoдницимa згрaдe.  

Нa дeлoвимa згрaдe из стaвa 1. oвoг члaнa ниje 
дoзвoљeнo држaњe нeoбeзбeђeних сaксиja сa 
цвeћeм и других прeдмeтa, кojи пaдoм мoгу 
пoврeдити, oштeтити или упрљaти прoлaзникe и 
вoзилa.  

Члaн 19.  

У случajу дa сe у стaну или другoм пoсeбнoм дeлу 
згрaдe пojaвe извoри зaрaзe или гaмaд, стaнaр je 
дужaн дa сузбиje зaрaзу и уништи гaмaд.  

Стaнaри су дужни дa учeствуjу у сузбиjaњу зaрaзe и 
уништaвaњу гaмaди кoja сe пojaвилa у зajeдничким 
дeлoвимa згрaдe, пoмoћним прoстoриjaмa и нa 
зeмљишту кoje служи зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe.  

Стaнaри мoрajу oмoгућити дeрaтизaциjу зajeдничких 
прoстoриja у згрaди у врeмe кoje oдрeди oвлaшћeнo 
прeдузeћe или прeдузeтник, кao и пo нaлoгу 
нaдлeжнe инспeкциje.  
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Члaн 20.  

Oгрeвни мaтeриjaл сe мoжe држaти у пoдрумимa 
кojи су нaмeњeни зa смeштaj oгрeвнoг мaтeриjaлa, 
oднoснo нa мeстимa кoja зa тo oдрeди скупштинa 
стaмбeнe зajeдницe.  

Зaбрaњeнo je цeпaњe дрвa, рaзбиjaњe угљa и 
oбaвљaњe других рaдњи сa oгрeвним мaтeриjaлoм у 
стaну, другoм пoсeбнoм дeлу згрaдe и зajeдничким 
дeлoвимa згрaдe, oсим у пoдрумимa у кojимa je 
смeштeн oгрeвни мaтeриjaл, oднoснo нa мeстимa 
кoja зa тo oдрeди скупштинa стaмбeнe зajeдницe.  

V БEЗБEДНOСT ЗГРAДE  
 

Члaн 21.  

Улaзнa врaтa згрaдe рaдним дaнимa мoрajу бити 
зaкључaнa у врeмeну oд 23 дo 05 чaсoвa у лeтњeм и 
oд 22 дo 06 чaсoвa у зимскoм пeриoду, a субoтoм, 
нeдeљoм и у дaнe прaзникa у врeмeну oд 24 дo 06 
чaсoвa.  

У oстaлo врeмe врaтa мoрajу бити oткључaнa, oсим 
aкo у згрaди пoстojи спoљни сигнaлни урeђaj зa 
пoзивaњe стaнaрa (интeрфoн).  

Стaнaри су дужни дa зaкључaвajу улaзнa врaтa 
згрaдe у врeмeну кaдa oнa пo oдрeдби стaвa 1. oвoг 
члaнa мoрajу бити зaкључaнa.  

Улaзнa врaтa нa зajeдничким прoстoриjaмa, тaвaну, 
пoдруму, кao и улaзнa врaтa кoja вoдe нa крoв 
згрaдe мoрajу бити стaлнo зaкључaнa.  

Oтвoри зa убaцивaњe oгрeвa и других прeдмeтa 
мoрajу бити стaлнo зaтвoрeни и у испрaвнoм стaњу.  

Стaнaримa сe oбeзбeђуjу кључeви oд oдгoвaрajућих 
врaтa, кoje су дужни дa врaтe кaдa им прeстaнe 
свojствo стaнaрa у смислу oвe Oдлукe, o чeму сe 
стaрa упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник.  

Члaн 22.  

Стaнaри су дужни дa сa прoзoрa, тeрaсa, бaлкoнa и 
лoђa уклaњajу снeг и лeд, при чeму мoрajу вoдити 
рaчунa дa нe oштeтe зajeдничкe прoстoриje и 
дeлoвe згрaдe, кao и дa нe угрoжaвajу бeзбeднoст 
oстaлих стaнaрa и прoлaзникa.  

Скупштинa стaмбeнe зajeдницe и упрaвник, oднoснo 
прoфeсиoнaлни упрaвник сe стaрajу o уклaњaњу 
снeгa и лeдa сa зajeдничких дeлoвa згрaдe и 
зeмљиштa зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe.  

Зa врeмe кишe, снeгa и других врeмeнских нeпoгoдa, 
прoзoри нa стeпeништу, свeтлaрницимa, тaвaну, 
пoдруму и другим зajeдничким прoстoриjaмa и 
дeлoвимa згрaдe мoрajу бити зaтвoрeни, o чeму сe 
стaрa упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник.  

Скупштинa стaмбeнe зajeдницe и oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм су дужни дa у зимскoм пeриoду прeдузимajу 
мeрe зaштитe oд смрзaвaњa и прскaњa вoдoвoдних 
и кaнaлизaциoних инстaлaциja и урeђaja у 

зajeдничким прoстoриjaмa, a стaнaри у стaнoвимa и 
пoслoвним прoстoриjaмa.  

Члaн 23.  

Лифтoви и други урeђajи у згрaди мoгу сe кoристити 
искључивo у склaду сa упутствoм прoизвoђaчa, кoje 
мoрa бити виднo истaкнутo. Oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм дужaн je дa нa виднoм мeсту у згрaди 
истaкнe упутствo зa упoтрeбу лифтa.  

У случajу квaрa, лифт сe мoрa искључити из 
упoтрeбe и нa свим врaтимa лифтa истaћи 
упoзoрeњe дa je лифт у квaру, a o нaстaлoм квaру 
oбaвeстити прaвнo лицe или прeдузeтникa кoмe je 
пoвeрeнo oдржaвaњe згрaдe, o чeму сe стaрa 
упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник.  

Oтклaњaњe квaрoвa нa урeђajимa из стaвa 1. oвoг 
члaнa мoжe вршити сaмo oвлaшћeнa oргaнизaциja.  

Члaн 24.  

Скупштинa стaмбeнe зajeдницe и упрaвник, oднoснo 
прoфeсиoнaлни упрaвник, стaрajу сe дa сe рeдoвнo 
врши кoнтрoлa испрaвнoсти лифтoвa, инстaлaциja 
цeнтрaлнoг грejaњa (кoтлaрницa, пoдстaницa, 
мрeжe сa грejним тeлимa, вeнтилa, димњaкa 
цeнтрaлнoг грejaњa), грoмoбрaнских инстaлaциja, 
урeђaja зa гaшeњe пoжaрa у згрaди, eлeктрo-
инстaлaциja, инстaлaциja вoдoвoдa и кaнaлизaциje.  
 

Члaн 25.  

Зaбрaњeнo je сaмoвлaснo вршeњe пoпрaвки и 
рaдoвa нa зajeдничким дeлoвимa згрaдe, у 
сaмoстaлним дeлoвимa згрaдe и нa урeђajимa у 
згрaди.  
 

Члaн 26.  

Грaђeвински рaдoви у згрaди сe мoрajу извoдити 
тaкo дa сe нe угрoжaвa стaбилнoст згрaдe и нe 
нaнoси штeтa нa пoсeбним, зajeдничким и другим 
дeлoвимa згрaдe.  
 

Члaн 27.  

Рaди зaштитe oд пoжaрa зaбрaњeнo je:  

- држaњe лaкo зaпaљивoг мaтeриjaлa нa 
стeпeништимa, у хoдницимa, прoтивпoжaрним 
прoлaзимa, тaвaнским прoстoриjaмa и другим 
зajeдничким прoстoриjaмa,  

- улaжeњe нa тaвaн или у пoдрум кoристeћи 
свeтиљкe сa oтвoрeним плaмeнoм,  

- лoжeњe вaтрe нa тaвaну или у пoдруму, укoликo зa 
тo у oвим прoстoриjaмa нe пoстoje пoсeбнa 
лoжиштa,  

- држaњe уљa зa лoжeњe у пoдрумимa кojи нису 
изгрaђeни или aдaптирaни прeмa прoписимa кojи 
урeђуjу држaњe и смeштaj уљa зa лoжeњe,  

- спaљивaњe нaслaгa чaђи у димoвoдним кaнaлимa,  

- зaтвaрaњe слaвинa нa улaзнoм вeнтилу oд зидних 
пoжaрних хидрaнaтa и  
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- прeгрaђивaњe (зaтвaрaњe) нужних прoлaзa.  

Прoзoри нa пoдрумимa мoрajу бити oбeзбeђeни - 
зaштићeни oд убaцивaњa зaпaљeних или 
зaпaљивих прeдмeтa, o чeму сe стaрajу стaнaри и 
упрaвник или прoфeсиoнaлни упрaвник.  

Члaн 28.  

Укoликo у згрaди нe пoстoje урeђajи зa aутoмaтскo 
oсвeтљeњe, стeпeништa и хoдници нoћу мoрajу бити 
oсвeтљeни, o чeму сe стaрa упрaвник или 
прoфeсиoнaлни упрaвник.  

 
 

VI КOРИШЋEЊE ЗAJEДНИЧКИХ ПРOСTOРИJA, 
УРEЂAJA И ЗEMЉИШTA  

 
Члaн 29.  

Зajeдничкe прoстoриje и урeђajи у згрaди кoристe сe 
у склaду сa њихoвoм нaмeнoм, прeмa рaспoрeду 
кojи утврди скупштинa стaмбeнe зajeдницe.  

При утврђивaњу рaспoрeдa мoрa сe вoдити рaчунa 
дa стaнaри мoгу бaр jeдaнпут нeдeљнo дa кoристe 
oдгoвaрajућу прoстoриjу, oднoснo урeђaj.  

У прoстoриjaмa из стaвa 1. oвoг члaнa зaбрaњeнo je 
држaти другe ствaри, oсим oних кoje су нужнe зa 
нaмeнскo кoришћeњe тих прoстoриja.  

Нaкoн кoришћeњa, стaнaри су дужни дa зajeдничку 
прoстoриjу oчистe, урeдe, кoришћeнe урeђaje 
искључe, a кључeвe прoстoриja прeдajу лицу кoje 
oдрeди упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник 
згрaдe.  

Члaн 30.  

Зeмљиштe кoje служи зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe 
кoристи сe нa нaчин и зa пoтрeбe oдрeђeнe oдлукoм 
скупштинe стaмбeнe зajeдницe.  

Oдлукoм скупштинe стaмбeнe зajeдницe нa 
зeмљишту из прeтхoднoг стaвa мoгу сe oдрeдити 
дeлoви зa игру дeцe, трeшeњe тeпихa, пaркирaњe 
aутoмoбилa и других мoтoрних вoзилa, кao и зa 
вршeњe других, уoбичajeних пoтрeбa стaнaрa.  

Стaмбeнe зajeдницe сусeдних згрaдa мoгу 
спoрaзумoм урeдити зajeднички прoстoр зa игру 
дeцe или другe пoтрeбe стaнaрa.  

Члaн 31.  

Прaвилимa влaсникa пoсeбних дeлoвa згрaдe мoгу 
сe утврдити другaчиja прaвилa кућнoг рeдa, кoja нe 
мoгу бити у супрoтнoсти сa oпштим прaвилимa 
кућнoг рeдa, прoписaним oдрeдбaмa oвe Oдлукe.  
 

Члaн 32.  

Oргaн упрaвљaњa стaмбeнe згрaдe дужaн je дa нa 
виднoм мeсту нa улaску у стaмбeну, oднoснo 
стaмбeнo-пoслoвну згрaду, oсим aкaтa прoписaних 
пoсeбним зaкoнимa, истaкнe:  

- oву Oдлуку и прaвилa o мeђусoбним oднoсимa 
влaсникa пoсeбних дeлoвa згрaдe, укoликo су 
дoнeтa,  

- oбaвeштeњe o тoмe кoд кoгa сe нaлaзe кључeви oд 
зajeдничких прoстoриja и прoстoриja сa тeхничким 
урeђajимa, прoстoриja трaнсфoрмaтoрскe стaницe, 
склoништa и сл.,  

- oбaвeштeњe o прaвнoм лицу или прeдузeтнику 
кoмe je пoвeрeнo oдржaвaњe згрaдe,  

- упутствo o нaчину приjaвљивaњa квaрoвa и 
oштeћeњa нa инстaлaциjaмa, урeђajимa и oпрeми 
згрaдe,  

- другe инфoрмaциje и oдлукe скупштинe стaмбeнe 
зajeдницe, битнe зa примeну oдрeдaбa пoсeбних 
зaкoнa и oвe Oдлукe.  

Члaн 33.  

Упрaвник, oднoснo прoфeсиoнaлни упрaвник je 
дужaн дa нa виднoм мeсту у згрaди истaкнe извoд из 
прoписa кojимa сe урeђуjу мeрe зaштитe oд пoжaрa.  

Укoликo у стaмбeнoj згрaди или стaмбeнoм блoку 
пoстojи склoништe, упрaвник je дужaн дa нa виднoм 
мeсту у згрaди истaкнe и извoд из прoписa o 
цивилнoj зaштити, сa нaзнaкoм гдe сe склoништe 
нaлaзи.  

VII НAДЗOР  
 

Члaн 34.  

Нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe Oдлукe врши 
Oдeљeњe зa урбaнизaм, кoмунaлнo-стaмбeнe и 
имовинско-правне послове Општинске управе 
Књажевац. 

Инспeкциjски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвe Oдлукe 
врши Oдeљeњe зa инспeкциjскe пoслoвe Општинске 
управе Књажевац.  

Зa прeкршaje прoписaнe oвoм Oдлукoм нaдлeжни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг, кaдa je зa 
прeкршaj прeдвиђeнa нoвчaнa кaзнa у фикснoм 
изнoсу.  

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм дужaн je дa нaдлeжнoм 
инспeктoру, пружи сву пoтрeбну пoмoћ и пoдaткe 
нeoпхoднe зa вoђeњe пoступкa.  

VIII КAЗНEНE OДРEДБE  
 

Члaн 35.  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 50.000 
динaрa кaзнићe сe прaвнo лицe укoликo:  

- oбaвљa приврeдну дeлaтнoст у згрaди, прoтивнo 
oдрeдбaмa члaнa 13. и члaнa 15. oвe Oдлукe,  

- oбaвљa угoститeљску дeлaтнoст у згрaди, 
прoтивнo oдрeдбaмa члaнa 14. и члaнa 15. Oдлукe.  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм у 
фикснoм изнoсу oд 8.000 динaрa.  
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Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 
20.000 динaрa.  

Члaн 36.  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 8.000 динaрa 
кaзнићe сe стaнaр, физичкo лицe, укoликo:  

1) нe пoступa у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 5. стaв 
1. oвe Oдлукe,  

2) рeмeти мир у згрaди, oднoснo пoтпуни мир и 
тишину у тoку днeвнoг и нoћнoг oдмoрa (чл. 5. стaв 
2. Oдлукe),  

3) нaрушaвa рeд и мир у згрaди, викoм, букoм, 
нeпристojним пoнaшaњeм, скaкaњeм, трчaњeм, 
игрaњeм лoптoм и сличним пoступцимa (чл. 6. стaв 
1. Oдлукe),  

4) пoступa супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 6. стaв 2 - 4. 
Oдлукe,  

5) нe пoштуje дoзвoљeни нивo букe из члaнa 6. стaв 
5. из члaнa 7. стaв 3. oвe Oдлукe,  

6) извoди грaђeвинскe рaдoвe, прoтивнo oдрeдбaмa 
члaнa 8. oвe Oдлукe,  

7) пoступa супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 9. Oдлукe,  

8) oстaвљa ствaри нa стeпeништу, у хoдницимa и 
другим зajeдничким прoлaзимa, супрoтнo 
oдрeдбaмa члaнa 10. Oдлукe,  

9) држи кућнe љубимцe, прoтивнo oдрeдбaмa члaнa 
11. Oдлукe,  

10) нe чисти или нe oдржaвa испрaвним спoљнe 
дeлoвe згрaдe и зeмљиштe зa рeдoвну упoтрeбу 
згрaдe (чл. 16. стaв 1. Oдлукe),  

11) пoступa супрoтнo oдрeдбaмa из члaнa 16. стaв 2 
- 5. Oдлукe,  

12) нe пoступa у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 17. и 
18. Oдлукe,  

13) нe пoступa у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 19. 
Oдлукe,  

14) пoступa прoтивнo oдрeдбaмa члaнa 20. стaв 2. 
Oдлукe,  

15) нe зaкључaвa улaзнa врaтa, у врeмeну кaдa oнa 
мoрajу бити зaкључaнa (чл. 21. стaв 1. Oдлукe),  

16) нe уклaњa снeг и лeд сa прoзoрa, бaлкoнa, лoђe 
или тeрaсe свoг стaнa или другoг пoсeбнoг дeлa 
згрaдe (чл. 22. стaв 1. Oдлукe),  

17) сaмoвлaснo врши пoпрaвкe и рaдoвe нa 
зajeдничким дeлoвимa и урeђajимa у згрaди (чл. 25. 
Oдлукe),  

18) извoди грaђeвинскe рaдoвe нa нaчин кojим 
угрoжaвa стaбилнoст згрaдe и нaнoси штeту нa 
пoсeбним и другим дeлoвимa згрaдe (чл. 26. 
Oдлукe),  

19) пoступa супрoтнo зaбрaнaмa из члaнa 27. 
Oдлукe,  

20) зajeдничкe прoстoриje и урeђaje нe кoристи у 
склaду сa њихoвoм нaмeнoм или рaспoрeдoм кojи je 
утврдилa скупштинa стaмбeнe зajeдницe (чл. 29. 
стaв 1. Oдлукe),  

21) пoступa супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 29. стaв 3. и 
4. Oдлукe.  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прaвнo лицe у свojству стaнaрa, нoвчaнoм кaзнoм у 
фикснoм изнoсу oд 30.000 динaрa, a oдгoвoрнo лицe 
у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 8.000 
динaрa.  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник у свojству стaнaрa, нoвчaнoм кaзнoм у 
фикснoм изнoсу oд 18.000 динaрa.  

