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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 
Статута општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 6/2019), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 454/1-
22 од 18.05.2022. године, Привремени орган општине 
Књажевац, именован Решењем Владе Републике 
Србије број 119-832/2022 од 03.02.2022. године, 
одлучујући из надлежности Скупштине општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донеo је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм отуђења, давања у 

закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2022. 
годину.  
 

Члан 2. 

 
 Програм отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2022. годину 
је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку и Програм отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2022. годину 
објавити у „Службеном листу општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 25/2022-01                                                     
24.05.2022. године                                                                           
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
 

На основу члана 99 Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 
98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“ бр.  72/2011, 88/2013 
105/2014-др. пропис, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020) члана 20 став 1 тачка 2 и 13 и члана 32 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), члана 3 Одлуке о грађевинском 
земљишту („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 10/2015, 
05/2017 и 15/2019), Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019) и члана 30 Статута општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац„ бр. 6/2019), Привремени орган општине 
Књажевац на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донео је 

 
Програм отуђења, давања у закуп и прибављања 

грађевинског земљишта за 2022. 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, давања у закуп и прибављања грађевинског 
земљишта на територији општине Књажевац за 2022. 
годину на основу решења и услова садржаних у 
Плану генералне регулације Књажевца („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 9-1/2011), Закону о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 
50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Закону 
о јавној својини („72/2011, 88/2013 105/2014-др. 
пропис, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
Одлуци о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 17/2019),  Одлуци о 
грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 10/2015, 05/2017 и 15/2019), Одлуци о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама–пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 25/2016) и другим прописима 
и актима општине Књажевац којима се уређују односи 
у области земљишне политике и грађења. 
 Програм отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта на територији 
општине Књажевац за 2022. годину (у даљем тексту: 
Програм) обухвата програм давања у закуп површина 
јавне намене, програм давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини, програм 
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини и програм прибављања грађевинског 
земљишта у јавну својину општине Књажевац. 
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 Програмом се предвиђа могућност 
отуђења и давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта општине Књажевац а 
поступак отуђења 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 неизграђеног грађевинског 
земљишта 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. 

  
 У складу са чланом 2 став 1 тачка 6 Закона о 
планирању и иградњи,  површина јавне намене јесте 
простор одређен планским актом за уређивање или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина 
за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у 
складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и 
др.). Постојеће и планиране површине јавне намене 
не могу се отуђити из јавне својине, а до привођења 
планираној намени дају се у закуп на одређено време 
у складу са одлукама Скупштине општине Књажевац. 
 У складу са чланом 82 Закона о планирању и 
изградњи, грађевинско земљиште је земљиште које је 
одређено законом или планским документом за 
изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на 
којем су изграђени објекти у складу са законом и може 
бити у свим облицима својине. 
 Грађевинско земљиште у јавној својини 
општине Књажевац се отуђује, даје у закуп и 
прибавља у складу са Законом о планирању и 
изградњи, Законом о јавној својини, а под условима, 
на начин и у поступку одређеним  Одлуком о 
грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 10/2015, 05/2017 и 15/2019) и Одлуком 
о постављању мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама–пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 25/2016), Одлуци о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 17/2019) и другим актима 
општине Књажевац. 
 Грађевинско земљиште у јавној својини може 
се дати у закуп ради изградње објекта за који се 
издаје привремена грађевинска дозвола у складу са 
чланом 86 и 147 Закона о планирању и изградњи, у 
случају реализације пројекaта од значаја за 
Републику Србију, у случајевима предвиђеним у 
члану 100. ст. 2. и 3. Закона о планирању и изградњи 
и у складу са Одлуком о грађевинском земљишту 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 10/2015, 05/2017 и 
15/2019) и другим актима општине Књажевац. 
 Отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини ради изградње спроводи 
се јавним надметањем или прикупљањем понуда 
јавним огласом, као и непосредном погодбом, по 
поступку, на начин и под условима, у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 
42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014, 
145/2014,  83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон, 
9/2020 и 52/2021) и Одлуком о грађевинском 

земљишту („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 10/2015, 
05/2017 и 15/2019). 
 Грађевинско земљиште се прибавља и 
отуђује из јавне својине на начин, по поступку и у 
висини одређеним у складу са Законом о планирању 
и изградњи, Законом о јавној својини и актима 
општине Књажевац. 
 Постојеће и планиране површине јавне 
намене не могу се отуђити из јавне својине у складу 
са чланом 99 став 6 Закона о планирању и изградњи. 
 Грађевинско земљиште у јавној својини не 
може се отуђити или дати у закуп, ако није донет 
плански документ на основу кога се издају локацијски 
услови, односно грађевинска дозвола у складу са 
чланом 99 став 7 Закона о планирању и изградњи. 
 Грађевинско земљиште се прибавља у јавној 
својину у складу са одредбама Закона о јавној својини 
које се односе на прибављање других непокретности 
у јавну својину. Прибављање неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину за потребе 
уређења површина јавне намене, може се, осим у 
поступку прописаним законом којим се уређује 
експропријација, спровести и споразумом са 
власником грађевинског земљишта, на начин и у 
поступку који се уређује општим актом јединице 
локалне самоуправе у складу са  чланом 99 став 19, 
20 и 21 Закона о планирању и изградњи. 
 Врсту и обим програмских задатака 
опредељују одлуке о буџету општине Књажевац; 
планирани прилив средстава по основу: доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, закупнине за 
грађевинско земљиште, отуђења или размене 
грађевинског земљишта, претварања права закупа у 
право својине и других извора у складу са законом; 
стање изградње започетих инвестиција; стање израде 
започете планиране техничке документације и друго. 
 Програм прибављања грађевинског 
земљишта у јавну својину реализоваће се у складу са 
Одлуком о буџету општине Књажевац за 2021. годину. 
 У случају да активности планиране у 
програму отуђења грађевинског земљишта из јавне 
својине не буду реализоване, грађевинско земљиште 
у јавној својини које је планирано за отуђење може 
бити предмет давања у закуп у складу са овим 
програмом, претходно наведеним законима, 
подзаконским актима и актима општине Књажевац. 
 Предлог овог 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 и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Књажевац, као и прибављања грађевинског 
земљишта у јавну својину 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, а одлуке доносе овлашћени органи 
општине Књажевац. 
 Ближи подаци у погледу типа, величине 
објекта, делатости, урбанистичко-техничких услова, 
графичко-техничких приказа и други детаљи у вези 
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намене парцела из тачке I и  II овог Програма, 
одређују се у складу са чланом 8 Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама–пречишћени текст ( „Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 25/2016) и Планом локација 
за постављање мањих монтажних објеката на јавним 
и осталим површинама. 
 У случају да се након доношења овог 
Програма, а на основу одредбе  садржане  у члану 8 
став 3 Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама–
пречишћени текст ( „Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
25/2016),  приступи изради и доношењу новог Плана 
локација за постављање мањих монтажних објеката 
на јавним и осталим површинама, његове одредбе не 
могу бити у супротности са одредбама овог Програма. 
 Саставни део за тачку I, II и III овог Програма 
су изводи из Листова непокретности и изводи из 
Плана генералне регулације Књажевац а за тачку IV 
су изводи из Плана генералне регулације Књажевац. 
 
I – ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У  
     ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
  

 Грађевинско земљиште јавне намене у јавној 
својини општине Књажевац даје се у закуп, до 
привођења простора планираној намени, на одређено 
време а најдуже до пет година,  у поступку, под 
условима и на начин  прописаним  Одлуком о 
постављању монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
25/2016). 
 

- Део КП бр. 1597 и део КП бр. 1593/1 
КО Књажевац, угао улице Књаза 
Милоша и улице 9-те бригаде 
(локација број 1, површина 

земљишта испод објеката мах 9,00 
m

2 
х 2); 

- Део КП бр. 940/1 КО Књажевац, иза 
зграде општинског суда (локација 
број 5, површина земљишта испод 

објеката 1, 2 и 3 око 20,00 m
2 

х 3;
 
 за 

објекте 4, 5 и 6 око 15,00 m
2 
х 3); 

- Део КП бр. 1599/3 КО Књажевац, ул. 
Трг ослобођења (локација број 8, 

површина земљишта испод објеката 
око 6,00 m

2
 ); 

- Део КП бр. 1598 КО Књажевац, Kеј 
Димитрија Туцовића (локација број 
9, површина земљишта испод  

објекта бр. 1 око 5,00 m
2
;
 

испод 
објеката бр. 2 око 10,00 m

2 
); 

- Део КП бр. 1609/1 КО Књажевац, 
угао улице Јована Јовановића Змаја 
и Васе Чарапића (локација број 13, 

површина земљишта испод објеката 
око 44,00 m

2
 ); 

- Део КП бр. 1618 КО Књажевац, 
улица Добривоја Радосављевића 
Бобија (локација број 20,  површина 

земљишта испод објеката око 6,00m
2
 

); 
- Део КП бр. 799 КО Књажевац, 

Центар за социјални рад (локација 

број 31, површина земљишта испод 

објеката бр. 1, 2, 3 и 4 око 10,00 m
2  

х 
4;

 
испод објеката бр 5 око 30,00 m

2
,  

испод објекта број 6 око 83,00 m
2
; 

испод објекта број 7 око 100,00 m
2
); 

- Део КП бр. 112 КО Књажевац, Kеј 
Вељка Влаховића код робне куће 
(локација број 45, површина 

земљишта испод објеката мах 10,00 
m

2 
х 3). 

 
 
II- ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

 Грађевинско земљиште у јавној својини 
општине Књажевац и др. даје се у закуп на одређено 
време до пет година по спроведеном поступку јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда, под 
условима и на начин  прописаним  Одлуком о 
постављању монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
25/2016). 
         

1. Део КП бр. 486 КО Књажевац, до 
зграде “Напретка” у улици Књаза 
Милоша (локација број 6, 

површина земљишта испод 
објеката објекта бр. 1 око 10,00 
m

2 
a испод објекта број 2 око 

6,00 m
2 

); 
2. Део КП бр. 591/3 и део КП бр. 

593 КО Књажевац, улица Али 
Агићева на слободном простору 
иза зграде бр. 9А (локација број 
7 гараже -површина земљишта 

испод објекта око 15,00 m
2
 х 18); 

3. Део КП бр. 406 КО Књажевац, 
угао улице Бранка Радичевића и 
Капларове  (локација број 14,  

површина земљишта испод  
објекта бр. 1 око 30,00 m

2
,  испод 

објекта број 2 и 3 око 36,00 m
2 

х 
2, испод објекта број 4 око 33,00 
m

2 
); 

4. Део КП бр. 902 КО Књажевац, 
испод цркве у улици 
Карађорђевој (локација број 15, 

површина земљишта испод 
објеката око  
25,00 m

2 
х 3); 

5. Део КП бр. 463 и 464 КО 
Књажевац, улица Књаза Милоша 
(локација број 17, површина 

земљишта испод објеката око 
30,00 m

2 
х 4); 

6. Део КП бр. 6741 КО Књажевац, 
код “Југопетрола” (локација 
број 18, површина земљишта је 

прецизирана у Плану локација 
за постављање мањих 
монтажних објеката);  