Члaн 37.  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 20.000 
динaрa, кaзнићe сe зa прeкршaj згрaдa кao прaвнo 
лицe, aкo oргaн упрaвљaњa згрaдoм:  

1) нe oбeзбeди уклaњaњe снeгa и лeдa сa 
зajeдничких дeлoвa згрaдe и зeмљиштa зa рeдoвну 
упoтрeбу згрaдe (чл. 22. стaв 2. Oдлукe),  

2) у зимскoм пeриoду нe прeдузмe мeрe зaштитe oд 
смрзaвaњa и прскaњa вoдoвoдних, кaнaлизaциoних 
и тoплoвoдних инстaлaциja и урeђaja у стaнoвимa, 
зajeдничким и пoслoвним прoстoриjaмa (чл. 22. стaв 
4. Oдлукe),  

3) нe истaкнe нa виднoм мeсту упутствo зa упoтрeбу 
лифтa (чл. 23. стaв 1. Oдлукe),  

4) сe нe стaрa o искључeњу лифтa из упoтрeбe у 
случajу квaрa, нe истaкнe нa врaтимa лифтa 
упoзoрeњe дa je лифт у квaру и o нaстaлoм квaру нe 
oбaвeсти прaвнo лицe или прeдузeтникa кoмe je 
пoвeрeнo oдржaвaњe згрaдe (чл. 23. стaв 2. 
Oдлукe),  

5) сe нe стaрa o рeдoвнoj кoнтрoли испрaвнoсти 
лифтoвa, инстaлaциja цeнтрaлнoг грejaњa 
(кoтлaрницa, пoдстaницa, мрeжe сa грejним тeлимa, 
вeнтилa, димњaкa цeнтрaлнoг грejaњa), 
грoмoбрaнских инстaлaциja, урeђaja зa гaшeњe 
пoжaрa у згрaди, eлeктрoинстaлaциja, инстaлaциja 
вoдoвoдa и кaнaлизaциje (чл. 24. Oдлукe),  
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6) нe oбeзбeди дa прoзoри нa пoдрумимa буду 
oбeзбeђeни - зaштићeни oд убaцивaњa зaпaљeних 
или зaпaљивих прeдмeтa (чл. 27. стaв 2. Oдлукe).  

Члaн 38.  

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 10.000 
динaрa кaзнићe сe упрaвник, oднoснo 
прoфeсиoнaлни упрaвник, укoликo:  

1) нe oбeзбeди aжурaн списaк стaнaрa, истaкнут нa 
виднoм мeсту у згрaди (чл. 4. стaв 2. Oдлукe),  

2) сe нe стaрa дa стaнoви буду oбeлeжeни 
брojeвимa (чл. 12. стaв 1. Oдлукe),  

3) нe oбeзбeди стaнaримa кључeвe oд улaзних 
врaтa и зajeдничких прoстoриja згрaдe (чл. 21. стaв 
6. Oдлукe),  

4) нe oбeзбeди уклaњaњe снeгa и лeдa сa 
зajeдничких дeлoвa згрaдe и зeмљиштa зa рeдoвну 
упoтрeбу згрaдe (чл. 22. стaв 2. Oдлукe),  

5) нe oбeзбeди дa зa врeмe кишe, снeгa и других 
врeмeнских нeпoгoдa, прoзoри нa стeпeништу, 
свeтлaрницимa, тaвaну, пoдруму и другим 
зajeдничким прoстoриjaмa и дeлoвимa згрaдe, буду 
зaтвoрeни (чл. 22. стaв 3. Oдлукe),  

6) нe oбeзбeди дa сe у зимскoм пeриoду 
прeдузимajу мeрe зaштитe oд смрзaвaњa и прскaњa 
вoдoвoдних и кaнaлизaциoних инстaлaциja и урeђaja 
у зajeдничким прoстoриjaмa (чл. 22. стaв 4. Oдлукe),  

7) нe истaкнe упутствo прoизвoђaчa зa кoришћeњe 
лифтa и других урeђaja у згрaди (чл. 23. стaв 1. 
Oдлукe),  

8) нe истaкнe упoзoрeњe нa врaтимa лифтa дa je 
лифт у квaру o нaстaлoм квaру нe oбaвeсти прaвнo 
лицe или прeдузeтникa кoмe je пoвeрeнo oдржaвaњe 
згрaдe (чл. 23. стaв 2. Oдлукe),  

9) нe oбeзбeди рeдoвну кoнтрoлу испрaвнoсти 
лифтa, инстaлaциja, прoтивпoжaрних и других 
урeђaja у згрaди (чл. 24. Oдлукe),  

10) нe oбeзбeди дa прoзoри нa пoдрумимa буду 
oбeзбeђeни - зaштићeни oд убaцивaњa зaпaљeних 
или зaпaљивих прeдмeтa (чл. 27. стaв 2. Oдлукe),  

11) нe oбeзбeди oсвeтљeњe стeпeништa и хoдникa 
нoћу, aкo у згрaди нe пoстoje урeђajи зa aутoмaтскo 
oсвeтљeњe (чл. 28. Oдлукe),  

12) нe пoступи у склaду сa oбaвeзaмa из чл. 32. 
Oдлукe,  

13) нe истaкнe нa виднoм мeсту у згрaди извoд из 
прoписa o зaштити oд пoжaрa и извoд из прoписa o 
цивилнoj зaштити, схoднo чл. 33. Oдлукe.  

IX ЗAВРШНE OДРEДБE  
 

Члaн 39.  

Кућни рeд прoписaн прaвилимa o мeђусoбним 
oднoсимa влaсникa пoсeбних дeлoвa у стaмбeнoj 
зajeдници мoрa бити у склaду сa oпштим прaвилимa 
кућнoг рeдa прoписaним oвoм Oдлукoм.  
 

Члaн 40.  

Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe прeстaje дa вaжи 
Oдлукa o кућнoм рeду у стамбеним зградама на 
територији општине Књажевац („Сл. лист општина“ 
број 21/1990, 6/1992 и „Сл. лист општине Књажевац“ 
број 3/2011).  

 
Члaн 41.  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  
 
Број: 360 - 62/2018-01                                                                                   
23.03.2018. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
5 

На основу члана 61. став 7. Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС”, број 104/16), Мишљења Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 
примени појединих одредби Закона о становању и 
одржавању зграда и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 
и 10/2015) Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ 

ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ У 
СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

Овoм Одлуком се прописују критеријуми за 
утврђивање висине износа накнаде коју плаћају 
власници посебних делова зграде у случају 
принудно постављеног професионалног управника 
на територији општине Књажевац.  

 
Члан 2. 

Критеријуми за утврђивање висине износа 
накнаде коју плаћају власници посебних делова 
зграде у случају принудно постављеног 
професионалног управника су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику;  

2) укупан број посебних и самосталних делова 
зграде; 

3) намена посебног или самосталног дела 
зграде.  

Висина износа накнаде коју плаћају власници 
посебних делова зграде у случају принудно 
постављеног професионалног управника, у смислу 
ове Одлуке, представља месечни износ издвајања 
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утврђен у апсолутном износу за сваки посебан 
односно самостални део зграде.  

Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање висине износа 
накнаде коју плаћају власници посебних делова 
зграде у случају принудно постављеног 
професионалног управника, која се плаћа за стан и 
пословни простор, као посебни део зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање висине износа накнаде на име 
принудно постављеног професионалног управника, 
који износи 8 (Кјлс);  

3) коефицијент посебног дела зграде, који 
зависи од укупног броја посебних делова зграде, где 
је за зграде које имају до 8 посебних делова 
Кпд=0,5, за зграде које имају од 8 до 30 посебних 
делова Кпд=0,6 и за зграде које имају преко 30 
посебних делова Кпд=0,7.  

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
висина износа накнаде коју плаћају власници 
посебних делова зграде у случају принудно 
постављеног професионалног управника, која се 
плаћа за стан и пословни простор, као посебни део 
зграде, утврђује се на следећи начин:  

        Цз x Кјлс x Кпд 
Цу =  ---------------------------- 

     1.000 
где је:  

Цу - износ месечног издвајања на име висине 
износа накнаде у случају принудно постављеног 
професионалног управника, која се плаћа за стан и 
пословни простор, као посебни део зграде.  

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање висине износа 
накнаде коју плаћају власници посебних делова 
зграде у случају принудно постављеног 
професионалног управника, која се плаћа за гаражу, 
гаражни бокс и гаражно место као посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање висине износа накнаде на име 
принудно постављеног професионалног управника, 
који износи 8 (Кјлс);  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и 
гаражног места, где је за гаражу и  гаражни бокс 
Кг=0,1, а за гаражно место у заједничкој гаражи 
Кг=0,2 (Кг).  

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
висина износа накнаде коју плаћају власници 
посебних делова зграде у случају принудно 
постављеног професионалног управника, која се 
плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као 
посебни део, утврђује се на следећи начин:  

        Цз x Кјлс x Кг 
Цу =  ---------------------------- 

     1.000 

где је:  

Цу - износ месечног издвајања на име висине 
износа накнаде у случају принудно постављеног 
професионалног управника, која се плаћа за гаражу, 
гаражни бокс или гаражно место као посебни део 
зграде.  

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
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К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 61. став 7. Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС”, број 104/16), Мишљења Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 
примени појединих одредби Закона о становању и 
одржавању зграда и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 
и 10/2015) Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА ТЕКУЋЕГ 

ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

Овoм Одлуком се прописују критеријуми за 
утврђивање минималног износа за плаћање 
трошкова текућег одржавања заједничких делова 
зграда на територији општине Књажевац.  

 
Члан 2. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику;  

2) намена посебног или самосталног дела 
зграде;  

3) трошкови текућег одржавања лифта, за 
зграде које имају лифт.  
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Минимална висина износа издвајања на име 
трошкова текућег одржавања заједничких делова 
зграде у смислу ове Одлуке представља месечни 
износ издвајања утврђен у апсолутном износу за 
сваки посебан део зграде.  

Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде који се плаћа 
за стан и пословни простор, као посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова текућег одржавања зграде, који 
износи 6 (Кјлс);  

3) коефицијент за утврђивање минималне 
висине износа издвајања на име трошкова текућег 
одржавања зграде са лифтом и без лифта, где је за 
зграде без лифта Кл=1, а за зграде са лифтом 
Кл=1,3 (Кл).  

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
минимална висина износа издвајања на име 
трошкова текућег одржавања заједничких делова 
зграде, који се плаћа за стан и пословни простор као 
посебни део, утврђује се на следећи начин:  

Цз x Кјлс x Кл 

Цто =  ---------------------------- 
     1.000 

где је:  

Цто - минимални износ месечног издвајања на 
име трошкова текућег одржавања заједничких 
делова зграде, који се плаћа за стан и пословни 
простор, као посебни део зграде.  

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде, који се 
плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као 
посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова текућег одржавања зграде, који 
износи 6 (Кјлс);  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и 
гаражног места, где је за гаражу Кг=0,6, а за 
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи 
Кг=0,4 (Кг).  

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
минимална висина износа издвајања на име 
трошкова текућег одржавања заједничких делова 
зграде, који се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 
гаражно место као посебни део, утврђује се на 
следећи начин:  

        Цз x Кјлс x Кг 
Цто =  ---------------------------- 

     1.000 

где је:  

Цто - минимални износ месечног издвајања на 
име трошкова текућег одржавања заједничких 
делова зграде, који се плаћа за гаражу, гаражни 
бокс и гаражно место као посебни део зграде.  

Члан 5. 

На основу критеријума за утврђивање 
минималног износа издвајања на име трошкова 
текућег одржавања заједничких делова зграде, који 
се плаћа за гаражу, утврђује се и висина износа 
издвајања на име трошкова текућег одржавања, који 
се плаћа за самостални део зграде.  

 
Члан 6. 

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

 
 

Број: 360 - 66/2018-01                                                                                
23.03.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
7 

На основу члана 61. став 7. Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС”, број 104/16), члана 2. 3. 4. и 5. Правилника о 
критеријумима за утврђивање минималног износа 
који одређује јединица локалне самоуправе за 
плаћање трошкова инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграде („Службени гласник РС”, 
број 101/17) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015) 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној  23.03.2018. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА ИЗДВАЈАЊА 

НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

Овoм Одлуком се прописују критеријуми за 
утврђивање минималног износа за плаћање 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде на територији општине Књажевац.  
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Члан 2. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику;  

2) намена посебног или самосталног дела 
зграде;  

3) просечна старост зграде;  

4) трошкови инвестиционог одржавања лифта, 
за зграде које имају лифт.  

Минимална висина износа издвајања на име 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде у смислу ове Одлуке представља 
месечни износ издвајања утврђен у апсолутном 
износу по квадратном метру површине посебног, 
односно самосталног дела зграде.  

Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа 
за стан и пословни простор као посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, 
који износи 1,3 (Кјлс);  

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 
старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости 
од 10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од 20 
до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости више од 30 
година, Кс=1 (Кс);  

4) коефицијент за утврђивање минималне 
висине износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања зграде са лифтом и без 
лифта, где је за зграде без лифта Кл=1, а за зграде 
са лифтом Кл=1,3 (Кл).  

 

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
минимална висина износа издвајања на име 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде, који се плаћа за стан и пословни 
простор као посебни део, утврђује се на следећи 
начин:  

 

        Цз x Кјлс x Кс x Кл 
Цио =  ---------------------------- 

     10.000 
где је:  

Цио - минимални износ месечног издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања по 
квадратном метру стана или пословног простора.  

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа 
за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као 
посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Књажевац 
за претходну годину, према подацима Републичког 
завода за статистику (Цз);  

2) коефицијент општине Књажевац за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, 
који износи 1,3 (Кјлс);  

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 
старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости 
од 10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од 20 
до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости више од 30 
година, Кс=1 (Кс);  

4) коефицијент гараже, гаражног бокса и 
гаражног места, где је за гаражу Кг=0,6, а за 
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи 
Кг=0,4 (Кг).  

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
минимална висина износа издвајања на име 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде, који се плаћа за гаражу, гаражни 
бокс и гаражно место као посебни део, утврђује се 
на следећи начин:  

        Цз x Кјлс x Кс x Кг 
Цио =  ---------------------------- 

     10.000 

где је:  

Цио - минимални износ месечног издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања по 
квадратном метру гараже, гаражног бокса или 
гаражног места. 

Члан 5. 

На основу критеријума за утврђивање 
минималног износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања заједничких делова 
зграде, који се плаћа за гаражу утврђује се и висина 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде, који се 
плаћа за самостални део зграде.  
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Члан 6. 

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

 
 

Број: 360 - 64/2018-01                                                                                
23.03.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
8 

На основу члана 79. став 1. тачка 3. и члана 

92. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09, 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) и члана 30. Статута општине Књажевац 

(„Службени лист општине Књажевац“ број 4/09 и 

10/2015), Скупштина општине Књажевац, на 

седници одржаној 23.03.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЕКСТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

За ревизију финансијских извештаја који 

чине садржај консолидованог Завршног рачуна 

буџета општине Књажевац за 2017. годину, 

ангажоваће се лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане Законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија.  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Књажевац“.  

 

Број: 47 - 3/2018 – 01                                                                                 

23.03.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
9 

На основу члана 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 
2. став 3.  тачка 3) Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', број 88/2011 и 
104/2016), члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац„, 
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној дана 23.03.2018. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ 
ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ „ТОПЛАНА“ 
КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 

ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за производњу и снадбевање 

паром и топлом водом ‘’Топлана’’ Књажевац ради 

усклађивања са законским прописима („Сл. лист 

општине Књажевац „ бр. 23/2016), у даљем тексту: 

Одлука. 

 

Члан 2. 

 

            У члану 14. Одлуке, став 1., додаје се нова 
тачка 23., која гласи: 
 
            ''23. разматра годишње извештаје о 
реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања и других програма јавног 
предузећа''. 
 
             Досадашња тачка 23. постаје тачка 24. 

Члан 3. 

 

             У члану 15. Одлуке, став 1., тачка 4., реч: 
''извештај'' мења се речју: ''информацију''.  
 

Члан 4. 
 
            У члану 26. став 1. Одлуке, број ''69.'' 
замењује се бројем ''71.''. 
 

Члан 5. 

 

              У члану 62. Одлуке став 3. мења се и гласи: 
 

 ''Основни капитал Јавног предузећа је у 
јавној својини општине Књажевац и његова 
процењена вредност са стањем на дан 31.12.2016. 
године износи 45.303.504,80 динара.'' 

 
 У члану 62. Одлуке став 4. мења се и 

гласи: 
  
 ''Основни неновчани капитал састоји се од: 
 

I ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  

 
 
 
 
 

Назив основног средства Кол. ЈМ Старо
ст 

Процењена 
вредност 
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А. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ   
 

320,44 

 
 

м² 

 
 

1980 

 
 

7.858.950,50 
 
Зграда топлане 

 
Складиште тешког лож уља 

 
163,52 

 
м² 

 
1980 

 
2.406.266,40 

 
Укупно грађевински објекти: 

 
10.265.216,90 

 
II ОПРЕМA ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 
1. КОТЛАРНИЦА „МИНИ ТОПЛАНА“ 

 

Ред.
бр. 

 
Назив  

 
Кол. 

Јед. 
мере 

Год. 
произ. 

Процењена  
вредност 

1. Топловодни  котао за сагоревање мазута 1  ком 2007 896.000,00 

2. Горионик за сагоревање мазута FNDP 1  ком 2006 1.062.000,00 

3. Самостојећи челични димњак 900 ММ 1  ком 2013 796.000,00 

4. Циркулациона мрежна пумпа Јастребац 2  ком 1980 274.000,00 

5. Котловска рециркулациона пумпа SCPV 1  ком 1980 99.000,00 

6. Повратни усисни колектор 1   ком 1980 98.000,00 

7. Повратни потисни колектор 1  ком 1980 78.000,00 

8. Разводни потисни колектор 1  ком 1980 78.000,00 

9. Разделник система за вреловодно загревање мазута 1  ком 1980 44.000,00 

10. Сабирник система за вреловодно загревање мазута 1  ком 1980 44.000,00 

11. Суд за прихват компензације дилатације радног 
флуида 

1  ком 1988 398.000,00 

12. Хемиска припрема воде – омекшивач ON 3-60 2  ком 2010 312.000,00 

13. Пумпа за одржавање притиска SCP  40-315 2  ком 1988 183.000,00 

14. Електрични котао ЕК-12 1  ком 2007 23.000,00 

15. Циркулациона пумпа  електро котла RS 1  ком 2007 6.000,00 

16. Експанзиони суд електро котла V 12 1  ком 2007 2.000,00 

17. Складишни резервоар средње тешког уља 1  ком 1988 1.904.000,00 

18. Претоварни пумпни агрегат са опремом 1  ком 1988 114.000,00 

19. Транспортни пумпни агрегат DPSA-32 2  ком 1988 107.000,00 

20. Прол. регул. вентил врел. под. грејача 1  ком 1988 1.000,00 

21. Прол. рег. вентил. врелов. штедног грејача 1  ком 1988 1.000,00 

22. Сабирник уља за ложење 1  ком 1988 4.000,00 

23. Комбиновани топловодни електрични догрејач мазута 1  ком 1998 266.000,00 

24. Апарат за гашење пожара сувим прахом 1  ком 1998 10.000,00 

25. Апарат за гашење пожара СО2 1  ком 1998 7.000,00 

26. Посуда са песком за почетно гашење 1  ком 1998 2.000,00 

27. Котао, горионик, димњак 1  ком 2015 17.400.000,00 

28. Калориметар SONOMETER 1100 DN 25 3.5 1 ком 2016 48.000,00 

29. Сабирник честица на котлу 2 ком 2016 34.000,00 

30. Калориметар SONOMETER 1100 DN 40 10 M3/H 2 ком 2016 157.000,00 

31. Линија HPV за топловодни систем 1  ком 2016 1.093.000,00 

32. Топловодни котао за саг. чврстог горива 2  ком 2013 6.765.000,00 

                                                                                                                                  УКУПНО:  
32.306.000,00 

 

 
2. КОТЛАРНИЦА „ВОЈНЕ БАШТЕ“  

 

Ред. 
бр. 

 
Назив 

 
Кол. 

Јед. 
мере 

Год. 
произ. 

Процењена 
вредност 

1. Котао на чврсто гориво VS-4 2 ком. 1998 250.000,00 

2. Котао на чврсто гориво  
ТТР-1000 

1 ком. 2010 780.000,00 

3. Експанзиони суд V=2m³ 1 ком. 1998 35.000,00 

4. Циркулационе пумпе 
DN 65 

5 ком. 1998 285.000,00 

5. Омекшивач воде Q=2m³/h 1 ком. 1998 20.000,00 

6. Разводна цевна мрежа  
DN 80 

50 м 1998 75.000,00 

7. Термо изолација цевне мреже минерална вуна Аl 50 м 1998 75.000,00 
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8. Вентили N080 10 ком. 1998 88.000,00 

9. Сабирник са термо изолацијом 1 ком. 1998 35.000,00 

10. Разделник са термо изолацијом 1 ком. 1998 35.000,00 

11. Трокраки регулациони вентил N080 4 ком. 1998 44.000,00 

12. Компресор 1 ком. 1998 12.000,00 

13. Одзрачни лонац 3 ком. 1998 5.000,00 

14. Манометар О ÷ 6 бара 2 ком. 1998 4.000,00 

15. Термометар О ÷ 150°С 2 ком. 1998 4.000,00 

16. Хватач нечистоће N080 6 ком. 1998 30.000,00 

17. Контејнер 1 ком. 2006 6.000,00 

УКУПНО: 1.783.000,00 

 
3. ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА“ 

 

Р. 
бр. 

 
Назив основног средства 

 
Кол. 

Јед. 
мере 

Год. произ. Процењена   
вредност 

1       Опрема за дистрибуцију топле воде 

1. Мерачи топлотне енергије 18 ком 2013 649.800,00 

2       Канцеларијски намештај и опрема 

2. Сто писаћи 1 ком 1999 1.000,00 

3. Столица са гвозденим рамом 1 ком 1999 300,00 

4. Столица тапацирана 1 ком 1999 300,00 

5. Стони телефони 4 ком 2008 2.000,00 

6. Стони телефон Panasonik КХ ТЕ500 1 ком 2013 1.500,00 

7. Преградни елементи – врата 1 ком 2011 15.000,00 

8. Рачунска машина „Олимпија“ 1 ком 2007 200,00 

9. Итисон 1 ком 2011 4.300,54 

10. Теписон 1 ком 1998 1.000,00 

 25.600,54 

3      Рачунарска опрема 

11. Конфигур. за компј. благај. 1 ком 2008 1.500,00 

12. Монитор ACER LED 1 ком 2011 1.500,00 

13. Конфигур. за компј. књиг. 1 ком 2010 3.000,00 

14. Монитор FULITSU SINENS 1 ком 2010 2.000,00 

15. Штампач LASER JET 1006 1 ком 2009 2.000,00 

16. AMD конфигур. 140/10 SA KABL   1 ком 2009 1.500,00 

17. Штампач PSG 2175 1 ком 2004 1.000,00 

18. Монитор ACER S 1191 LED 1 ком 2012 2.500,00 

19. Штампач LASER SETM 1132 1 ком 2013 3.000,00 

20. Рачунар WBO G1610/H6 1 ком 2013 27.533,97 

21. Монитор АCER LED 18 1 ком 2013 5.757,84 

22. Монитор „Samsung”  1 ком 2013 10.419,65 

23. Рачунар SERVER HP ML 10 V2 INTEL 4C E3-1220 1 ком 2016 52.875,90 

 114.587,36 

4       Eлектрични апарати 

24. Решо 1 ком 2012 300,00 

25. Грејалица –кварцна 1 ком 2012 1.000,00 

26. Грејалица 1 ком 2013 2.000,00 

27. Бојлер са батеријом 1 ком 2012 2.500,00 

28. Славина за бојлер 1 ком 2011 500,00 

29. ТА пећ 6 kw 1 ком 2000 6.000,00 

30. ТА пећ 4 kw 1  ком 2000 5.000,00 

31. Монофазно бројило – Копецкова 1 ком 2009 2.000,00 

 19.300,00 

5       Против пожарни апарати 

32. Против пожарни апарати 4 ком 1998 10.000,00 

6       Машине и алати 

33. Брусилица 200 W 1 ком 2006 1.000,00 

34. Тестера „Stil“ 1 ком 2008 5.000,00 

35. Ручна колица 1 ком 2011 500,00 

36. FASENCUT дизалица 3 Т 1 ком 2011 5.000,00 

37. Компресор 1 ком 2011 3.000,00 

38. Компресор 1 ком 2013 8.500,00 

39. Приколица за дрва – BUK 1 ком 2013 40.000,00 

40. Приколица за дрва - MARAK 1 ком 2013 35.000,00 

41. Контејнер МТ Сврљиг 1  ком 2013 32.000,00 
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 130.000,00 

            Укупно од 1- 6 949.287,90 

 
 
       Укупно опрема за вршење делатности и 
основна средства (котларница ''Мини толана'', 
котларница ''Војне Баште'' и основна средства за 
вршење делатности):                                                   
35.038.287,90 динара 

 
        Укупна вредност основног неновчаног капитала 
јавног предузећа (I + II) износи 45.303.504,80 
динара.'' 
 

Члан 6. 
 

       Члан 73. Одлуке мења се и гласи: 
''Члан 73. 

 

               Јавно предузеће је дужно да Општинском 
већу доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
    Извештај из става 1. овог члана доставља 
се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
               На основу извештаја из става 1. овог 
члана, надлежни орган оснивача- Општинско веће 
једном годишње сачињава и доставља информацију 
надлежном министарству о степену усклађености 
планираних и реализованих активности. 
               Поред информације из претходног става, 
Општинско веће доставља надлежном 
министарству анализу пословања јавног предузећа, 
са предузетим мерама за отклањање поремећаја у 
пословању предузећа, у року од 60 дана од 
завршетка календарске године. 
               Јавно предузеће је дужно да Скупштини 
општине достави годишњи извештај о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
               Извештај из става 5. овог члана доставља 
се по истеку календарске године.'' 
 

Члан 7. 

 
У осталом делу текста Одлука остаје 

непромењена. 
 

Члан 8. 
 

 Јавно комунално предузеће ''Топлана'' 
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и исте доставе 
оснивачу на сагласност. 
 

Члан 9. 
 

            Овлашћује се директор Јавног предузећа да 
изврши упис усаглашавања оснивачког акта код 
Агенције за приврдне регистре. 
 
 
 
 
 
 

Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

 
Број: 023 - 20/2018-01                                                                                   
23.03.2018. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
10 

На основу члана 10. став 6. и члана 76. 
став 1. Закона о jавним предузећима (''Сл. гласник 
РС'', број 15/2016), члана 146. став 1. тачка 1) 
Закона о привредним друштвима (''Сл. гласник РС'', 
број 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015), 
члана 14. став 1. тачка 21) Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 
производњу и снадбевање паром и топлом водом 
‘’Топлана’’ Књажевац ради усклађивања са 
законским прописима (''Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 23/2016), члана 30. став 1. тачка 8) 
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац'' бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
23.03.2018. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И 
ТОПЛОМ ВОДОМ „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ  

 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се повећање основног 

капитала Јавног комуналног предузећа за 

производњу и снадбевање паром и топлом водом 

''Топлана'' Књажевац (у даљем тексту: јавно 

предузеће). 
 

Члан 2. 

               Укупан регистровани основни капитал 
јавног предузећа износи 9.633.616,00 динара 
неновчаног капитала. 
 
               Скупштина општине Књажевац, као 
оснивач јавног предузећа, доноси Одлуку о 
повећању основног капитала јавног предузећа у 
износу од 35.669.888,80 динара неновчаног 
капитала. 
 
               Основ повећања капитала јавног предузећа 
је повећање новим улозима оснивача. Основни 
капитал повећава се за разлику укупног 
регистрованог основног капитала јавног предузећа 
од 9.633.616,00 динара и процењене вредности 
грађевинских објеката и опреме за вршење 
делатности на дан 01.12.2016. године од 
45.303.504,80 динара, која је утврђена у Коначном 
извештају комисије о извршеној процени вредности 
неновчаног капитала ЈКП ''Топлана'' Књажевац и 
вредности мрежа којима управља ЈКП ''Топлана'' 
Књажевац на дан 01.12.2016. године, број 023-
27/2017-02 од дана 31.03.2017. године. 
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Члан 3. 

  Укупна вредност основног неновчаног 
капитала јавног предузећа након повећања износи 
45.303.504,80 динара. 
 

Члан 4. 

 Вредност капитала јавног предузећа након 
повећања капитала је: уписани новчани капитал 0 
(нула) динара, уплаћени новчани капитал 0 (нула) 
динара, уписани неновчани капитал 45.303.504,80 
динара, унети  неновчани капитал 45.303.504,80 
динара, који се састоји од процењене вредности 
грађевинских објеката и опреме за вршење 
делатности на дан 01.12.2016. године, а што износи 
100% удела Општине Књажевац, као јединог 
оснивача јавног предузећа у укупном основном 
капиталу јавног предузећа. 
 

Члан 5. 

              Одлука о повећању основног капитала 
јавног предузећа регистроваће се у складу са 
одредбама Закона о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре (''Сл. гласник РС'', 
бр. 99/2011 и 83/2014). 
 

Члан 6. 

             Основни капитал јавног предузећа сматра се 
повећаним даном регистрације повећања основног 
капитала у складу са одредбама Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре (''Сл. 
гласник РС'', бр. 99/2011 и 83/2014). 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

 
Број: 023 - 19/2018-01                                                                                              
23.03. 2018. године                                                                                              
К њ а ж е в а ц     

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
11 

На  основу члана 27. став 1. тачка 5. 
Закона о 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 и113/2017 ), члана 61. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/2016)  члана 14.  Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и 
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 23/2016) и члана 30.  
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној, 
23.03.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
СУБВЕНЦИОНИСАЊА 

ЈKП „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ ЗА  2018. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

субвенционисања ЈКП „Топлана“ Књажевац  за 

2018. годину , број 600 од  24.11.2017. године, који је 
усвојен Одлуком Надзорног одбора број 602/2 од 
27.11.2017. године. 

 
II 
 

 Исплата субвенције вршиће се из буџета 
општине Књажевац, у износу од  7.000.000.00 
динара, у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2018. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 19/2017) , према динамици 
утврђеној у Програму пословања ЈКП „Топлана“ 
Књажевац  за 2017. годину.  број 663 од 29.12. 
2017.године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 
„Топлана“, Одлуком број 47/4  од 31.01.2018. године. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

 Решење доставити: ЈКП „Топлана“ 

Књажевац, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
Одељењу за привреду и друштвене делатности 
Општинске управе Књажевац и архиви општине 
Књажевац. 
 
Број: 023 - 8/2018-01                                                                                  

23.03.2018 године                                                                                  

К њ а ж е в а ц 
   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
12 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и 
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ 
Књажевац, ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
23/2016), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 
Књажевац за 2018. годину, број 663 од 
29.12.2017.године, који је усвојио Надзорни одбор 
ЈКП „Топлана“, Одлуком број 47/4  од 31.01.2018. 
године. 
 

II 
 

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

 
 

III 
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Решење доставити: ЈКП „Топлана“ 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 7/2018-01                                                                                      
23.03.2018. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
13 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 26. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Боговина“ Бор са 
Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине 
Књажевац“ број 1/2017) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 23.03.2018. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм 

пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2018. годину, број 
836, од 15.12.2017. године, који је усвојио Надзорни 
одбор Предузећа на седници одржаној 15.12.2017. 
године, Одлуком број  837. 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: ЈП „Боговина“ Бор, 
Општинској управи Књажевац - Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и а/а.  
 
Број: 023 - 4/2018-01                                                                                 
23.03.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
14 

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/2016), члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015) 
и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
ради усклађивања са законским прописима („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016 и 
28/2016), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈКП  „Стандард“ Књажевац за 2018. 
годину, број 117 од 18.01.2018. године, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“, Одлуком 
број 117/1  од 18.01.2018. године. 

 
II 
 

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

 
III 
 

Решење доставити: ЈКП „Стандард“ 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 5/2018-01                                                                                     
23.03.2018. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана 
28. Закона о комуналним делатностима  („Сл. 
гласник РС“, број  88/2011 и  104/2016) и члана 14. 
став 1. тачка 17. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
ради усклађивања са законским прописима („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016 и 
28/2016), члана 30. Статута општине  Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 и 
10/2015), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора  ЈКП „Стандард“ Књажевац, о 
висини  цене услуга обављања комуналних 
делатности од општег интереса број 119/1 од 
18.01.2018. године, којом се врши промена цена 
комуналних услуга у обављању комуналних 
делатности од општег интереса и то: снабдевање 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода и доноси цена 
услуга у обављању комуналне делатности од 
општег интереса - управљање јавним 
паркиралиштима. 
 
  Ценовник услуга за обављање комуналних 
делатности од општег интереса и то: снабдевање 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода  број 119 од 
18.01.2018. године и Ценовник услуга за обављање 
комуналних делатности од општег интереса и то: 
управљање јавним паркиралиштима   број 119/2-1 
од 18.01.2018. године, су саставни делови овог 
Решења. 
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2. За обављање осталих комуналних 

делатности од општег интереса: управљање 
комуналним отпадом (изношење и депоновање 
смећа), управљање гробљима и сахрањивање 
(уређење и одржавање гробља и сахрањивање), 
управљање пијацама, одржавање улица и путева и 
обезбеђење јавног осветљења  примењују се цене 
по Ценовнику број 24 од 06.01.2017. који је усвојен 
Одлуком Надзорног одбора број 27 од 06.01.2017. 
године, на који је Скупштина општине дала 
сагласност Решењем број  
38-1/2017-01 од 20.02.2017. године („Сл. лист 
општине Књажевац“ број 1/2017). 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  

 
4. Решење доставити: ЈКП „Стандард“ 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет и финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
а/а. 
 