7. Део КП бр. 6796/1 КО Књажевац, 
угао улице Омладинске и улице 
Моше Пијаде (локација број 21, 
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површина земљишта испод 
објеката мах 30,00 m

2
); 

8. Део КП бр. 6742/1 КО Књажевац, 
улица 9-те бригаде између 
зграде број 9 и број 11, 
(локација број 23, површина 

земљишта испод објеката око 
90,00 m

2
); 

9. Део КП бр. 394/1 КО Књажевац,  
ул. Бранка Радичевића иза 
зграде “Тимок” број 12 (локација 
број 27, површина земљишта 

испод објеката мах 15,00 m
2 
х 5); 

10. Део КП бр. 67/2 КО Књажевац, 
угао улице Спасоја Милкића и 
Бранка Ћопића (локација број 
28, површина земљишта испод 

објеката мах 50,00 m
2
); 

11. Део КП бр. 130/1 КО Књажевац, 
између улица М. Пунчића и Ј. 
Катића код зграде “Кожаре” 
(локација број 40, површина 

земљишта испод објеката мах 
15,00 m

2 
х 12); 

12. Део КП бр. 394/1 КО Књажевац, 
ул. Бранка Радичевића  иза 
зграде “Тимок” број 12  - иза 
Тржног центра (локација број 
47, површина земљишта испод 

објеката мах 15,00 m
2 

х 3); 
13. Део КП бр. 467 КО Књажевац, 

улица Књаза Милоша-десна 
страна (локација број 49, 

површина земљишта испод 
објеката  
мах 10,00 m

2 
х 2). 

14. Део КП бр. 549 КО Књажевац, 
улица Али Агићева-иза зграде број 
10 

(локација број 53, површина 

земљишта испод објекта мах 
15,00 m

2 
х 6). 

15. Део КП бр. 394/1 КО Књажевац, 
улица Бранка Радичевића (локација    
      број 56 - гараже, површина 

земљишта испод објекта мах 15,00 
m

2 
х 2). 

 

 Програм давања у закуп грађевинског 
земљишта јавне намене у јавној својини и 
грађевинског земљишта у јавној својини је усаглашен 
са Планом локација за постављање мањих 
монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
на територији општине Књажевац и непосредно 
примењује све његове измене и допуне. 
 
 
III- ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 
 Неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини општине Књажевац се отуђује у поступку 
јавног надметања, прикупљањем писмених понуда 
или непосредном погодбом, на начин, по поступку и 

под условима, у складу са законом и одлукама 
Скупштине општине Књажевац. 
 
 1. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 6742/1 КО Књажевац, ЛН бр. 17685 КО 
Књажевац, улица 9-те бригаде између зграде број 9 и 
број 11; 
 Урбанистичко-планска намена предметног 
земљишта са подацима о              објектима 
који се на истом могу градити: 

 Део предметне катастарске парцеле налази 
се на површини намењеној за изградњу пословног 
или пословно-стамбеног објекта у оквиру Плана 
генералне регулације Књажевца.  
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска парцела: део КП бр. 6742/1 КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): Површина грађевинске 

парцеле биће дефинисана Пројектом парцелације. 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок  VI 
“Ћерамиџиница ”: максимум 1,7 
Спратност: П+Пк (приземље +поткровље) 

Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште (део КП бр. 6742/1КО  Књажевац) из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат Парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске  услове за отуђење. 
 

2. Тачан опис локације земљишта: 
  

 Део КП бр. 6741 КО Књажевац,  ЛН бр. 10318 КО 
Књажевац, улица 9-те бригаде, код “Југопетрола” 

   
 Урбанистичко-планска намена предметног 
земљишта са подацима о              објектима 
који се на истом могу градити: 

Део предметне катастарске парцеле налази се на 
површини намењеној за изградњу привредних 
објеката у оквиру План генералне  регулације 
Књажевца   
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела : Део КП бр. 6741 КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): Површина испод објекта са 

земљиштем за  редовну употребу у ширини од 2,00 
m око објеката. 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок VI 
“Ћерамиџиница ”:  максимум 1,7 
Спратност: П (приземље ) 
 Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште (део КП бр. 6741 КО  Књажевац) из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат препарцелације 
и преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
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 делу решених имовинско-правних односа, 
односно обезбедити све законске услове за 
 отуђење.                   
                

3. Тачан опис локације земљишта: 

       
Део КП бр. 1609/1 КО Књажевац, ЛН бр. 15517 КО 
Књажевац, угао улице Јована Јовановића Змаја и 
Васе Чарапића-део који је ПГР-ом предвиђен за 
изузимање из јавног земљишта-изградњa  пословног 
или  пословно-стамбеног објекта у оквиру Плана 
генералне регулације  

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска парцела : Део КП бр. 1609 КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): Површина грађевинске 

парцеле биће дефинисана Пројектом парцелације. 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок V 
“Збириште”, “Змај Јовина” и “Габровац “: максимум 1,7 
Спратност: П (приземље ) 

Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште (део КП бр. 1609 КО Књажевац) из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат парцелације  и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске  услове за отуђење.                    
                       

4. Тачан опис локације земљишта: 

Делови КП бр. 67/2 КО Књажевац,   ЛН бр. 16233 КО 
Књажева  угао улице Спасоја Милкића и Бранка 
Ћопића - изградњa пословног или пословно-
стамбеног објекта предвиђена у оквиру Плана 
генералне  регулације Књажевца   
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела : делови КП бр. 67/2 КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): Површина грађевинске 

парцеле биће дефинисана Пројектом парцелације; 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок I“ Блок I и 
II”: максимум 2,5 
Спратност: П (приземље) 
 
Напомена: Да би се отуђили делови грађевинског 

земљишта на КП бр. 67/2 КО  Књажевац из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење.                                        
  

5. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 4964/1, КП бр. 4967/3, КП бр. 4893/2,  КП бр. 
4891, КП бр. 4892, КП бр. 4925/2, КП бр. 4937, КО 
Књажевац - насеље између  Сврљишког Тимока и 
десне стране улице Стевана Лазаревића. 