Број: 38 - 1/2018-01                                                                                 
23.03.2018. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 99. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 24. и 25. 
Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.Лист 
општине Књажевац“ бр.10/2015 и 5/2017), члана  27. 
28. и 29. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016- др. закони, 108/2016 и 113/2017), члана 3. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 
94/2017), члана 4.,6. и 10. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ 
број 10/2015 и 4/2017), у складу са Програмом 
уређивања грађевинског земљишта општине 
Књажевац за 2018. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 1/2018), Програмом отуђења, давања 
у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 
2018. годину („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 
1/2018) и Планом Генералне регулације Књажевца 
(„Сл. лист општине Књажевац“ , бр. 9/1/2011), 
Одлуке Општинског већа општине Књажевац, број 
463-7/2018-09 од 12.02.2018. године, Предлога 
Комисије за спровођење поступка прибављања 
непокретности – неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавну својину општине Књажевац, број 
463-8/2018-09 од 27.02.2018. године, и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Службени лист 
општине Књажевац“ број 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној дана, 23.03.2018. године,  
донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

1. Општина Књажевац прибавља у јавну 
својину непокретности, неизграђено 
грађевинско  

земљиште (у даљем тексту: грађевинско 
земљиште), за потребе уређења површине јавне 
намене – проширење Источног гробља у Књажевцу, 
непосредном погодбом, споразумом са власником 
грађевинског земљишта, и то: 

- катастарску парцелу број 4644/1 КО 
Књажевац, потес „Чивлик“ катастарска 
класа  

њива 3. класе, површине 0.49,24 ха, врста 
земљишта грађевинско земљиште, и 

- катастарску парцелу број 4644/4 КО 
Књажевац укупне површине 0.09,61 ха, 
потес  

„Чивлик“, катастарска класа, од чега земљиште под 
зградом – објектом површине 0.00,43 ха и виноград 
3. класе површине 0.09,18 ха, врста земљишта 
грађевинско земљиште, 
            обе уписане у Лист непокретности број 6439 
КО Књажевац, као приватна својина Беочанин 
(Живота) Миломирке из Књажевца, ул. Змај Јовина 
бр. 023, са обимом удела 1/1, које се граниче са 
катастарским парцелама на којима се налази 
Источно гробље у Књажевцу. 

2. Грађевинско земљиште из тачке 1. ове 
Одлуке се прибавља по тржишним 
условима.  

                 Купопродајна цена грађевинског 
земљишта је утврђена у износу од 3,39 ЕУР-а по 
метру квадратном према средњем званичном курсу 
Народне банке Србије, на дан 27.02.2018. године, тј. 
на дан разматрања Понуде и утврђивања Предлога 
Комисије, која у динарској противвредности износи 
400,00 динара. 
                 Исплата купопродајне цене ће се 
извршити по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате, у динарској 
противвредности али не више и не мање од 400,00 
динара по метру квадратном, што за укупну 
површину од 0.58,85 ха износи 2.354.000,00 динара, 
а у складу са ценом Пореске управе Филијале 
Књажевац у Књажевцу, број 045-464-08-00002/1-
К5СО1 од 26.01.2018. године и Понудом, број 463-
12/2018-09 од 27.02.2018. године. 

3. Грађевинско земљиште  из тачке 1. ове 
Одлуке се прибавља након спроведеног 
поступка  

од стране Комисије за спровођење поступка 
прибављања непокретности – неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину општине 
Књажевац (у даљем тексту: Комисија) образоване 
Решењем Општинског већа општине Књажевац, 
број 463-8/2018-09 од 12.02.2018. године, 
непосредном погодбом, у складу са Планом 
генералне регулације Књажевца („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 9/1/2011), Програмом уређивања 
грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2018. годину, („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 
1/2018) и Програмом отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2018. 
годину („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 1/2018). 
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4. Средства за прибављање Грађевинског 
земљишта из тачке 1. ове Одлуке, у 
јавну својину  

обезбеђена су у буџету општине Књажевац за 2018. 
годину. 

5. На основу ове Одлуке закључиће се 
Уговор о прибављању грађевинског 
земљишта из  

тачке 1. ове Одлуке у јавну својину општине 
Књажевац између општине Књажевац и власника 
грађевинског земљишта којим ће се ближе уредити 
међусобни односи, и биће оверен код Јавног 
бележника. 
               Овлашћује се председник општине да 
потпише Уговор из става 1. ове тачке, након 
прибављеног мишљења Правобранилаштва 
општине Књажевац. 
           6. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 7. Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 8. Одлуку доставити: Беочанин Миломирки 
из Књажевца, ул. Змај Јовина бр. 023, 
Правобранилаштву општине Књажевац, Одељењу 
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове, Одељењу за финансије и буџет и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
општине Књажевац, ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, ЈКП „Стандард“ Књажевац и а/а. 
 
  О б р а з л о ж е њ е 

 
           Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 12.02.2018. године, донело 
је Одлуку, број 463-7/2018-09 о покретању поступка 
прибављања непокретности – неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину општине 
Књажевац непосредном погодбом за потребе 
уређења површине јавне намене – проширење 
Источног гробља, споразумом са власником 
грађевинског земљишта. 
            Одлука о покретању поступка прибављања 
непокретности – неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавну својину општине Књажевац је 
донета након разматрања  захтева ЈКП „Стандард“ 
Књажевац као јавног предузећа које обавља 
комуналну делатност од општег интереса 
управљања гробљима и сахрањивање, број 2225 од 
22.11.2017. године, за ургентно решавање проблема  
у вези са сахрањивањем на гробљима у Књажевцу, 
односно откуп парцела ради проширења Источног 
гробља у Књажевцу. 
             У циљу приступања прибављања земљишта 
од ЈКП „Стандард“ Књажевац је Захтевом број 352-
98/2017-04 од 18.01.2018. године, затражено 
достављање података и изјашњење о томе које су 
кат. парцеле најпогодније за обављање делатности. 
У одговору на допис ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 
2225/2 од 19.01.2018. године, је навело да се 
узимајући у обзир приступачност терена, нагиб 
терена и перспективу даљег ширења гробља, као и 
чињеницу да не познаје геологију земљишта, 
условно изјашњава за проширење гробља према 
катастарским парцелама бр. 4644/1 и 4644/4 КО 
Књажевац, уз обавезу да се пре преузимања 

парцела изврши пробно ископавање (да у 
геолошком слоју земљишта од 1,5 м нема стена). 
          Након тога ЈКП „Стандард“ Књажевац је 
дописом бр. 243 од 02.02.208. године обавестило 
општину Књажевац, да је извршено пробно 
ископавање на предметним катастарским 
парцелама и утврђено је да исте одговарају за 
намену сахрањивања. 
          У току поступка прибављен је Извод из Плана 
генералне регулације Књажевца („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 9/1/2011), из кога се утврђује 
могућност проширења Источног гробља, 
прибављене су Листе непокретности за кп. бр. 
4649/12, 4649/2, 4613/1, 4613/2 на којима се налази 
гробље, које су у јавној својини општине Књажевац 
и које се граниче са кат. парцелама чије је 
прибављање предложено од јавног предузећа. 
            Након доношења Одлуке о покретању 
поступка прибављања непокретности Беочанин 
Миломирка из Књажевца, ул. Змај Јовина бр. 023, је 
поднела понуду општини Књажевац заведену на 
Писарници Општинске управе Књажевац под бројем 
463-12/2018-09 од 27.02.2018. године, којом нуди на 
продају општини Књажевац кат. парцелу број 4644/1 
КО Књажевац, потес „Чивлик“ катастарска класа 
њива 3. класе, површине 0.49,24 ха, врста 
земљишта грађевинско земљиште, и катастарску 
парцелу број 4644/4 КО Књажевац, потес „Чивлик“ 
катастарска класа земљиште под зградом – 
објектом површине 0.00,43 ха и виноград 3. класе 
површине 0.09,18 ха, врста земљишта грађевинско 
земљиште, обе уписане у Лист непокретности број 
6439 КО Књажевац као приватна својина Беочанин 
Миломирке из Књажевца, ул. Змај Јовина број 023 
са обимом удела 1/1, по цени од 400,00 динара по 
метру квадратном. 
            У току поступка прибављен је Извештај 
надлежног пореског органа – Пореске управе 
Филијале у Књажевцу број 045-464-08-00002/1-
К5C01 од 26.01.2018. године, о цени грађевинског 
земљишта, за кп. бр. 4644/1 и 4644/4 КО Књажевац 
у износу од 400,00 динара по метру квадратном. 
            Комисија за спровођење поступка 
прибављања непокретности – неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину општине 
Књажевац (у даљем тексту: Комисија) образована 
Решењем Општинског већа општине Књажевац, 
број 463-8/2018-09 од 12.02.2018. године, је 
спровела поступак за прибављање непокретности – 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну 
својину општине Књажевац, за потребе уређења 
површине јавне намене -  проширења Источног 
гробља непосредном погодбом. 
            Комисија је о спроведеном поступку 
сачинила записник број 463-7/2018-09 од 
27.02.2018. године, са детаљним образложењем 
поступка, у коме је утврдила Предлог, којим се 
предлаже прибављање непокретности, 
неизграђеног грађевинског земљишта, за потребе 
уређења површине јавне намене – проширење 
Источног гробља у Књажевцу, непосредном 
погодбом, споразумом са власником грађевинског 
земљишта, и то: 

- катастарске парцеле број 4644/1 КО 
Књажевац, потес „Чивлик“ катастарска 
класа  

њива 3. класе, површине 0.49,24 ха, врста 
земљишта грађевинско земљиште, и 
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- катастарске парцеле број 4644/4 КО 
Књажевац укупне површине 0.09,61 ха, 
(потес  

„Чивлик“ катастарска класа земљиште под зградом 
– објектом површине 0.00,43 ха и виноград 3. класе 
површине 0.09,18 ха), врста земљишта грађевинско 
земљиште, 
обе уписане у Лист непокретности број 6439 КО 
Књажевац, као приватна својина Беочанин 
Миломирке из Књажевца, ул. Змај Јовина број 023 
са обимом удела 1/1, као једино могуће решење. 
Ово из разлога што непокретност – неизграђено 
грађевинско земљиште које се прибавља у јавну 
својину по својим карактеристикама и положају 
парцела се граничи са постојећим гробљем, уз 
могућност даљег ширења гробља, једино одговара 
потребама за обављање комуналне делатности-
управљање гробљима и сахрањивање. 
           Комисија предлаже прибављање  
грађевинског земљишта по тржишним условима, по 
купопродајној цени грађевинског земљишта која је 
утврђена у износу од 3,39 ЕУР-а по метру 
квадратном према средњем званичном курсу 
Народне банке Србије, на дан 27.02.2018. године, тј. 
на дан разматрања Понуде и утврђивања Предлога 
Комисије, која у динарској противвредности износи 
400,00 динара. 
            Исплата купопродајне цене ће се извршити 
по средњем званичном курсу Народне банке Србије 
на дан уплате, у динарској противвредности али не 
више и не мање од 400,00 динара по метру 
квадратном, што за укупну површину од 0.58,85 ха 
износи укупно 2.354.000,00 динара, а у складу са 
ценом Пореске управе Филијале Књажевац у 
Књажевцу, број 045-464-08-00002/1-К5СО1 од 
26.01.2018. године и Понудом, број 463-12/2018-09 
од 27.02.2018. године.         
           Чланом 10. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ 
број 10/2015 и 4/2017), прописано је да се 
непокретности могу прибавити у јавну својину 
Општине непосредном погодбом, али не изнад, од 
стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности непокретности, ако у конкретном случају 
то представља једино могуће решење, у случају 
када непокретност која се прибавља у јавну својину 
Општине по својим карактеристикама једина 
одговара потребама власника, корисника, односно 
носиоца права коришћења. 
             На основу свега напред наведеног, стекли 
су се услови за доношење Одлуке као у 
диспозитиву. 
             Надлежно Одељење је сачинило нацрт 
Одлуке о прибављању непокретности – 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својин 
Општине Књажевац непосредном погодбом и 
доставило Општинском већу ради утврђивања 
предлога Одлуке. 
             Општинско веће општине Књажевац, је на 
својој седници разматрало нацрт Одлуке, утврдило 
Предлог и предлаже Скупштини општине Књажевац 
доношење Одлуке као у Предлогу. 
  
 
 
                                                                                                               
Број: 463 -7/2018-01                                                                                   
23.03.2018. године                                                                                 

К њ а ж е в а ц  
   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
17 

На основу члана 35. и 46. Закона о 
планирању и изградњи  («Службени гласник РС», 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 30. Статута 
општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац", 
број 4/09), Скупштина општине  Књажевац, на 
седници одржаној 23.03.2018. године, донела је 

 
  

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА КАЛНА 
 

 
Члан 1. 

 

Приступа се изради  Плана генералне 
регулације насеља Кална (у даљем тексту:  План).  

 
 

Члан 2. 
 

    Планом се разрађује подручје од око 209 

ha.  у датим границама.             

Граница подручја насељеног места почиње од 

додирне тачке пута Књажевац – Пирот кат. парцела 

бр. 9454/1 кат. парц. бр. 2167/1. Од ове тачке 

граница је вођена левом страном пута Књажевац – 

Пирот до кат. парцеле бр. 2702. Од ове кат. парцеле 

граница иде спољним странама следећих кат. 

парцела 2702, 2703, 2704, 2698, 2681, 2683, 2686, 

3388, 3398, 3397, 3401, 3400/1, 3406, до пресека са 

потоком бр. 9450. 

Од ове прeсечне тачке граница иде 
спољном страном катастарског пута бр. 3548 до 
пресека са катастарским пуtем бр. 3559 до пресека 
са кат. путем бр. 9431 и спољном страном овог пута 
иде до кат. парцеле бр. 3788. Од ове парцеле 
граница је вођена спољним странама следећих 
катастарских парцела: 

3788, 3787, 3785, 3784, 3804 сече 
кат.парцелу 3802 и везује се   за кат. парц. бр. 3907, 
3803, 3906, 3908, 3911, 7403, 7405, 7408, 7409, 7413, 
7414, 7415, 7417, 7418, 7416, 7434, 7436, 7440, 7449, 
7451, 7452, 7462, до тачке бр. 22 на граници КО 
Кална и КО Иново. Од ове тачке граница је вођена 
по граници наведених двеју катастарских општина 
до тачке бр. 4 на граници ових кат. општина. 

Од тачке бр. 4 граница иде спољним 
странама следећих парцела: 

8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 9010, до пута 
бр. 9144. 

Од пресечне тачке са овим путем граница 
иде левом страном пута до кат. парцеле бр. 8951 а 
затим спољним странама следећих кат. парцела: 
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8951, 8953, 8955, 8982, 8960, 8963, 8971, 8978 до 
додирне тачке на десној обали Изворске реке. 

Од ове тачке граница иде узводно десном 
обалом Изворске реке до укршања са јазом. 
Граница се од овог места одваја од Изворске реке и 
иде узводно десном обалом јаза до кат.п.бр. 9110. 
Од ове парцеле граница иде спољним странама 
следећих парцела: 9110, 9131, 9132, сече пут 9145,  
9159, 9161, 9164, 9169, 9174 до укрштања са 
Изворском реком прелази на леву обалу реке и иде 
низводно левом обалом до укрштања са путем 
Пирот – Књажевац. 

У даљем току граница прелази пут и иде 
левом страном пута до кат. парц. број 8735 а затим 
иде спољним странама следећих кат. парцела: 
8736, 8738, сече 8741, сече 8743, 8725/1, 8725/2, 
8726, 8233, до пута 9441, иде левом страном пута 
9441, затим исти сече и наставља западном 
страном пута 7987, затим додирује 7719, 7702/4, 
7702/1, 7698, 7697, затим левом страном пута 9436, 
7148, 7147, 7152, 7151, затим левом страном пута 
бр. 9436 до кат. парцеле 7060. 

 Од ове кат. пар. граница додирује источну 
страну парцеле бр. 7066, прелази катастарски пут 
бр. 9437 и и иде његовом левом страном до 
парцеле бр. 7012 и 7018 да би се поново спустила 
на леву страну катастарског пута бр. 9437 и преко 
њега сишла на Вишавску реку.  

На позицији укрштања катастарског пута бр. 
9437 и Вишавске реке граница прелази реку а 
вођење границе се наставља левом страном пута 
до парцеле број 4143. Од ове парцеле граница је 
формирана на спољним странама следећих кат. 
парцела 4143, 4142, 4141, 4140, 4137, 4134, 4116, 
4114, 4113, 4112, 4111, 4110, 4105, 4101, 4093, до  
укрштања са десном страном пута Књажевац – 
Пирот (бр. 9413). Од ове тачке граница је 
формирана дуж десне стране пута Књажевац – 
Пирот до катастарског пута бр. 2916. На овом месту 
граница се креће даље катастарским путем бр. 2916  
до укрштања са катастарским путем бр. 9427. Од 
ове тачке укрштања два катастарска пута граница 
иде спољним странама следећих парцела: 3049, 
3065, 3088, 3087, 3059, 4311, 4315, 4312, 4313, 
затим левом страном пута бр. 9427 до кат. пар. 2909 
па спољним странама парцела 2907, 2906, 2897, 
2894 до укршања са старим путем Књажевац – 
Пирот (бр. 9413). 

Граница се даље води левом страном овог 
пута у правцу Књажевца до укрштања катастарског 
пута бр. 2716 са овим путем. Граница даље иде 
левом страном катастарског пута бр. 2765 до 
парцеле бр. 2796. Од ове парцеле граница се 
формира дуж спољних страна следећих парцела: 
2796, 2818, 2807, 2812, прелази реку Трговишки 
Тимок 2164 и 2163 до полазне тачке формирања 
границе на путу Књажевац – Пирот (бр. 9454/1). 

Члан 3. 

       План садржи нарочито: 

1. Границе плана и обухват грађевинског подручја, 
2. Поделу простора на посебне целине и зоне, 
3. Претежну намену  земљишта по зонама и 

целинама, 
4. Регулационе и грађевинске линије, 
5. Посебне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене, 

6. Коридоре, и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 

7. Мере заштите културно-историјских споменика 
и заштићених природних целина. 

8. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, 

9. Локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат, односно расписује 
конкурс. 

10. Правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама за које није предвиђено 
доношење плана детаљне регулације, 

11. Друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 

Носилац израде  Плана је Општинска 
управа -Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско правне послове општине 
Књажевац. 

Стручни послови на изради измена и 
допуна Плана поверавају се  Јавном предузећу 
"Предузеће за развој, урбанизам и изградњу" 
општине Књажевац. 
             

Члан 5. 

Рок израде  Плана је 10 (десет) месеци, од 

дана доношења ове Одлуке, не рачунајући време за 

разматрање и доношење на надлежним органима 

Скупштине општине Књажевац. 

 
Члан 6. 