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцеле су комунално опремљене, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступне  улице, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинске парцеле: Делови КП бр. 4964/1, КП бр. 
4975/100, КП бр. 4967/3, КП бр. 4893/2, КП бр. 4891, 
КП бр. 4892, КП бр. 4925/2, КП бр. 4937,  све у КО 
Књажевац 
Површина парцеле (m

2
): Појединачне површине 

грађевинских парцела   биће накнадно дефинисане ( 
Пројектом препарцелације) 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок II 
“Језава”: максимум 1,5 
Спратност: максимум ПО+ П+1+ПК 
(подрум+приземље+спрат+поткровље) 
 Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште горе наведених катастарских парцела из 
јавне својине потребно је урадити Пројекат  
препарцелације  и преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу  решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске услове за 
отуђење. 
 

6. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 3542/22, део КП бр. 3542/6 и део КП бр. 
3542/25, све у  КО Књажевац, угао улице Вукице 
Митровић - изградњa стамбеног или пословно-
стамбеног објекта предвиђена у Плану генералне 
регулације Књажевца  

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  КП бр. 3542/22, део КП бр. 
3542/6 и део КП бр. 3542/25, све у КО Књажевац 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок I-
“Дубрава”, “Бошево”и  “Трговиште”(III МЗ): 
максимум 1,5  
Спратност: максимум 
ПО+П+2+ПК(подрум+приземље+два 
спрата+поткровље) 

Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште горе наведених катастарских парцела из 
јавне својине потребно је урадити Пројекат  
препарцелације  и преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске услове за 
отуђење. 
 

7. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 7324  КО Књажевац, улица 25. мај - изградњa 
стамбеног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у Плану генералне регулације Књажевца.
              

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  КП бр. 7324, КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0, 02.65 hа. 

Коефцијент изграђености по ПГР-у за Блок I- 
“Дубрава”, “Бошево”и  “Трговиште”(III МЗ): 
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максимум 1,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
 

8. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 6939/4  КО Књажевац, 9-те бригаде - изградњa 
стамбеног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у Плану генералне  регулације  
Књажевца.   

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  КП бр. 6939/4  КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,13.59 ха. 

Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок VI-
“Ћерамиџиница ” (II МЗ):  максимум 1,7 
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК  

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште (КП бр. 6939/4 КО  Књажевац) из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење.                    
 

9. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 7497  КО Књажевац, улица Карађорђева - 
изградњa стамбеног  или  пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у Плану генералне регулације Књажевца. 

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  Део КП бр. 7497  КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): дефинисаће се после 

Пројекта  парцелације 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок III-
“Џервиново брдо,” “Ластавичко поље”и “Каличински 
пут” (I МЗ) : максимум 1,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК  
(подрум+приземље+два  спрата+поткровље) 

Напомена: Катастарска парцела број 7497 

КО Књажевац је оптерећена заштитним појасевима 
далековода и потисног вода водовода. Део који није 
оптерећен заштитним појасевима има површину од 
око 3,00 а. Да би се отуђило грађевинско земљиште 
(део КП бр. 7497 КО Књажевац) из јавне својине 
потребно је урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење.   
 

10. Тачан опис локације земљишта: 

  КП бр. 7357/6 и део КП бр. 84/6, обе у КО 
Књажевац, улица Спасоја Милкића–привредна зона   
предвиђена у Плану генералне регулације Књажевца.
     

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела : КП бр. 7357/6 КО Књажевац и 
део КП бр. 84/6 КО Књажевац 
Површина парцеле (m

2
): Површина грађевинске 

парцеле биће дефинисана Пројектом парцелације 
Коефицијент изграђености по ПГР-у Блок I “Блок I и II 
: максимални  индекс изграђености 2,5;   
Спратност:максимум ПО+ П+1+ПК  

(подрум+приземље+спрат+поткровље)   
Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште  из јавне својине потребно је урадити 
Пројекат парцелације и преиспитати у целости 
постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних односа, односно обезбедити све 
законске услове за отуђење.                  
        

11. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 7357/14  КО Књажевац, улица Спасоја Милкића 
-привредна зона предвиђена  Планом  генералне 
регулације Књажевца. 
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта:  

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступнаулица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела: КП бр. 7357/14 КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,46.82 ha 

Коефицијент изграђености по ПГР-у Блок I -“Блок I и 
II” : максимални индекс изграђености 2,5;   
Спратност:максимум ПО+ П+1+ПК  

(подрум+приземље+спрат+поткровље) 
   

12. Тачан опис локације земљишта: 

Делови КП бр. 7362  КО Књажевац, улица Цара 
Лазара - изградњa стамбеног  или  пословно-
стамбеног објекта предвиђена  Планом  генералне 
регулације Књажевца.  

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  Делови КП бр. 7362  КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): дефинисаће се после 

Пројекта  парцелације 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок III-
“Џервиново брдо,” “Ластавичко поље”и “Каличински 
пут” (I МЗ): максимум 1,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
Напомена: Катастарска парцела број 7362 

КО Књажевац је оптерећена заштитним појасом 
далековода. Да би се отуђило грађевинско земљиште 
(делови КП бр. 7362, КО Књажевац) из јавне својине 
потребно је урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
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делу решених имовинскоправних односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење. 
 

13. Тачан опис локације земљишта: 

 Део КП бр. 7496 и део КП бр. 7497,  КО Књажевац, 
улица Карађорђева - изградњa стамбеног  или  
пословно-стамбеног објекта предвиђена  Планом  
генералне регулације Књажевца. 

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта:  

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  Део КП бр. 7496 и део КП 
бр.7497,  КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): дефинисаће се после 

Пројекта  парцелације 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок III-
“Џервиново брдо,” “Ластавичко поље”и “Каличински 
пут” (I МЗ): максимум 1,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два  спрата+поткровље) 
Напомена: Катастарска парцела број 7496 

КО Књажевац је оптерећена заштитним појасевима 
далековода и вода водовода. Да би се отуђило 
грађевинско земљиште из јавне својине, потребно је 
урадити Пројекат парцелације и преиспитати у 
целости постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних односа, односно обезбедити све 
законске услове за отуђење.  
 

14. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 622/4  КО Књажевац, улица Доктора Савића -
изградња стамбеног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена  Планом   генералне регулације 
Књажевца.  

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта:  

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела : КП бр. 622/4  КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,02.27 ha 

Коефицијент изграђености по ПГР-у Блок I-“Блок I и II” 
: максимални индекс изграђености 2,5;   
Спратност: максимум ПО+ П+2+ПК   

(подрум+приземље+2спрата+  поткровље) 
 

15. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 622/5  КО Књажевац, улица Доктора Савића -
изградња стамбеног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена Планом  генералне регулације 
Књажевца.   

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта:  

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела : КП бр. 622/5  КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,02.78 ha 

Коефицијент изграђености по ПГР-у Блок I-“Блок I и II” 
: максимални индекс изграђености 2,5;   

Спратност:максимум ПО+П+2+ПК  
(подрум+приземље+2спрата+поткровље) 
  

16. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 7659  КО Књажевац, улица 4.ти септембар- 
изградњa  стамбеног  или пословно-стамбеног 
објекта предвиђена у Измени и допуни Плану 
генералне регулације  Књажевца.                

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  КП бр. 7659 КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0, 03.39 hа. 

Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок I-
“Дубрава”, “Бошево”и  “Трговиште”(III МЗ): 
максимум 1,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
 

17. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 473,  КП бр. 474 и део 475 КО Књажевац, улица 
Књаза Милоша-изградња пословно-стамбеног, 
стамбеног објекта, објекта пословног карактера, 
објекта  јавног карактера предвиђена у Плану 
генералне регулације Књажевца 

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинске  парцеле :  КП бр. 473,  КП бр. 474 и део 
КП бр. 475, све у  КО Књажевац 
Површина парцеле 473 : 0,04.94 hа. 
Површина парцеле 474:  0,04.93 hа. 
Површина дела парцеле 475 у складу са пројектом 
препарцелације 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок  II-
“Кожара” и “Књаза Милоша” (II МЗ): максимум 2,5  
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) за 
индивидуално становање са пословањем и за 
 индивидуално становање  
- максимум ПО+П+4+ПК (подрум+приземље+четири 
спрата+поткровље) за колективно становање са 
пословањем  
- максимум ПО+П+1+ПК (подрум+приземље 
+спрат+поткровље) за пословне објекте  
- максимум ПО+П+3+ПК (подрум+приземље+три 
спрата+поткровље) за јавне објекте 

Напомена: Отуђењу ће се приступити након 

потврђивања израђеног Пројекта препарцелације КП 
бр. 473, 474 и 475 КО Књажевац.   

 
18. Тачан опис локације земљишта: 

Делови КП бр. 7468 КО Књажевац, улица Цара 
Лазара-изградња пословно-стамбеног, стамбеног 
објекта, објекта пословног карактера, објекти 
спортског карактера, објекта  јавног карактера 
предвиђена у Плану генералне регулације Књажевца 
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Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинске  парцела : КП бр. 7468 КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,12.82 ha; 

Коефицијент изграђености по ПГР-у Блоку 
„Џервиново брдо“  максимални индекс изграђености 
1,5;   
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК 

(подрум+приземље+два спрата+поткровље) за 
индивидуално становање са пословањем и за 
 индивидуално становање 
- максимум ПО+П+3+ПК (подрум+приземље+три 
спрата+поткровље)  за колективно становање са 
пословањем  
- максимум ПО+П+1+ПК (подрум+приземље 
+спрат+поткровље) за пословне објекте 

Напомена: Катастарска парцела број 7468 

КО Књажевац је оптерећена     заштитним појасевима 
далековода. Да би се отуђило грађевинско земљиште  
(делови КП бр. 7468 КО Књажевац) из  јавне својине, 
по  потреби ће се  урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних  односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење.  
 

19. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 6161/1 КО Књажевац у површини од 
3,54.58 ha,  КП бр. 4964/1 КО Књажевац у површини 
од 6,56.60 ha, KП бр. 4975/15 КО Књажевац у 
површини  од 0,00.76 ha, KП бр. 4975/27 КО 
Књажевац у површини од 0,06.37 ha, КП бр. 4967/3 КО 
Књажевац у површини од 0,11.44 ha, по потреби и 
друге кат. парцеле у јавној својини општине 
Књажевац што ће се дефинисати   Пројектом 
пре/парцелације. 

Напомена: Пре отуђења потребно је 

израдити   Пројекат пре/парцелације  и преиспитати  у 
целости постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних  односа, односно обезбедити све 
законске  услове за  отуђење.  
 