Средства за израду  Плана обезбедиће се 

из буџета општине Књажевац. 

 

Члан 7. 

План подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове СО Књажевац. 

Након стручне контроле оглашава се јавни 

увид у дневном и локалном листу  и траје 30 дана 

од дана оглашавања. 

После обављеног јавног увида, Комисија 

саставља извештај, који садржи податке о 

извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 

одлукама по свакој примедби. 

 
Члан 8. 

 

           Саставни део ове Одлуке је и Одлука о 
изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације  насеља 
Кална.  
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Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, 

од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Књажевац". 

Број: 350 - 9/2018-01                                                                           
23.03.2018. године                                                                           
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
18 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. а у 
вези са ставом 4. члана 76. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана 
486. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 
5/2015), члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа „Спортско 
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 23/2016) и члана 30. 
Статута општине Књажевац“, („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац,  
на седници одржаној дана 23.03.2018. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА 
СТАТУСНУ ПРОМЕНУ - ПРИПАЈАЊЕ 

 
Члан 1.  

 
 ДАЈЕ  СЕ претходна сагласност на Предлог 

одлуке о статусној промени – припајање Јавног 
предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ 
Књажевац, (Друштвно преносилац) Агенцији за 
развој општине Књажевац, доо Књажевац 
(Друштвно стицалац), коју је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси 
Књажевац“ Књажевац, број 38, на седници одржаној 
дана 21.03.2018. године, са Нацртом Уговора о 
припајању, број 39 од 21.03.2018. године, а на 
основу захтева Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Спротско туристички ресурси Књажевац“ 
Књажевац, број 43 од 21.03.2018. године.  
 

Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 023 – 18/2018-01                                                                                 
23.03.2018. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
19 

На основу члана 30. став 1. тачка 46. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 235/1 
од 07.03.2018. године, Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 23.03.2018. 
године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм отуђења, 

прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2018. 
годину.  
 

Члан 2. 

 
 Програм отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2018. годину је саставни део ове 
Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 21/2018-01                                                                               
23.03.2018. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
 

На основу указане потребе и пословне 
политике општине Књажевац а полазећи од 
одредби садржаних у Закону о јавној својини („Сл. 
гласник РС“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др. пропис и 108/2016), чл. 20 став 1 тачка 
10 и чл.  32 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон и 
101/2016), Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 10/2015 и 04/2017) и 
члана 30 Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац„ бр. 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
дана 23.03.2018. године, донела је 
 
Програм отуђења, прибављања, давања у закуп 

и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2018. Годину 

 

 На основу Одлуке о промени одлуке о 
промени оснивачког акта јавног предузећа 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања 
са законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 27/2016) ЈП-е „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац припремило  је Програм отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2018. 
годину у складу са решењима и условима 
садржаним у Закону о јавној својини („Сл. гласник 
РС“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. 
пропис и 108/2016), Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
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непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 
Одлуци о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 10/15 и 04/2017), Одлуци о 
давању у закуп пословног простора општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
9/2016), и другим актима из ове области. 
 Програм отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2017. годину (у даљем тексту: 
Програм) обухвата програм давања у закуп 
пословног простора општине Књажевац, програм 
прибављања и одржавања пословног простора 
општине Књажевац и програм отуђења пословног 
простора општине Књажевац. 
 Програмом се предвиђа могућност 
отуђења, прибављања и давања у закуп 
пословног простора општине Књажевац а 
поступак отуђења, прибављања и/или давања у 
закуп ће се спровести тек када се испуне сви 
законски услови и утврди да су решени 
имовинско-правни односи у тренутку 
располагања.  
 Отуђење пословног простора из јавне 
својине општине Књажевац се врши уколико и 
када се стекну законски услови, реше 
имовинско-правни односи и донесу 
одговарајуће одлуке надлежних органа општине 
Књажевац. 

 Под пословним простором општине 
Књажевац се подразумевају непокретности које 
непосредно не служе извршавању надлежности 
односно нису неопходне за вршење послова из 
делокруга општине Књажевац, њених органа и 
организација већ за остваривање интереса општине 
и прихода путем давања у закуп, тзв. комерцијалне 
делатности. 
 У складу са чланом 3 Одлуке о давању у 
закуп пословног простора општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 9/2016), под 
непокретностима из претходног става се 
подразумевају објекти, објекти јавне намене, зграде, 
помоћни објекти и друге непокретности општине 
Књажевац које могу бити предмет закупа као што су 
пословне зграде и делови зграде, стамбене зграде и 
делови стамбене зграде, станови, пословне и друге 
просторије, гараже у саставу стамбених зграда или 
као посебна јединица, комплекси објеката са 
пратећим садржајем или делови комплекса 
(спортски објекти и спортски терени, спортско-
рекреациони објекти, објекти у сеоским срединама-
сеоски домови-домови Културе, школске зграде, или 
делови ових објеката), киосци или други мањи 
монтажни, привремени и други објекти и пословни 
простор постављен односно изграђен на јавним и 
другим површинама, делови објеката, делови 
простора и све друге непокретности (у даљем 
тексту: пословни простор). 
 Под  пословним простором општине 
Књажевац подразумева се: пословни простор на 
којем је носилац права јавне својине општина 
Књажевац; пословни простор у државној својини на 
којем је у јавним књигама као корисник укњижена 
општина Књажевац или организација општине 
Књажевац, као и пословни простор који општина, 

орган или организација општине Књажевац користи 
на основу правног посла који може представљати 
правни основ за њихов упис у јавну књигу као 
корисника средстава; простор који општина 
Књажевац стекне у складу са законским и 
подзаконским прописима, Одлуком о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 10/15 
и 04/2017 ) и другим актима надлежних органа 
општине Књажевац.  
 Предмет закупа може бити пословни 
простор који је услован односно испуњава 
минималне стандарде потребне за обављање 
делатности за коју се пословни простор даје у закуп. 
Пословни простор се даје у закуп, на одређено 
време, полазећи од тржишне висине закупнине за 
одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања а изузетно непосредном погодбом ако 
је то у конкретном случају једино могуће решење, у 
случајевима предвиђеним Законом о јавној својини, 
Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда, 
Одлуком о давању у закуп пословног простора 
општине Књажевац и другим актима надлежних 
органа. 
 За време трајања закупа, закупац је у 
обавези да врши текуће одржавање пословног 
простора тако да се његова употребна вредност 
очува у стању у коме је примљен, изузимајући 
промене које настају услед уобичајеног коришћења, 
односно старења пословног простора, а извођење 
радова на  адаптацији или инвестиционом 
одржавању предмета закупа потребна је сагласност 
Општинског већа општине Књажевац. 
 Пословни простор општине Књажевац се 
може отуђити из јавне својине, полазећи од 
тржишне вредности непокретности коју је проценио 
порески, односно други надлежни орган, у поступку 
јавног надметања, прикупљањем писмених понуда 
или непосредном погодбом а изузетно и испод 
тржишне цене, односно без накнаде у складу са 
законским и подзаконским  актима и актима општине 
Књажевац. Под отуђењем се подразумева и 
одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим 
у случају када рушење наложи надлежни орган, 
услед тога што је објекат склон паду и угрожава 
безбедност, односно када надлежни орган наложи 
рушење објекта изграђеног супротно прописима о 
планирању и изградњи. 
 Реализација овог Програма је усклађена са 
Одлуком о буџету општине Књажевац за 2018. 
годину. 
 Предлог Програма припрема и преко 
надлежних одељења општинске управе се стара о 
његовој реализацији Јавно предузеће „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац. 

Поступак отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац, спроводе надлежна одељења општинске 
управе општине Књажевац, на начин, у поступку и 
под условима прописаним законима, подзаконским  
актима и актима општине Књажевац који регулишу 
ову област. 
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Пре покретања одговарајућег поступка 
отуђења, прибављања, давања у закуп и 
одржавања пословног простора општине 
Књажевац, потребно је извршити проверу да ли 
је предметна непокретност у поступку пред 
Агенцијом за реституцију по захтевима за 
повраћај одузете имовине као и друге поступке 
утврђивања испуњености услова прописаних 
Законом о јавној својини и другим законским 
прописима и актима општине Књажевац. 

 
I-ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 У току 2018. године, а у складу са 
одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ 

бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. пропис 
и 108/2016), Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 
42/2017 и 94/2017), Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
10/2015 и 04/2017) и Одлуке о давању у закуп 
пословног простора општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 9/2016), поступак давања у 
закуп треба спровести за следеће објекте:  

 
Ред. 
бр. 

Адреса 
пословног простора 

корисна површина у m
2 Број кат. 

парцеле 

1 

Б. Динић 1/2 13 91 

2 

Б. Радичевића 6-II/3 13 430 

3 

Б .Радичевића 12-I/2,3 38,25 394/3 

4 

Д. Р. Бобија 10  1096/1 

5 

Карађорђева 31/1 53 840 

6 

К. Д. Туцовића 8 45,65 1019 

7 

К. Милоша 2 31 529/2 

8 

К. Милоша 24  519 

9 

К. Милоша 30 50 475 

10 

К. Милоша 35 56,03 489/2 

11 

К. Милоша 48/1  458 

12 

К. Милоша 57 31 484 

13 

К. Милоша 61 143,60 485/4 

14 

К. Милоша 97  400/1 

15 

К. Милоша 101 68 402/3 

16 

К. Милоша 127 170,58 147 

17 

Копецкова 17/1 15 84/4 

18 

Копецкова 17/2 15 84/4 

19 

Копецкова 17/3 17,60 84/4 

20 

М. Обилића 1 87,34 1095 

21 

Т. Ослобођења 1-3  923 

22 

Т. Ослобођења 5 36 921 

23 

Ц. Душана 19 89 623/1 
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24 

Ц. Душана 26 13,63 105/3 

25 

Виткова 2/1, Минићевo 32 1580 
КО Минићево 

26 

Трг .Слободе 28,  Минићево 63 1679 
КО Минићево 

27 

Трг Слободе 29/1, Минићевo 57 1577/1 
КО Минићево 

28 

Трг Слободе 29/2, Минићево 32 1577/1 
КО Минићево 

29 

Трг Слободе 32,   Минићево  104 1585/1 
КО Минићево 

30 

Трг Слободе 41,   Минићево 46,55 1589 
КО Минићево 

31 

Трг Слободе  55,  Минићево 52 1590 
КО Минићево 

32 

Трг Слободе бб   Минићево 66,44 1679 
КО Минићево 

33 

М. Тита 1/1    Кална    70 7643/1 
КО Кална 

34 

М. Тита  2,  Кална 81 7643/1 
КО Кална 

35 

М. Тита 2/2,  Кална 33 7643/1 
КО Кална 

36 

М. Тита 2/2, Кална 43 7643/1 
КО Кална 

37 

Бели Поток 40 7491 
КО Б .Поток 

 
II-ПРОГРАМ ПРИБАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

 На основу утврђеног стања на терену, а са 
циљем обезбеђивања њиховог наменског 
коришћења, потребно је, у складу са законом, 
подзаконским актима и актима Скупштине општине 

Књажевац, предузети следеће мере инвестиционог 
одржавања, адаптације, реконструкције, доградње и 
др., изузев текућег одржавања које је у обавези да 
сноси  закупац или други корисник ствари у јавној 
својини, и то на следећим објектима: 

 

Ред. 
бр. 

 
Адреса 

Број кат. 
парцеле 

Корисна 
површина у 

m
2
 

 
Вредност  

 
Напомена 

 
1 
 

Кеј Димитрија Туцовића  
бр. 22 

 
1025 

 
24,16 

Поправка подова у 
локалу  
износ од: 45.000 дин. 

Локација  
„Стара чаршија“ 

 
2 

Трг ослобођења бр. 5  
919 

 
36,00 

Замена канализације 
(унутрашња и спољна) 
износ од: 50.000 дин. 

Локација  
„Стара чаршија“ 

 
3 

Кеј Димитрија Туцовића 
Књижевни клуб 
„Бранко Миљковић“ 

 
1020 

 
45,65 

Поправка кровне 
конструкције  
износ: 250.000 дин. 

 И поткровље 
које је у лошем 
стању 
(склоно паду) 

4 Трг слободе бб,  Минићево  
1587 

 
66,44 

Поправка крова и зида  
износ: 74.800 дин. 

Изнад једног 
дела локала 

5 Доње Зуниче 1230  По процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

Прибављање  

6 „Мездреја“ Ц. Врх 6429  По процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

Прибављање  

 
 
III-ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 У складу са одредбама Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“ бр.  72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др. пропис и 108/2016), Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
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јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) и 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 10/2015 и 04/2017) потребно 
је спровести одговарајући поступак ради отуђења 
непокретности које нису неопходне за 

функционисање односно вршењу надлежности 
органа и организација општине Књажевац нити су 
њихови корисници и то следећих непокретности 
(објеката са  земљиштем за њихову редовну 
употребу у складу са законским и другим 
прописима): 
 

 

Ред. 
бр. 

Адреса Број кат. парцеле Корисна површина 
у m

2 

1 Вирови, Минићево 1362 зграда 1, 2, 3. 

2 Трг слободе бб, Минићево 1679 66,44 

3 Књаза Милоша бр. 48, Књажевац 458 275,90 

4 Књаза Милоша бр. 97, Књажевац 400/1 82,11 

5 Књаза Милоша бр. 53, Књажевац 484 55,45 

6 Књаза Милоша бр. 83, Књажевац 392/2 42 

7 Цара Душана бр. 27А, Књажевац 95 50,5 

8 Бараница 2637 205,05 

 
 У случају да активности планиране у тачки 
III - Програм отуђења пословног простора општине 
Књажевац овог програма не буду реализоване, 
пословни простор општине Књажевац који је 
планиран за отуђење може бити предмет давања у 
закуп у складу са овим програмом, важећим 
законима, подзаконским актима и актима општине 
Књажевац, који регулишу област давања у закуп 
пословног простора општине Књажевац. 
 Издавање у закуп, прибављање и отуђење 
пословног простора општине Књажевац и мимо 
тачке I, II и  III овог програма, може се вршити у 
случајевима доношења одговарајућих одлука 
овлашћених органа општине Књажевац и указане 
потребе. 
 Саставни део овог програма за тачку III - 
Програм отуђења пословног простора општине 
Књажевац су изводи из Листова непокретности и 
изводи из Плана генералне регулације Књажевца. 
 
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
                                                                     
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

                                                                                          
Директор 

                                                                                          
Младен Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010 и 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон 103/2015 и 

99/2016 и 113/2017),  члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл. гласник РС", број  129/07 и 
83/2014 – др. закон) ,  члана 30. Статута општине 
Књажевац  ("Сл. лист  општине Књажевац”, број 4/09 
и 10/2015), Скупштина општине Књажевац  на 
седници одржаној   23.03.2018. године, донела је 

   
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ 
  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2018. ГОДИНУ 

 
 

-  I ОПШТИ ДЕО 

 
- Члан  1. 

 
 

Овом  Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2018. годину („Сл. Лист 
општине Књажевац“, бр. 19/2017). 

 
 

Члан 2. 
  

 Члан  1. Одлуке  мења се и гласи: 
          
„Члан 1. 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине Књажевац за 2018. годину састоје 
се од: 
 

 

 
 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине  

973.770.374 

Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине     

1.005.172.474 
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А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Буџетски суфицит/ дефицит 0 

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

0 

Укупни фискални суфицит/дефицит - 31.402.100 

Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања 0 

Примања од продаје финансијске имовине 1.000.000 

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

0 

Издаци за отплату главнице дуга 0 

Нето финансирање 1.000.000 

Укупан фискални суфицит / дефицит    
плус нето финансирање 

- 30.402.100 

В.  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  38.531.952 

 
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 71 377.350.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 246.500.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 81.000.000 

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

714 37.550.000 

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

     1.5. Остали порески приходи 716 12.300.000 

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

74 97.568.284 

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

3. Донације 731 + 732 9.774.800 

4. Трансфери 733 437.652.290 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 51.400.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 864.427.254 

    1.1. Расходи за запослене 41 172.859.447 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 329.960.555 

    1.3. Отплата камата 44 0 

    1.4. Субвенције 45 61.800.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 101.493.320 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 119.567.000 

2. Трансфери 463+465 78.746.932 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 140.745.220 
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О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

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 1.000.000 

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0 

    2.2  Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 0 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

    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 30.402.100 

 
     

Члан  3. 

Члан 2. мења се и гласи: 
 

      „Члан 2. 
 

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

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 
Структ-
ура % 

Сопствен
и и други 
приходи 

Укупна 
средства Програ

м 

 
Програмск

а 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 85,202,872 8.5% 0.00 85,202,872 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 85,202,872 8.5% 0.00 85,202,872 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
91,000,000 9.1% 0.00 91,000,000 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 28,000,000 2.8% 0.00 28,000,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 13,000,000 1.3% 0.00 13,000,000 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 23,000,000 2.3% 0.00 23,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 7,000,000 0.7% 0.00 7,000,000 

  1102-0008 
Управљање и снабдевање водом за 
пиће 8,500,000 0.8% 0.00 8,500,000 

  1102-П1 
Радови на водоводној мрежи у зони 
саобраћајница на Старој планини 10,000,000 1.0% 0.00 10,000,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
15,774,800 1.6% 0.00 15,774,800 

  1501-0001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента  7,000,000 0.7% 0.00 7,000,000 

  1501-0002 Мере актине политике запошљавања 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1501-П1 Обезбеђење боље будућности 6,274,800 0.6% 0.00 6,274,800 
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1502   Програм 4.  Развој туризма 
12,736,618 1.3% 1,739,188 14,475,806 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
6,817,918 0.7% 1,739,188 8,557,106 

  
1502-П1 Пројекат:AD VISION 3,128,200 0.3% 0.00 3,128,200 

  

1502-П2 

Пројекат: Промоција туристичке понуде 
на домаћем и страном тржишту 641,500 0.1% 0.00 641,500 

  
1502-П3 Пројекат: Звуци трубе са Тимока 889,000 0.1% 0.00 889,000 

  
1502-П4 Пројекат: Молитва под Миџором 545,000 0.1% 0.00 545,000 

  
1502-П5 

Пројекат: Организација мањих 
манифестација 715,000 0.1% 0.00 715,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 40,500,000 4.0% 0.00 40,500,000 

  

0101-0001 
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 39,000,000 3.9% 0.00 39,000,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
8,000,000 0.8% 0.00 8,000,000 

  
0401-0001 

Управљање заштитом животне средине  4,050,000 0.4% 0.00 4,050,000 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 2,950,000 0.3% 0.00 2,950,000 

  
0401-0005 

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

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

100,825,986 10.0% 0.00 100,825,986 

  
0701-0002 

Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 99,757,866 9.9% 0.00 99,757,866 

  0701-П1 Израда претходне студије оправданости 
за изградњу пута  Мирковци-Јабучко 
равниште 1,068,120 0.1% 0.00 1,068,120 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
86,542,385 8.6% 

26,202,76
4 112,745,149 

  
2001-0001 Функционисањеи остваривање 

предшколског васпитања и образовања 86,542,385 8.6% 
26,202,76

4 112,745,149 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 76,498,000 7.6% 0.00 76,498,000 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

76,498,000 7.6% 0.00 76,498,000 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 13,000,000 1.3% 0.00 13,000,000 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

13,000,000 1.3% 0.00 13,000,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија 
заштита 71,023,000 7.1% 0.00 71,023,000 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 22,742,100 2.3% 0.00 22,742,100 

  
0901-0002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и другеврстесмештаја 700,000 0.1% 0.00 700,000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативнеуслуге 5,209,680 0.5% 0.00 5,209,680 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 4,800,000 0.5% 0.00 4,800,000 

  0901-0006 Подршкадеци и породицисадецом 29,600,000 2.9% 0.00 29,600,000 

  0901-П1 Пружање услуга социјалне заштите 7,971,220 0.8% 0.00 7,971,220 

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

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

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 89,839,163 8.9% 5,160,000 94,999,163 

  1201-0001 
Функционисање локалних установа 
културе  58,349,163 5.8% 5,025,000 63,374,163 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 17,500,000 1.7% 35,000 17,535,000 

  

1201-0003 
Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 1,990,000 0.2% 100,000 2,090,000 
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наслеђа 

  

1201-0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 12,000,000 1.2% 0 12,000,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 71,500,000 7.1% 0.00 71,500,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 67,000,000 6.7% 0.00 67,000,000 

  1301-0004 Функционисање локалних спортских 
установа 4,000,000 0.4% 0.00 4,000,000 

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

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 214,353,170 21.3% 5,430,000 219,783,170 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 171,789,320 17.1% 1,820,000 173,609,320 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 20,976,250 2.1% 3,610,000 24,586,250 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,087,600 0.2% 0.00 2,087,600 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 15,000,000 1.5% 0.00 15,000,000 

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

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

2101   Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 27,376,480 2.7% 0.00 27,376,480 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 8,973,580 0.9% 0.00 8,973,580 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 18,402,900 1.8% 0.00 18,402,900 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ  

1,005,172,47
4 

100.0% 
38,531,95

2 
1,043,704,426 

 
 

Члан  4. 

 
Члан 5. мења се и гласи: 

 
„Члан 5. 

 
 Средства буџета општине у  износу од 1.005.172.474 динара  и средства прихода из осталих извора  

индиректних корисника средстава буџета у  износу од  38.531.952  динарa, односно укупна средства буџета од 
1.043.704.426  динара  приказана су по врстама у следећој табели: 

 
 

 

Класа/Кат
егорија/Гр

упа 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2018.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства 
из буџета  

Структ
-ура % 

 
Средства 

из 
осталих 
извора 
финан. 

буџ. 
корисник

а  

3   
Пренета средства из претходне године 

         
30,402,100       

3.0%   
         

30,402,100       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

       
922,370,374       

91.8% 
       

35,078,95
2       

       
957,449,326       

710000   ПОРЕЗИ 
       

377,350,000       
37.5% 

                       
-       

       
377,350,000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

       
246,500,000       

24.5% 
                       

-       
       

246,500,000       

  711110 Порез на зараде 
       

205,000,000       
20.4%   

       
205,000,000       
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  711120 Порез на приходе од самосталних делатности  
         

21,000,000       
2.1%   

         
21,000,000       

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари - по основу самоопорезивања и по 
решењу Пореске управе  

           
1,500,000       

0.1%   
           

1,500,000       

  711190 Порез на друге приходе 
         

19,000,000       
1.9%   

         
19,000,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
         

81,000,000       
8.1% 

                       
-       

         
81,000,000       

  713120 Порез на имовину  
         

70,000,000       
7.0%   

         
70,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
           

2,500,000       
0.2%   

           
2,500,000       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
           

8,500,000       
0.8%   

           
8,500,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
         

37,550,000       
3.7% 

                       
-       

         
37,550,000       

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

         
14,000,000       

1.4%   
         

14,000,000       

  714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

                
50,000       

0.0%   
                

50,000       

  714552 Боравишна такса 
           

9,500,000       
0.9%   

           
9,500,000       

  714560 Општинске и градске накнаде 
         

14,000,000       
1.4%   

         
14,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
         

12,300,000       
1.2% 

                       
-       

         
12,300,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
         

12,300,000       
1.2%   

         
12,300,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
       

447,427,090       
44.5% 

         
5,835,948       

       
453,263,038       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
           

9,774,800       
1.0% 

                       
-       

           
9,774,800       

  732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

           
9,774,800       

1.0%   
           

9,774,800       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
       

437,652,290       
43.5% 

         
5,835,948       

       
443,488,238       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

       
429,681,070       

42.7%   
       

429,681,070       

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

           
7,971,220       

0.8% 
         

5,835,948       
         

13,807,168       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
         

97,568,284       
9.7% 

       
26,438,81

6       

       
127,593,100       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
         

21,500,000       
2.1% 

                       
-       

         
21,500,000       

  741100 Приходи од камата 
           

2,000,000       
0.2%   

           
2,000,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

           
4,500,000       

0.4%   
           

4,500,000       

  741530 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама  

           
2,500,000       

0.2%   
           

2,500,000       

  741532 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 

              
500,000       

0.0%   
              

500,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

           
7,500,000       

0.7%   
           

7,500,000       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

           
4,500,000       

0.4%   
           

4,500,000       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
         

63,000,000       
6.3% 

         
5,216,000       

         
68,216,000       

  742120 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа 

                         
-       

0.0% 
         

3,246,000       
           

3,246,000       
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  742150 
Приходи од давања у закуп објеката продаје 
добара 

         
12,000,000       

1.2%   
         

12,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
           

6,000,000       
0.6%   

           
6,000,000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
                         

-       
0.0%   

                          
-       

  742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 
         

45,000,000       
4.5%   

         
45,000,000       

  742350 Приходи општинских органа  
                         

-       
0.0%   

                          
-       

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 
                         

-       
0.0% 

         
1,970,000       

           
1,970,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

           
8,568,284       

0.9% 
                       

-       
           

8,568,284       

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

           
7,500,000       

0.7%   
           

7,500,000       

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

           
1,068,284       

0.1%   
           

1,068,284       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 
И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                         
-       

0.0%   
           

3,586,000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
           

4,500,000       
0.4% 

       
21,222,81

6       

         
25,722,816       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
           

3,500,000       
0.3% 

       
21,222,81

6       

         
24,722,816       

  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 

                
25,000       

0.0% 
         

2,804,188       
           

2,829,188       

  771100 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  

    
         

2,804,188       
           

2,804,188       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне године 

                
25,000       

0.0%   
                

25,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                         

-       
0.0% 

                       
-       

                          
-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

         
51,400,000       

5.1% 
         

3,453,000       
         

54,853,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

         
51,400,000       

5.1% 
                       

-       
         

51,400,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

         
17,500,000       

1.7%   
         

17,500,000       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

         
33,900,000       

3.4%   
         

33,900,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 

                         
-       

0.0%          
3,453,000       

           
3,453,000       

  
823100 Примања од продаје робе за даљу продају 

  0.0% 
         

3,453,000       
           

3,453,000       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

           
1,000,000       

0.1% 
                       

-       
           

1,000,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                         

-       
0.0% 

                       
-       

                          
-       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
           

1,000,000       
0.1% 

                       
-       

           
1,000,000       

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

           
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       

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

       
974,770,374       

97.0% 
       

38,531,95
2       

    
1,013,302,3

26       
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3+7+8+
9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

    
1,005,172,4

74       
100.0% 

       
38,531,95

2       

    
1,043,704,4

26       

 
 

 Члан  5. 

Члан 6. мења се и гласи: 
 

„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 
        

864,427,254       
86.0% 

         
37,041,952       

        
901,469,206       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

172,859,447       
17.2% 

           
5,195,920       

        
178,055,367       

411 Плате и додаци запослених 
        

143,046,050       
14.2% 

              
661,700       

        
143,707,750       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

25,516,397       
2.5% 

              
132,532       

          
25,648,929       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                 

20,000       
0.0% 

              
131,000       

               
151,000       

414 Социјална давања запосленима 
            

1,543,000       
0.2% 

           
2,885,688       

            
4,428,688       

415 Накнаде за запослене 
            

1,457,000       
0.1% 

              
812,000       

            
2,269,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

1,277,000       
0.1% 

              
573,000       

            
1,850,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

329,960,555       
32.8% 

         
31,295,973       

        
361,256,528       

421 Стални трошкови 
          

92,974,200       
9.2% 

           
7,788,300       

        
100,762,500       

422 Трошкови путовања 
            

2,916,000       
0.3% 

              
644,616       

            
3,560,616       

423 Услуге по уговору 
          

57,255,000       
5.7% 

           
4,688,057       

          
61,943,057       

424 Специјализоване услуге 
          

80,375,311       
8.0% 

           
3,120,000       

          
83,495,311       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
          

82,073,044       
8.2% 

           
2,052,600       

          
84,125,644       

426 Материјал 
          

14,367,000       
1.4% 

         
13,002,400       

          
27,369,400       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

441 Отплата домаћих камата; 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                           
-       

0.0% 
                          

-       

                           
-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

61,800,000       
6.1% 

                          
-       

          
61,800,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

          
54,800,000       

5.5% 
                          

-       
          

54,800,000       

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                 

                           
-       

0.0% 
                          

-       

                           
-       

454 Субвенције приватним предузећима 
            

7,000,000       
0.7% 

                          
-       

            
7,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

78,746,932       
7.8% 

                
79,059       

          
78,825,991       
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4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

58,707,680       
5.8% 

                          
-       

          
58,707,680       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
            

2,500,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,500,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

17,539,252       
1.7% 

                
79,059       

          
17,618,311       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
        

101,493,320       
10.1% 

                
50,000       

        
101,543,320       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
        

101,493,320       
10.1% 

                
50,000       

        
101,543,320       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
        

102,567,000       
10.2% 

              
421,000       

        
102,988,000       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

83,600,000       
8.3% 

                
50,000       

          
83,650,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
            

8,864,000       
0.9% 

              
311,000       

            
9,175,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
                 

52,000       
0.0% 

                
60,000       

               
112,000       

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

          
10,001,000       

1.0% 
                          

-       
          

10,001,000       

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

                 
50,000       

0.0% 
                          

-       
                 

50,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
          

17,000,000       
1.7% 

                          
-       

          
17,000,000       

49911 Стална резерва 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

49912 Текућа резерва 
          

15,000,000       
1.5% 

                          
-       

          
15,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

140,745,220       
14.0% 

           
1,490,000       

        
142,235,220       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

130,745,220       
13.0% 

              
340,000       

        
131,085,220       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

117,715,220       
11.7% 

                          
-       

        
117,715,220       

512 Машине и опрема; 
          

11,110,000       
1.1% 

              
340,000       

          
11,450,000       

515 Нематеријална имовина 
            

1,920,000       
0.2% 

                          
-       

            
1,920,000       

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 
          

10,000,000       
1.0% 

                          
-       

          
10,000,000       

541 Земљиште; 
          

10,000,000       
1.0% 

                          
-       

          
10,000,000       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

620 Набавка финансијске имовине 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     
1,005,172,474       

100.0% 
         

38,531,952       
     

1,043,704,426       

 
 

Члан 6. 

Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 
 

 
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

           
71,023,000       

7.1% 
                         
-       

       
71,023,000       

010 Болест и инвалидност; 
                

620,000       
0.1% 

                         
-       

            
620,000       

040 Породица и деца; 
           

29,200,000       
2.9% 

                         
-       

       
29,200,000       

060 Становање; 
                

600,000       
0.1% 

                         
-       

            
600,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
40,603,000       

4.0% 
                         
-       

       
40,603,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

230,564,950       
22.9% 

           
3,610,000       

     
234,174,950       

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

             
8,973,580       

0.9% 
                         
-       

         
8,973,580       

111 Извршни и законодавни органи 
           

18,402,900       
1.8% 

                         
-       

       
18,402,900       

112 Финансијски и фискални послови 
           

17,000,000       
1.7% 

                         
-       

       
17,000,000       

130 Опште услуге; 
         

165,212,220       
16.4% 

                         
-       

     
165,212,220       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

           
20,976,250       

2.1% 
           

3,610,000       
       

24,586,250       

170 Трансакције јавног дуга; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
             

4,587,600       
0.5% 

                         
-       

         
4,587,600       

330 Судови; 
             

2,087,600       
0.2% 

                         
-       

         
2,087,600       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

             
2,500,000       

0.2% 
                         
-       

         
2,500,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

176,837,404       
17.6% 

           
1,739,188       

     
178,576,592       

412 Општи послови по питању рада 
             

8,774,800       
0.9% 

                         
-       

         
8,774,800       

421 Пољопривреда 
           

40,500,000       
4.0% 

                         
-       

       
40,500,000       

436 Остала енергија 
             

7,000,000       
0.7% 

                         
-       

         
7,000,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
100,825,986       

10.0% 
                         
-       

     
100,825,986       

473 Туризам 
           

12,736,618       
1.3% 

           
1,739,188       

       
14,475,806       

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

             
7,000,000       

0.7% 
                         
-       

         
7,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

45,500,000       
4.5% 

                         
-       

       
45,500,000       

510 Управљање отпадом; 
           

38,500,000       
3.8% 

                         
-       

       
38,500,000       

520 Управљање отпадним водама; 
             

2,950,000       
0.3% 

                         
-       

         
2,950,000       

560 
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

             
4,050,000       

0.4% 
                         
-       

         
4,050,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
         

131,702,872       
13.1% 

                         
-       

     
131,702,872       

620 Развој заједнице; 
           

85,202,872       
8.5% 

                         
-       

       
85,202,872       

630 Водоснабдевање; 
           

18,500,000       
1.8% 

                         
-       

       
18,500,000       

640 Улична расвета; 
           

28,000,000       
2.8% 

                         
-       

       
28,000,000       
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700 ЗДРАВСТВО 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

721 Опште медицинске услуге 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

161,339,163       
16.1% 

           
5,160,000       

     
166,499,163       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

71,000,000       
7.1% 

                         
-       

       
71,000,000       

820 Услуге културе; 
           

75,309,163       
7.5% 

           
5,160,000       

       
80,469,163       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

12,000,000       
1.2% 

                         
-       

       
12,000,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

2,000,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,000,000       

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

             
1,030,000       

0.1% 
                         
-       

         
1,030,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
182,617,485       

18.2% 
         

28,022,764       
     

210,640,249       

910 Предшколско и основно образовање; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       
-       

911 Предшколско образовање 
           

86,542,385       
8.6% 

         
26,202,764       

     
112,745,149       

912 Основно образовање 
           

76,498,000       
7.6% 

                         
-       

       
76,498,000       

920 Средње образовање; 
           

13,000,000       
1.3% 

                         
-       

       
13,000,000       

980 
Образовање некласификовано на другом 
месту 

             
6,577,100       

0.7% 
           

1,820,000       
         

8,397,100       

  
УКУПНО 

      
1,005,172,474       

100.0% 
         

38,531,952       
  

1,043,704,426       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 7. 

Члан 8. мења се и гласи: 
„Члан 8. 