        20. Tачан опис локације земљишта: 

KП бр. 7581 КО Кална 
Напомена: Пре отуђења потребно је 

извршити пренамену и по потреби изради   пројекат 
Препарцелације и преиспитати  у целости постојање 
услова отуђења   у делу решених имовинско-правних  
односа, односно обезбедити све законске   услове за 
отуђење.  
 

21. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 8898 КО Црни Врх у површини од 450 m
2
.  

            Напомена: Пре отуђења дела КП бр. 8898 КО 

Црни Врх потребно је преиспитати  у целости 
постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних  односа, односно обезбедити све 
законске  услове за  отуђење.  
 

22. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 4316 КО Црни Врх. 

             Напомена: Пре отуђења по потреби ће се 

израдити  Пројекат препарцелације и преиспитати  у 
целости постојање услова отуђења  у делу решених 
 имовинско-правних  односа, односно 
обезбедити све законске услове за  отуђење.  
 

23. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 5253 КО Црни Врх. 
             Напомена: Пре отуђења по потреби ће се 

израдити  Пројекат препарцелације и преиспитати  у 
целости постојање услова отуђења  у делу решених 
 имовинско-правних  односа, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење.  
 

24. Тачан опис локације земљишта: 

Део   КП бр. 1923 КО Књажевац, улица 4. септембар - 
изградњa стамбеног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у Плану генералне регулације 
 Књажевца. Површина целе парцеле је 0,14.83 
ha. Део КП бр. 1925/1 КО Књажевац, улица 4. 
септембар – изградњa стамбеног или пословно-
стамбеног објекта предвиђена у Плану генералне 
регулације Књажевца. Површина целе парцеле је 
0,03.88 ha. 
 Урбанистичко-планска намена предметног 
земљишта са подацима о              објектима 
који се на истом могу градити: 

Делови предметних катастарских парцела налазе се 
на површини намењеној  за изградњу пословних  или 
пословно-стамбених објекта у оквиру Плана 
генералне регулације Књажевца.  
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцеле су комунално опремљене, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
 канализација и ТТ инсталације. Површина 
парцеле (m

2
): Површина грађевинске  парцеле биће 

дефинисана Пројектом препарцелације. Коефицијент 
 изграђености по ПГР-у  за Блок I-“Дубрава”, 
“Бошево” и “Трговиште” (III МЗ): максимум 1,5, 
Спратност: ПО+П+2+ПК  ( подрум+приземље+два 
спрата+поткровље) 
 Напомена: Да би се отуђило 

грађевинско земљиште (део КП бр.  1923 
и део КП број 1925/1 КО  Књажевац) из јавне 
својине потребно је урадити Пројекат 
препарцелације и преиспитати у целости 
постојање  услова отуђења у делу 
решених имовинско-правних односа, односно 
 обезбедити све законске  услове за 
отуђење.   
  

25. Тачан опис локације земљишта:  

Делови КП бр. 1947/1, КО Књажевац и других 
катастарских парцела које ће бити дефинисане 
потврђеним пројектом парцелације,  улица 4. 
септембар - изградњa   стамбеног или 
пословно-стамбеног објекта предвиђена у 
Плану генералне регулације Књажевца. 
 Урбанистичко-планска намена 
предметног земљишта са подацима о              
објектима који се на истом могу градити: 
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Део катастарске парцеле 1947/1 КО Књажевац 
налази се на површини намењеној  за 
изградњу пословног  или пословно-стамбеног 
објекта у оквиру Плана генералне регулације 
Књажевца. 
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главн вод), струја (НН 
кабловски вод и јавна расвета), приступна 
 улица,фекална канализација и ТТ 
инсталације.  
Површина парцеле (m

2
): Површине 

грађевинске парцеле биће дефинисана 
Пројектом парцелације.  
Коефицијент изграђености по ПГР-у  за Блок I-
“Дубрава”, “Бошево” и“Трговиште”(III МЗ): 
максимум 1,5.  
Спратност: ПО+П+2+ПК ( 
подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
 Напомена: Да би се отуђило 

грађевинско земљиште из јавне својине 
потребно је урадити Пројекат парцелације и 
преиспитати у целости постојање услова 
отуђења у делу решених  имовинско-правних 
односа,односно обезбедити све законске  
услове за отуђење.     
 

26. Тачан опис локације земљишта: 

Део   КП бр. 1946/1 КО Књажевац, улица 4. 
септембар - изградњa стамбеног или пословно-
стамбеног објекта предвиђена у Плану 
генералне регулације  Књажевца. 
 Урбанистичко-планска намена 
предметног земљишта са подацима о              
објектима који се на истом могу градити: 

Предметна катастарска парцела налазе се на 
површини намењеној  за изградњу пословног  
или пословно-стамбеног објекта у оквиру 
Плана  генералне регулације Књажевца. 
 Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН 
кабловски вод и јавна расвета), приступна 
 улица,фекална канализација и ТТ 
инсталације.  
Површина парцеле (m

2
): 0,18.71 ha. 

 Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок I-
“Дубрава”, “Бошево” и “Трговиште” (III МЗ): 
максимум 1,5.  
Спратност: ПО+П+2+ПК  ( 
подрум+приземље+два спрата+поткровље) 
 Напомена: Да би се отуђило 

грађевинско земљиште (део КП бр. 1946/1 КО 
Књажевац) из јавне својине потребно је 
урадити Пројекат парцелације и преиспитати у 
целости постојање услова отуђења у делу 
решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске  услове за 
 отуђење.         
   

27. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 1123 КО Књажевац,  ЛН бр. 10320, КО 
Књажевац, угао улице Јована                                    
Јовановића Змаја и Добривоја Радосављевића  

Бобија - део који је ПГР-ом                                                                                              
предвиђен за изградњу пословног или 
пословно-стамбеног објекта у оквиру Плана 
генералне регулације     
  Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни    вод), струја 
(НН кабловски вод и јавна расвета), приступна 
улица, фекална   канализација и ТТ 
инсталације.   
Грађевинска  парцела:  КП бр. 1123 КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 0,05.25 hа. 

Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок V 
“Збириште”, “Змај Јовина” и “Габровац “: 
максимум 1,7 
Спратност: максимум ПО+П+2+ПК  
(подрум+приземље+два спрата+поткровље), за 
индивидуално становање  са пословањем и за 
индивидуално становање, као и мах   
П0+П+1+ПК   за пословне објекте. 
 

28. Тачан опис локације земљишта: 

 Део КП бр. 4475  КО Радичевац у површини од 
0,11.40 ha  
        Напомена: Да би се отуђило земљиште (део КП 

бр. 4475 КО Радичевац) из јавне својине потребно је 
извршити пренамену земљишта, урадити Пројекат 
парцелације и преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске  услове за 
отуђење. 
 

29. Тачан опис локације земљишта:   

КП бр. 1454 КО Равна у површини од 0,07.24 ha  
Напомена: Пре отуђења преиспитати у 

целости постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних односа, односно обезбедити све 
законске  услове за отуђење. 
 

30. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 1608 КО Орешац у површини од 0,08.76 ha  
Напомена: Пре отуђења потребно је урадити 

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних односа, односно 
обезбедити све законске  услове за отуђење 
 

31. Тачан опис локације земљишта: 

 Део КП бр. 3420/6 у КО Књажевац,  улица 22. 
децембар - Призводно-пословни објекти са 
магацинским простором, услужно и производно 
занатство, технички сервиси, изградњa индивидуалног, 
пословног или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у оквиру  Плана генералне регулације 
Књажевца. 

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела 3420/6 је комунално опремљена, изграђен је 
водовод, струја (НН кабловски вод и јавна расвета), 
приступна улица, фекална канализација и ТТ 
инсталације.  
Грађевинска  парцела : КП бр. 3420/6 КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): Површина грађевинске 

парцеле биће дефинисана Пројектом 
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парцелације/препарцелације; 
Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок I 
“Дубрава” и Блок II “Бошево”:  
максимум 1,5 
Спратност: П (приземље); П+о; П+Пк; П+1+Пк. 

Напомена: Да би се отуђило грађевинско 

земљиште  из јавне својине потребно је урадити 
Пројекат препарцелације и преиспитати у целости 
постојање услова отуђења у делу решених 
имовинско-правних односа, односно обезбедити све 
законске услове за отуђење. 
 

32. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 4805  у КО Црни Врх 
 

Напомена: Пре отуђења дела КП бр. 4805, у  

КО Црни Врх, потребно је израдити Пројекат 
препарцелације и преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске услове за 
отуђење. 
 
 33. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 1538 у КО Балта Бериловац у површини од 718 
m

2
 са објектом бр. 1 и 2. 

 
 34. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 639/1 КО Мањинац у површини од 727,50 
m

2
 

Напомена: Пре отуђења дела КП бр. 639/1 

КО Мањинац, потребно урадити пренамену 
земљишта и  преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске услове за 
отуђење. 
 

 
35. Тачан опис локације земљишта: 

 Део КП бр. 764 КО Каличина 
Напомена: Пре отуђења дела КП бр. 764 КО 

Каличина потребно је израдити Пројекат 
препарцелације и преиспитати у целости постојање 
услова отуђења у делу решених имовинско-правних 
односа, односно обезбедити све законске услове за 
отуђење. 

 
36. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 851 КО Каличина 
 Напомена: Пре отуђења потребно је 

израдити Пројекат препарцелације и преиспитати у 
целости постојање услова отуђења, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење. 
 

37. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 2220 КО Иново у  површини од 775 m
2
 

Напомена: Пре отуђења КП 2220 КО Иново 

потребно је преиспитати у целости постојање услова 
отуђења у делу решених имовинско-правних односа, 
односно обезбедити све законске услове за отуђење. 
 

38. Тачан опис локације земљишта: 

КП бр. 6951/14,  КО Књажевац, улица Војводе Путника 
- изградњa  стамбеног  или  пословно-стамбеног 
објекта предвиђена у Плану генералне регулације 

Књажевца.             
Радови на уређењу јавног и осталог 

грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска парцела: део КП бр. 6951/14 КО 
Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 46 m

2
 

Коефицијент изграђености по ПГР-у за Блок  VI 
“Ћерамиџиница”:    максимум 1,7 
Спратност: П+Пк (приземље +поткровље) 

Напомена: Пре отуђења потребно је 

преиспитати  у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних  односа, односно 
обезбедити све законске  услове за отуђење. 

 
39. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 4580 КО Књажевац 
 Напомена: Пре отуђења потребно је 

израдити Пројекат препарцелације и преиспитати у 
целости постојање услова отуђења, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење. 
 

40. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 6598 КО Књажевац 
 Напомена: Пре отуђења потребно је 

израдити Пројекат препарцелације и преиспитати у 
целости постојање услова отуђења, односно 
обезбедити све законске услове за отуђење. 
  
            41 . Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 1477 КО Ргоште 
Напомена: Део или делови парцеле КП бр. 

1477 КО Ргоште биће одређен/и након потврђивања 
израђеног пројекта парцелације. Пре отуђења 
потребно је преиспитати у целости постојање услова 
отуђења у делу решених имовинско-правних односа, 
односно обезбедити све законске услове за отуђење. 

 
42. Тачан опис локације земљишта: 

Део КП бр. 110/2  КО Књажевац, улица Вељка 
Влаховића - изградњa пословног туристичко-
угоститељског објекта предвиђена је Планом  
генералне регулације Књажевца, (објекат је 
изграђен).  