 
 

Средства буџета у износу од 1.005.172.474 динара и средства прихода из осталих извора индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 38.531.952  динарa, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 
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Опис 
Средства из 

буџета 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 1.01         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) 2,398,780   2,398,780 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 430,000   430,000 

          421 Стални трошкови 140,000   140,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 5,100,000   5,100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 304,800   304,800 

          481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 8,973,580   8,973,580 

            Функција 110: 8,973,580 0 8,973,580 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       
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          01 Приходи из буџета 8,973,580   8,973,580 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 8,973,580 0 8,973,580 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 8,973,580   8,973,580 

            Свега за Програм 16: 8,973,580 0 8,973,580 

                    

            Извори финансирања за Главу 1:       

          01 Приходи из буџета 8,973,580   8,973,580 

            Свега за Главу 1: 8,973,580 0 8,973,580 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 8,973,580   8,973,580 

            Свега за Раздео 1: 8,973,580 0 8,973,580 

                    

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) 7,972,900   7,972,900 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,430,000   1,430,000 

          421 Стални трошкови 550,000   550,000 

          422 Трошкови путовања 300,000   300,000 

          423 Услуге по уговору 3,200,000   3,200,000 

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

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

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

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 14,402,900   14,402,900 
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            Функција 111: 14,402,900 0 14,402,900 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 14,402,900   14,402,900 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 14,402,900 0 14,402,900 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 14,402,900   14,402,900 

            Свега за Раздео 3: 14,402,900 0 14,402,900 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 220,000   220,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

          423 Услуге по уговору 3,700,000   3,700,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

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

            Функција 111: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

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

            Свега за програмску активност 2101-0002: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 18,402,900   18,402,900 

            Свега за Програм 16: 18,402,900 0 18,402,900 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       
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          01 Приходи из буџета 18,402,900   18,402,900 

            Свега за Раздео 3: 18,402,900 0 18,402,900 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0004 

      Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,200,200   1,200,200 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 215,000   215,000 

          421 Стални трошкови 60,000   60,000 

          422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

          423 Услуге по уговору 150,000   150,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 152,400   152,400 

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

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,087,600   2,087,600 

            Функција 330: 2,087,600 0 2,087,600 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,087,600   2,087,600 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,087,600 0 2,087,600 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,087,600   2,087,600 

            Свега за Програм 15: 2,087,600 0 2,087,600 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,087,600   2,087,600 

            Свега за Раздео 4: 2,087,600 0 2,087,600 
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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 30,802,872   30,802,872 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,400,000   1,400,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 53,000,000   53,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 85,202,872   85,202,872 

            Функција 620: 85,202,872 0 85,202,872 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 85,202,872   85,202,872 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 85,202,872 0 85,202,872 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 85,202,872   85,202,872 

            Свега за Програм 1: 85,202,872 0 85,202,872 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    
1102-
0001 

    
  

Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

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

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

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

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 28,000,000   28,000,000 

            Функција 640: 28,000,000 0 28,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       
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          01 Приходи из буџета 28,000,000   28,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 28,000,000 0 28,000,000 

                    

    
1102-
0002 

    
  Одржавање јавних зелених површина 

      

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 13,000,000   13,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 13,000,000 0 13,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0002: 13,000,000 0 13,000,000 

                    

    
1102-
0003 

      Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

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

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

                    

    
1102-
0004 

      Зоохигијена       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 1,500,000 0 1,500,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0004: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    
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:       

          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       

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

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

            Извори финансирања за функцију 630:       

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

            Функција 630: 8,500,000 0 8,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0008: 8,500,000 0 8,500,000 

                    

    1102-П1 
    

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

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

            Извори финансирања за функцију 630:       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,000,000   10,000,000 

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

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,000,000   10,000,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 10,000,000 0 10,000,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 81,000,000   81,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,000,000   10,000,000 

            Свега за Програм 2: 91,000,000 0 91,000,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    
1501-
0001 

      Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

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

            Функција 490: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0001: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

    
1501-
0002 

      Мере активне политике запошљавања       

      412     Општи послови по питању рада       

          464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       
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          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 412: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0002: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    1501-П1       Пројекат: Обезбеђење боље будућности       

      412     Општи послови по питању рада       

          422 Трошкови путовања 432,000   432,000 

          423 Услуге по уговору 442,800   442,800 

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
4,800,000   

4,800,000 

          512 Машине и опрема 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          06 Донације од међународних организација 6,274,800   6,274,800 

            Функција 412: 6,274,800 0 6,274,800 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1       

          06 Донације од међународних организација 6,274,800   6,274,800 

            Свега за пројекат 1501-П1: 6,274,800 0 6,274,800 

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 9,500,000   9,500,000 

          06 Донације од међународних организација 6,274,800   6,274,800 

            Свега за Програм 3: 15,774,800 0 15,774,800 

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-
0001 

      Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници       

      421     Пољопривреда       

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

            Извори финансирања за функцију 421:       
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          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

            Функција 421: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

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

            Свега за Програмску активност 0101-0001: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

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

            Свега за Програм 5: 1,500,000 0 1,500,000 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 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 

            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 

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

                    

            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 11,857,866   11,857,866 

          425 Текуће поправке и одржавање 50,400,000   50,400,000 

          426 Материјал 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 36,200,000   36,200,000 
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          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 99,757,866   99,757,866 

            Функција 451: 99,757,866 0 99,757,866 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 99,757,866   99,757,866 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 99,757,866 0 99,757,866 

                    

    0701-П1 
    

  
Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута  Мирковци-
Јабучко равниште 

      

      451     Друмски саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 1,068,120   1,068,120 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 1,068,120   1,068,120 

            Функција 451: 1,068,120 0 1,068,120 

            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

          01 Приходи из буџета 1,068,120   1,068,120 

            Свега за пројекат 0701-П1: 1,068,120 0 1,068,120 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 100,825,986   100,825,986 

            Свега за Програм 7: 100,825,986 0 100,825,986 

                    

    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 620,000   620,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       
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          01 Приходи из буџета 620,000   620,000 

            Функција 010: 620,000 0 620,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,932,100   10,932,100 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,402,100   10,402,100 

            Функција 070: 10,952,100 0 10,952,100 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,170,000   1,170,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,402,100   10,402,100 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 11,572,100 0 11,572,100 

                    

    
0901-
0002 

      Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Функција 040: 200,000 0 200,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 070: 500,000 0 500,000 
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            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 700,000   700,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0002: 700,000 0 700,000 

                    

    
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 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 4,800,000   4,800,000 

            Функција 070: 4,800,000 0 4,800,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

          01 Приходи из буџета 4,800,000   4,800,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 4,800,000 0 4,800,000 

      
              

    
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 

                    

    0901-П1       Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,971,220   7,971,220 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,971,220   7,971,220 

            Функција 070: 7,971,220 0 7,971,220 

            Извори финансирања за пројекат 0901-П1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,971,220   7,971,220 

            Свега за пројекат 0901-П1: 7,971,220 0 7,971,220 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 24,270,000   24,270,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,971,220   7,971,220 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,402,100   10,402,100 

            Свега за Програм 11: 42,643,320 0 42,643,320 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    
1801-
0002 

      Мртвозорство       

      721     Функција: Опште медицинске услуге       

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

            Извори финансирања за функцију 721:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1801-0002: 1,000,000 0 1,000,000 
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    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0002 

      Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 12,500,000   12,500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

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

            Функција 820: 12,500,000 0 12,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0002: 12,500,000 0 12,500,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       

          481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       

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

            Функција 840: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,000,000 0 2,000,000 

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

      

          421 Стални трошкови 120,000   120,000 

          422 Трошкови путовања 10,000   0 

          423 Услуге по уговору 390,000   0 

          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:       
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          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 

            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 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

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

            Функција 830: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

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

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 12,000,000 0 12,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 27,830,000   27,830,000 

            Свега за Програм 13: 27,830,000 0 27,830,000 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       
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1301-
0001 

      Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       67,000,000   67,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 67,000,000   67,000,000 

            Функција 810: 67,000,000 0 67,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

          01 Приходи из буџета 67,000,000   67,000,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 67,000,000 0 67,000,000 

                    

    
1301-
0004 

      Функционисање локалних спортских установа       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

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

            Функција 810: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:       

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

            Свега за Програмску активност 1301-0004: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

    
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:       
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          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 71,500,000   71,500,000 

            Свега за Програм 14: 71,500,000 0 71,500,000 

                    

    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) 44,447,090   44,447,090 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,956,030   7,956,030 

          414 Социјална давања запосленима 1,320,000   1,320,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,110,000   1,110,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 310,000   310,000 

          421 Стални трошкови 16,450,000   16,450,000 

          422 Трошкови путовања 700,000   700,000 

          423 Услуге по уговору 13,620,000   13,620,000 

          424 Специјализоване услуге 4,380,000   4,380,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 8,450,000   8,450,000 

          426 Материјал 8,550,000   8,550,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 6,000,000   6,000,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000   1,100,000 

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

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

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

10,001,000   10,001,000 



 
26.МАРТ 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 3  СТРАНА 70 
 

70 
 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000   50,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 17,347,100   17,347,100 

          512 Машине и опрема 4,350,000   4,350,000 

          515 Нематеријална имовина 470,000   470,000 

          541 Земљиште 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 165,212,220   165,212,220 

            Функција 130: 165,212,220 0 165,212,220 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 165,212,220   165,212,220 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 165,212,220 0 165,212,220 

                    

    
0602-
0009 

      Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

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

            Функција 112: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

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

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 15,000,000 0 15,000,000 

                    

    
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 
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            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 1,300,000   1,300,000 

          426 Материјал 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

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

            Функција 360: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

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

            Свега за програмску активност 0602-0014: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 184,712,220   184,712,220 

            Свега за Програм 15: 184,712,220 0 184,712,220 

                    

            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:       
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          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                                                                 39,000,000   39,000,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000   10,000,000 

            Функција 421: 39,000,000 0 39,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000   10,000,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 39,000,000 0 39,000,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        

      560     Заштита животне средине       

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 1,200,000   1,200,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000   2,500,000 

          426 Материјал 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 4,050,000   4,050,000 

            Функција 560: 4,050,000 0 4,050,000 
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            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 4,050,000   4,050,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 4,050,000 0 4,050,000 

                    

    
0401-
0004 

      Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          425 Текуће поправке и одржавање 950,000   950,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 950,000   950,000 

            Функција 520: 950,000 0 950,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          01 Приходи из буџета 950,000   950,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 950,000 0 950,000 

    
0401-
0005 

      Управљање комуналним отпадом        

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

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

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

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

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

    
    

            

            Извори финансирања за Програм 6:       

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

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

    
    

            

4 4.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       
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    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) 450,000   450,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 90,000   90,000 

          413 Накнаде у натури 20,000   20,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 0 30,000 30,000 

          421 Стални трошкови 11,020,200 2,000,000 13,020,200 

          422 Трошкови путовања 10,000 10,000 20,000 

          423 Услуге по уговору 1,750,000 500,000 2,250,000 

          424 Специјализоване услуге 600,000 10,000 610,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 6,201,050 600,000 6,801,050 

          426 Материјал 400,000 100,000 500,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 75,000   75,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 50,000 50,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 0 50,000 50,000 

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

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000 60,000 110,000 

          512 Машине и опрема 300,000 200,000 500,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,610,000 3,610,000 

            Функција 160: 20,976,250 3,610,000 24,586,250 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 20,976,250   20,976,250 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,610,000 3,610,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 20,976,250 3,610,000 24,586,250 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 20,976,250   20,976,250 
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          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,610,000 3,610,000 

            Свега за Програм 15: 20,976,250 3,610,000 24,586,250 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.05:       

          01 Приходи из буџета 20,976,250   20,976,250 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,610,000 3,610,000 

            Свега за Главу 4.09: 20,976,250 3,610,000 24,586,250 

                    

4 4.02         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) 1,178,100   1,178,100 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 211,000   211,000 

          413 Накнаде у натури 0 15,000 15,000 

          421 Стални трошкови 650,000 30,000 680,000 

          422 Трошкови путовања 150,000 40,000 190,000 

          423 Услуге по уговору 1,088,000 130,000 1,218,000 

          424 Специјализоване услуге 2,850,000 1,400,000 4,250,000 

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

          426 Материјал 50,000 35,000 85,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 150,000   150,000 

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

          512 Машине и опрема 150,000 120,000 270,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 6,577,100   6,577,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,820,000 1,820,000 

            Функција 980: 6,577,100 1,820,000 8,397,100 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       
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          01 Приходи из буџета 6,577,100   6,577,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,820,000 1,820,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 6,577,100 1,820,000 8,397,100 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 6,577,100   6,577,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,820,000 1,820,000 

            Свега за Програм 15: 6,577,100 1,820,000 8,397,100 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.06:       

          01 Приходи из буџета 6,577,100   6,577,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,820,000 1,820,000 

            Свега за Главу 4.10: 6,577,100 1,820,000 8,397,100 

                    

4 4.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0001     

  Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,208,745   3,208,745 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 574,367   574,367 

          414 Социјална давања запосленима 0 46,188 46,188 

          415 Накнаде трошкова за запослене 60,000   60,000 

          421 Стални трошкови 451,000 18,000 469,000 

          422 Трошкови путовања 115,000   115,000 

          423 Услуге по уговору 1,256,000 1,100,000 2,356,000 

          424 Специјализоване услуге 146,000   146,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 183,000   183,000 

          426 Материјал 319,000   319,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 431,806   431,806 
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          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 125,000 138,000 

          512 Машине и опрема 40,000   40,000 

          515 Нематеријална имовина 20,000   20,000 

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

            Извори финансирања за функцију 473:       

            Функција 473: 6,817,918 1,739,188 8,557,106 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,817,918   6,817,918 

          03 Социјални доприноси   46,188 46,188 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,693,000 1,693,000 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 6,817,918 1,739,188 8,557,106 

                    

    1502-П1       Пројекат: AD VISION       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања 89,000   89,000 

          423 Услуге по уговору 586,200   586,200 

          426 Материјал 113,000   113,000 

          512 Машине и опрема 2,340,000   2,340,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 3,128,200   3,128,200 

            Функција 473: 3,128,200 0 3,128,200 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П1       

          01 Приходи из буџета 3,128,200   3,128,200 

            Свега за пројекат 1502-П1: 3,128,200 0 3,128,200 

                    

    1502-П2 
    

  Пројекат: Промоција туристичке понуде на домаћем и страном тржишту       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања 119,500   119,500 

          423 Услуге по уговору 456,000   456,000 
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          424 Специјализоване услуге 35,000   35,000 

          426 Материјал 31,000   31,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 641,500   641,500 

            Функција 473: 641,500 0 641,500 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П2       

          01 Приходи из буџета 641,500   641,500 

            Свега за пројекат 1502-П2: 641,500 0 641,500 

                    

    1502-П3       Пројекат: Звуци трубе са Тимока       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 289,000   289,000 

          424 Специјализоване услуге 578,000   578,000 

          426 Материјал 22,000   22,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 889,000   889,000 

            Функција 473: 889,000 0 889,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П3       

          01 Приходи из буџета 889,000   889,000 

            Свега за пројекат 1502-П3: 889,000 0 889,000 

                    

    1502-П4       Пројекат: Молитва под Миџором       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 216,000   216,000 

          424 Специјализоване услуге 208,000   208,000 
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          425 Текуће поправке и одржавање     0 

          426 Материјал 121,000   121,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 545,000   545,000 

            Функција 473: 545,000 0 545,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П4       

          01 Приходи из буџета 545,000   545,000 

            Свега за пројекат 1502-П4: 545,000 0 545,000 

                    

    1502-П5       Пројекат: Организација мањих манифестација       

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          423 Услуге по уговору 387,000   387,000 

          424 Специјализоване услуге 145,000   145,000 

          426 Материјал 163,000   163,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 715,000   715,000 

            Функција 473: 715,000 0 715,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П5       

          01 Приходи из буџета 715,000   715,000 

            Свега за пројекат 1502-П5: 715,000 0 715,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 12,736,618 0 12,736,618 

          03 Социјални доприноси   46,188 46,188 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,693,000 1,693,000 

            Свега за Програм 4: 12,736,618 1,739,188 14,475,806 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.07:       
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          01 Приходи из буџета 12,736,618   12,736,618 

          03 Социјални доприноси   46,188 46,188 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,693,000 1,693,000 

            Свега за Главу 4.07: 12,736,618 1,739,188 14,475,806 

                    

            УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

4 4.04         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) 5,995,000   5,995,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,078,000   1,078,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 560,000   560,000 

          421 Стални трошкови 510,000 115,000 625,000 

          423 Услуге по уговору 60,000 30,000 90,000 

          424 Специјализоване услуге 70,000 35,000 105,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 200,000 10,000 210,000 

          426 Материјал 585,000 55,000 640,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 370,000   370,000 

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

          512 Машине и опрема 100,000 20,000 120,000 

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 10,578,000   10,578,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

            Функција 820: 10,578,000 265,000 10,843,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 10,578,000   10,578,000 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 10,578,000 265,000 10,843,000 

                    

    
1201-
0002 

      Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 210,000 15,000 225,000 

          423 Услуге по уговору 1,460,000 20,000 1,480,000 

          424 Специјализоване услуге 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,470,000   2,470,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

            Функција 820: 2,470,000 35,000 2,505,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,470,000   2,470,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,470,000 35,000 2,505,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 13,048,000   13,048,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Програм 13: 13,048,000 300,000 13,348,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.08:       

          01 Приходи из буџета 13,048,000   13,048,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Главу 4.08: 13,048,000 300,000 13,348,000 

                    

4 4.05         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       
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    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,909,418 200,000 8,109,418 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,415,785 50,000 1,465,785 

          414 Социјална давања запосленима 100,000 1,300,000 1,400,000 

          421 Стални трошкови 1,800,000 50,000 1,850,000 

          422 Трошкови путовања 320,000 50,000 370,000 

          423 Услуге по уговору 1,050,000 100,000 1,150,000 

          424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 800,000 100,000 900,000 

          426 Материјал 740,000 100,000 840,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 1,002,427   1,002,427 

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

          512 Машине и опрема 370,000   370,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 15,777,630   15,777,630 

          03 Социјални доприноси   1,300,000 1,300,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   660,000 660,000 

            Функција 820: 15,777,630 1,960,000 17,737,630 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 15,777,630   15,777,630 

          03 Социјални доприноси   1,300,000 1,300,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   660,000 660,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 15,777,630 1,960,000 17,737,630 

                    

    
1201-
0003 

      Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа       

      820     Услуге културе       
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          423 Услуге по уговору 350,000   350,000 

          424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

          426 Материјал 60,000 100,000 160,000 

          512 Машине и опрема 230,000   230,000 

          515 Нематеријална имовина 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,190,000   1,190,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000 100,000 

            Функција 820: 1,190,000 100,000 1,290,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,190,000   1,190,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000 100,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,190,000 100,000 1,290,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 16,967,630   16,967,630 

          03 Социјални доприноси   1,300,000 1,300,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   760,000 760,000 

            Свега за Програм 13: 16,967,630 2,060,000 19,027,630 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.09:       

          01 Приходи из буџета 16,967,630   16,967,630 

          03 Социјални доприноси   1,300,000 1,300,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   760,000 760,000 

            Свега за Главу 4.09: 16,967,630 2,060,000 19,027,630 

                    

4 4.06         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       
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          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,041,572   8,041,572 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,329,094   1,329,094 

          413 Накнаде у натури 0 33,000 33,000 

          421 Стални трошкови 6,890,000 50,000 6,940,000 

          422 Трошкови путовања 200,000 330,000 530,000 

          423 Услуге по уговору 5,580,000 1,420,000 7,000,000 

          424 Специјализоване услуге 5,597,573   5,597,573 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,085,294   1,085,294 

          426 Материјал 1,550,000 267,000 1,817,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 650,000   650,000 

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

          512 Машине и опрема 1,030,000   1,030,000 

          515 Нематеријална имовина 30,000   30,000 

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000 2,800,000 

            Функција 820: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000 2,800,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000 2,800,000 

            Свега за Програм 13: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.10:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000 2,800,000 

            Свега за Главу 4.10: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

                    

4 4.07         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) 60,244,245 461,700 60,705,945 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,787,121 82,532 10,869,653 

          413 Накнаде у натури 0 83,000 83,000 

          414 Социјална давања запосленима 123,000 1,539,500 1,662,500 

          415 Накнаде трошкова за запослене 247,000 782,000 1,029,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 407,000 573,000 980,000 

          421 Стални трошкови 4,053,000 5,525,300 9,578,300 

          422 Трошкови путовања 70,500 199,616 270,116 

          423 Услуге по уговору 324,000 1,388,057 1,712,057 

          424 Специјализоване услуге 205,000 1,675,000 1,880,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 783,700 1,312,600 2,096,300 

          426 Материјал 643,000 12,345,400 12,988,400 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 7,454,819 79,059 7,533,878 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 156,000 156,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема 1,100,000   1,100,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 86,542,385   86,542,385 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,908,816 18,908,816 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,293,948 7,293,948 

            Функција 911: 86,542,385 26,202,764 112,745,149 
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            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 86,542,385   86,542,385 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,908,816 18,908,816 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,293,948 7,293,948 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 86,542,385 26,202,764 112,745,149 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 86,542,385   86,542,385 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,908,816 18,908,816 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,293,948 7,293,948 

            Свега за Програм 8: 86,542,385 26,202,764 112,745,149 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.11:       

          01 Приходи из буџета 86,542,385   86,542,385 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,908,816 18,908,816 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,293,948 7,293,948 

            Свега за Главу 4.110: 86,542,385 26,202,764 112,745,149 

                    

                    

4           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 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:                

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

            Функција 912: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       
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          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

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

            Функција 912: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

            Свега за програмску активност 2002-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

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

            Функција 912: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

            Свега за програмску активност 2002-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,158,000   4,158,000 
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            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,158,000   4,158,000 

            Функција 912: 4,158,000 0 4,158,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 4,158,000   4,158,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,158,000 0 4,158,000 

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,340,000   5,340,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 5,340,000   5,340,000 

            Функција 912: 5,340,000 0 5,340,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,340,000   5,340,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,340,000 0 5,340,000 

            ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 37,000,000   37,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 37,000,000   37,000,000 

            Функција 912: 37,000,000 0 37,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 37,000,000   37,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 37,000,000 0 37,000,000 
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            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 76,498,000   76,498,000 

            Свега за Програм 9: 76,498,000 0 76,498,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.12:       

          01 Приходи из буџета 76,498,000   76,498,000 

            Свега за Главу 4.12: 76,498,000 0 76,498,000 

                    

4           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 5,500,000   5,500,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

            Функција 920: 5,500,000 0 5,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 5,500,000 0 5,500,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

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

            Извори финансирања за функцију 920:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       
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          01 Приходи из буџета 7,500,000   7,500,000 

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

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

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

            Свега за Програм 10: 13,000,000 0 13,000,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.13:       

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

            Свега за Главу 4.13: 13,000,000 0 13,000,000 

                    

                    

4           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 11,170,000   11,170,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 11,170,000   11,170,000 

            Функција 070: 11,170,000 0 11,170,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,170,000   11,170,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 11,170,000 0 11,170,000 

      
              

    
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 
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            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 16,379,680   16,379,680 

            Свега за Програм 11: 16,379,680 0 16,379,680 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.14:       

          01 Приходи из буџета 16,379,680   16,379,680 

            Свега за Главу 4.14: 16,379,680 0 16,379,680 

                    

                    

            Извори финансирања за раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 931,060,274   931,060,274 

          03 Социјални доприноси 0 1,346,188 1,346,188 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 26,281,816 26,281,816 

          06 Донације од међународних организација 6,274,800 0 6,274,800 

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,971,220 7,293,948 15,265,168 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,610,000 3,610,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000 0 10,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 20,402,100 0 20,402,100 

            Свега за раздео 4: 975,708,394 38,531,952 1,014,240,346 

                    

                    

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

          01 Приходи из буџета 960,524,354   960,524,354 
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          03 Социјални доприноси 0 1,346,188 1,346,188 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 26,281,816 26,281,816 

          06 Донације од међународних организација 6,274,800 0 6,274,800 

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,971,220 7,293,948 15,265,168 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,610,000 3,610,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000 0 10,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 20,402,100 0 20,402,100 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,005,172,474 38,531,952 1,043,704,426 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 
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у базној 
години 
(2016) Ц

и
љ

а
н

а
 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
7
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
8
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
9
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

2
0
 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1101     
          

85,202,872 
  

85,202,872 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Управљање 
грађевинским 
земљиштем 

0003 

Стављање у 
функцију 
грађевинског 
земљишта  

Број локација 
комунално 
опремљеног 
земљишта  

          85,202,872   85,202,872 

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1102               91,000,000   91,000,000 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Управљање/одр
жавање јавним 
осветљењем             

0001 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
јавног 
осветљења и 
минималан 
негативан утицај 
на животну 
средину 

Ук. број 
светиљки које 
су замењене 
савременијим 
(кумулативно 
из године у 
годину) 

    

      

28,000,000   28,000,000 

Програмска 
активност: 
Одржавање 
јавних зелених 
површина                           

0002 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила  

Број м
2
 јавних 

зелених 
површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 
зеленило у 
односу на 
укупан број м

2
 

зелених 
површина      

      

13,000,000   13,000,000 

Програмска 
активност: 
Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене        

0003 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће јавних 

Степен 
покривености 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће 
јавно-
прометних     

      

23,000,000   23,000,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

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

Програмска 
активност: 
Зоохигијена                            

0004 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
животиње  

Висина 
накнаде 
штете за 
уједе паса и 
мачака 
луталица      

      

1,500,000   1,500,000 

Програмска 
активност: 
Производња и 
дистрибуција 
топлотне 
енергије                 

0007 

Оптимална 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
даљинског 
грејања и развој 
дистрибутивног 
система  

Степен 
покривености 
корисника 
услугом 
даљинског 
грејања (број 
услужених 
домаћинстава 
у односу на 
укупни број 
домаћинстава 
у 
граду/општин
и)      

      

7,000,000   7,000,000 

Програмска 
активност: 
Управљање и 
снабдевање 
водом за пиће                                 

0008 

Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
водоснабдевањ
а  

Број кварова 
по км 
водоводне 
мреже  

          

8,500,000   8,500,000 

Пројекат: 
Радови на 
водоводној 
мрежи у зони 
саобраћајница 

П1 / / / / / /   10,000,000   10,000,000 



СТРАНА 95 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 3  26.МАРТ 2018 
 

95 
 

ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

на Старој 
планини 

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501               15,774,800   15,774,800 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Унапређење 
привредног и 
инвестиционог 
амбијента 

0001 

    

          

7,000,000   7,000,000 

Програмска 
активност:              
Мере активне 
политике 
запошљавања                  

0002 

    

          

2,500,000   2,500,000 

Пројекат: 
Обезбеђење 
боље 
будућности 

П1 / / / / / /   6,274,800   6,274,800 

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502               12,736,618 1,739,188 14,475,806 

Туристичка 
организација 

Програмска 
активност:              
Управљање 
развојем 
туризма                 

0001 
Повећање 
квалитета 
туристичке 
услуге на 
територији 
града/општине 

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

4 5 6 7 8 6,817,918 1,739,188 8,557,106 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат: AD 
VISION 

П1 / / / / / / / 3,128,200   3,128,200 

Пројекат: 
Промоција 
туристичке 
понуде на 
домаћем и 
страном 
тржишту 

П2 / / / / / / / 641,500   641,500 

Пројекат: Звуци 
трубе са Тимока 

П3 / / / / / / / 889,000   889,000 

Пројекат: 
Молитва под 
Миџором 

П4 / / / / / / / 545,000   545,000 

Пројекат: 
Организација 
мањих 
манифестација 

П5 / / / / / / / 715,000   715,000 

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

0101 
    

          
40,500,000   40,500,000 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Подршка за 
спровођење 
пољоп.политик
е у 
лок.заједници                                   

0001 

    

          

1,500,000   1,500,000 

Буџетски 
фонд за 
развој 
пољопривре
де 

Програмска 
активност: Мере 
подршке 
руралном 
развоју                                 

0002 

    

          

39,000,000   39,000,000 

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401               8,000,000   8,000,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Управљање 
отпадним 
водама                                

0004 

              

2,000,000   2,000,000 

Буџетски 
фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Програмска 
активност: 
Управљање 
заштитом 
животне 
средине                          

0001 

              

4,050,000   4,050,000 

Програмска 
активност: 
Управљање 
отпадним 
водама                                

0004 

              

950,000   950,000 

Програмска 
активност: 
Управљање 
комуналним 
отпадом                                

0005 

              

1,000,000   1,000,000 

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

0701               100,825,986   100,825,986 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре                           

0002 

              

99,757,866   99,757,866 

Пројекат: Израда 
претходне 
студије 
оправданости 
за изградњу 
пута Мирковци - 
Јабучко 
равниште 

П1 / / / / / / 

  

1,068,120   1,068,120 

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

2001               86,542,385 26,202,764 112,745,149 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

Бајка 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
и остваривање 
предшколског 
васпитања и 
образовања                          

0001 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
васпитно-

образовни рад 
са децом уз 

повећани 
обухват 

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

0,58 0,65 0,68 0,68 0,68 86,542,385 26,202,764 112,745,149 

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

2002               76,498,000   76,498,000 

Каплар Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа  

0001 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика 
који похађају 
ваннаставне 
активности/у 

односу на 
ук.број 
ученика 

430/779 
440/76

6 
430/770 450/770 450/770 10,000,000   10,000,000 

Вук Караџић 
Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа 

0001 

Повећање 
доступности и 

приступачности 
основног 

образовања 
деци 

% деце 
којима је 

обезбеђена 
бесплатна 
исхрана у 
односу на 

укупан број 
деце 

100 100 100 100 100 10,000,000   10,000,000 

Дубрава Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа  

0001 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика 
који похађају 
ваннаставне 
активности/у 

односу на 
ук.број 
ученика 

385/478 
390/46

4 
390/483 392/487 395/491 10,000,000   10,000,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

Младост Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа 

0001 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика 
који похађају 
ваннаставне 
активности/у 

односу на 
ук.број 
ученика 

40/99 33/97 33/96 40/100 40/100 4,158,000   4,158,000 

Музичка Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа 

0001 

Унапређење 
квалитета 
наставе и 

образовања 
музички 

надарених 
ученика 

Бр.пријављен
их ученика из 

земље и 
иностранства 

0 40 51 80 100 5,340,000   5,340,000 

Општинска 
управа - 
Превоз 
ученика 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
основних школа 

0001 / / / / / / / 37,000,000   37,000,000 

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

2003               13,000,000 0 13,000,000 

Гимназија 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
средњих школа  

0001 Повећање 
обухвата 
средњошколског 
образовања 

Бр.деце која 
су 
обухваћена 
средњим 
образовањем 
- разложен по 
полу д104/ ж86 

д96/ 
ж120 

д 111 
/ж110 

д118 / 
ж118 

д121/ 
ж121 

5,500,000   5,500,000 

Техничка 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
средњих школа  

0001 

              

7,500,000   7,500,000 

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

0901               71.023.000 0 71.023.000 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Једнократне 
помоћи и други 

0001 

              

11,572,100   11,572,100 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

облици помоћи 

Програмска 
активност: 
Породични и 
домски смештај, 
прихватилишта 
и друге врсте 
смештаја 

0002 

              

700,000   700,000 

Програмска 
активност: 
Подршка 
реализацији 
програма 
Црвеног крста 

0005 

              

4,800,000   4,800,000 

Програмска 
активност: 
Подршка деци и 
породици са 
децом 

0006 

              

17,600,000   17,600,000 

Пројекат: 
Пружање услуга 
социјалне 
заштите 

П1 

       

7.971.220 
 

7.971.220 

Буџетски 
фонд за 
повећање 
наталитета 

Програмска 
активност: 
Подршка деци и 
породици са 
децом 

0006 

              

12,000,000   12,000,000 

Центар за 
социјални 
рад 

Програмска 
активност: 
Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

0001 
Унапређење 

заштите 
сиромашних 

Број 
корисника 

једнократне 
новчане 
помоћи у 
односу на 

укупан број 

75% 67% 67% 67% 67% 11,170,000   11,170,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

грађана 

Програмска 
активност: 
Саветодавно-
терапијске и 
социјално-
едукативне 
услуге 

0004 

Подршка развоју 
мреже услуга  

социјалне 
заштите 

предвиђене 
Одлуком о 
социјалној 
заштити и 
Законом о 
социјалној 
заштити  

Број 
корисника 

саветодавно-
терапијских и 

социо - 
едукативних 

услуга у 
заједници  

270 300 300 300 300 5,209,680   5,209,680 

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

1801               1,000,000 0 1,000,000 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Мртвозорство 

0002 / / / / / / / 1,000,000   1,000,000 

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

1201               89,839,163 5,160,000 94,999,163 

Општинска 
управа 

Програмска 
активност: 
Јачање 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

0002               15,030,000   15,030,000 

Програмска 
активност: 
Унапређење 
система 
очувања и 
представљања 
културно-
историјског 

0003               800,000   800,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

наслеђа 

Програмска 
активност: 
Остваривање и 
унапређивање 
јавног интереса 
у обл.јавног 
информисања 

0004               12,000,000   12,000,000 

Дом културе 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001 

Подстицање 
развоја културе 

кроз  јачање 
капацитета 
установа 
културе 

Број установа 
културе у 

надлежности 
града/општин
е у којима су 

извршена 
инвестициона 

улагања на 
годишњем 

нивоу, у 
односу на 

укупан број 
установа 
културе 

3 3 3 3 3 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

Музеј 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001 

Обезбеђење 
редовног 

функционисања 
установа 
културе 

Број 
запослених у 
установама 
културе у 
односу на 

ук.број 
запослених у 

ЈЛС 

33 32 31 33 35 15,777,630 1,960,000 17,737,630 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

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

0003 

Очување и 
заштита 

културног 
наслеђа 

% споменика 
културе код 
којих су на 
годишњем 

нивоу 
извршена 
улагања у 
односу на 

ук.број 
споменика 
културе у 

надлежности 
ЈЛС 

15 16 17 18 19 1,190,000 100,000 1,290,000 

Библиотека 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001 

Повећање 
коришћења 

грађе и услуга 
библиотеке 

Број чланова 
библиотеке 

3428 3450 3500 3520 3550 10,578,000 265,000 10,843,000 

Програмска 
активност: 
Јачање 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

0002 
Унапређење 

разноврсности 
културне понуде 

Број деце и 
младих 

корисника 
културно-

просветних 
активности 

1506 1550 1600 1620 1650 2,470,000 35,000 2,505,000 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 

1301               71,500,000 0 71,500,000 

  

Програмска 
активност: 
Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 

0001 

              

67,000,000   67,000,000 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц
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Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалних 
спортских 
установа 

0004 

              

4,000,000   4,000,000 

Програмска 
активност: 
Спровођење 
омладинске 
политике 

0005 

              

500,000   500,000 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

1301               214,353,170 5,430,000 219,783,170 

Општинска 
управа  

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

0001 
Функционисање 

управе 

% решених 
предмета у 

календарској 
години 

72,41% 
78,80

% 
81% 82% 82% 165,212,220 

 

165,212,220 

Регионални 
центар 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

0001 

              

6,577,100 1,820,000 8,397,100 

Месне 
заједнице 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

              

20,976,250 3,610,000 24,586,250 

Општинско 
правобранил
аштво 

Програмска 
активност: 
Општинско/град
ско 
правобранилаш
тво 

0004 

              

2,087,600   2,087,600 
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 

Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 
у базној 
години 
(2016) Ц

и
љ

а
н

а
 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
7
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
8
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

1
9
 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

е
д

н
о

с
т
 

2
0

2
0
 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 

приходи 

Укупна 
средства 

  

Програмска 
активност: 
Текућа буџетска 
резерва 

0009 

              

15,000,000   15,000,000 

  

Програмска 
активност: 
Стална буџетска 
резерва 

0010 

              

2,000,000   2,000,000 

  

Програмска 
активност: 
Управљање у 
ванредним 
ситуацијама 

0014 

              

2,500,000   2,500,000 

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

2101               27,376,480 0 27,376,480 

Скупштина 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
Скупштине 

0001 / / / / / / / 8,973,580   8,973,580 

Председник 
и општинско 
веће 

Програмска 
активност: 
Функционисање 
извршних 
органа 

0002 / / / / / / / 18,402,900   18,402,900 

УКУПНО БУЏЕТ: 1.005.172.474 38,531,952 1.043.704.426 
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III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“ и  доставити Министарству 
надлежном за послове финансија. 

Члан 6. 

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

 
Број:  400-70/2018-01  
Датум:  23.03.2018. године  
К њ а ж е в а ц 

   ПРЕДСЕДНИК СО, 

    мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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