Радови на уређењу јавног и осталог 
грађевинског земљишта: 

Парцела је комунално опремљена, изграђен је 
водовод (улични главни вод), струја (НН кабловски 
вод и јавна расвета), приступна улица, фекална 
канализација и ТТ инсталације.   
Грађевинска  парцела :  КП бр. 110/2,  КО Књажевац; 
Површина парцеле (m

2
): 250 m

2
 

Коефицијент заузетости по ПГР-у за “Блок I и II”, (I 
МЗ): максимум 80 % 
Спратност: максимум ПО+П+1+ПК 

(подрум+приземље+спрат+поткровље) 
Напомена: Пре отуђења потребно је 

преиспитати  у целости постојање услова отуђења у 
делу решених имовинско-правних  односа, односно 
обезбедити све законске  услове за отуђење 
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43.Тачан опис локације земљишта: 

Део/делови КП бр. 6796/1, КП бр. 6752, КП бр. 6743 и 
других катастарских парцела у КО Књажевац које ће 
бити дефинисане пројектом 
парцелације/препарцелације. 

Напомена: Пре отуђења потребно је 

израдити Пројекат парцелације препарцелације и 
преиспитати у целости постојање услова отуђења, 
односно обезбедити све законске услове за отуђење. 
 
 Програмом се предвиђа могућност 
отуђења и давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта општине Књажевац а 
поступак отуђења 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 неизграђеног грађевинског 
земљишта 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. 

 Уколико се током реализације овог Програма 
појави потреба за отуђењем и другог неизграђеног 
грађевинског земљишта које је у јавној својини 
општине Књажевац а које није наведено у тачки III 
овог Програма, приступиће се измени овог Програма. 
 У случају да активности планиране у 
програму отуђења грађевинског земљишта из јавне 
својине не буду реализоване, неизграђено 
грађевинско земљиште у јавној својини општине 
Књажевац које је планирано 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. 
 
 
IV-ПРОГРАМ ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 

 Грађевинско земљиште се прибавља у јавну 
својину општине Књажевац за потребе реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2022. годину. 
                                                        

       
 1. За потребе експропријације за изградњу 
улица и регулацију                     потока  у 
Ромском насељу по Пројекту препарцелације  
 Улица – парцела бр. 1 

 Део КП бр. 1622       КО Књажевац - површине 
0,00.73 ha 
 Део КП бр. 6182/3    КО Књажевац - површине 
0,01.08 ha 
 Део КП бр. 6164       КО Књажевац - површине 
0,00.78 ha 
 Део КП бр. 4907/2    КО Књажевац - површине 
0,05.38 ha 
 Део КП бр. 4909       КО Књажевац - површине 
0,00.27 ha 
 Део КП бр. 4913/11  КО Књажевац - површине 
0,00.26 ha 
 Део КП бр. 4905/6    КО Књажевац - површине 
0,02.59 ha 

 Део КП бр. 4907/1    КО Књажевац - површине 
0,01.47 ha 
 Део КП бр. 4906       КО Књажевац - површине 
0,00.31 ha 
 Део КП бр. 4905/5    КО Књажевац - површине 
0,01.12 ha 
 Део КП бр. 4905/4    КО Књажевац - површине 
0,00.18 ha 
 Део КП бр. 4915/3    КО Књажевац - површине 
0,00.18 ha  
 Део КП бр. 4905/2    КО Књажевац - површине 
0,00.54 ha 
 Део КП бр. 4905/1    КО Књажевац - површине 
0,01.29 ha 
 Део КП бр. 4904       КО Књажевац - површине 
0,02.21 ha 
 Део КП бр. 4914/1    КО Књажевац - површине 
0,05.63 ha 
 Део КП бр. 4903/1    КО Књажевац - површине 
0,03.91 ha 
 Део КП бр. 4914/2    КО Књажевац - површине 
0,01.17 ha 
 Део КП бр. 4915/1    КО Књажевац - површине 
0,04.15 ha 
           
Укупно:  0,33.22 ha   
 Улица – парцела бр. 2 

 Део КП бр. 4857/4    КО Књажевац - површине 
0,03.44 ha 
 Део КП бр. 6182/1    КО Књажевац - површине 
0,11.64 ha 
 Део КП бр. 6164       КО Књажевац  -површине 
0,01.67 ha 
 Део КП бр. 4908       КО Књажевац - површине 
0,06.38 ha 
 Део КП бр. 4912/1    КО Књажевац - површине 
0,02.52 ha 
 Део КП бр. 4857/19  КО Књажевац - површине 
0,00.16 ha 
           
Укупно:  0,25.81 ha 
 Улица -парцела  бр. 3 

 Део КП бр. 4817/2   КО Књажевац - површине 
0,01.89 ha 
 Део КП бр. 4830      КО Књажевац - површине 
0,02.16 ha 
 Део КП бр. 4855/2   КО Књажевац - површине 
0,13.53 ha 
 Део КП бр. 4832      КО Књажевац - површине 
0,04.02 ha 
 Део КП бр. 4829/12 КО Књажевац - површине 
0,04.40 ha 
 Део КП бр. 4829/1   КО Књажевац - површине 
0,00.91 ha 
 Део КП бр. 4833      КО Књажевац - површине 
0,00.89 ha 
 Део КП бр. 4834      КО Књажевац - површине 
0,00.75 ha 
 Део КП бр. 4835      КО Књажевац - површине 
0,01.34 ha 
 Део КП бр. 4828/4   КО Књажевац - површине 
0,00.13 ha 
 Део КП бр. 4828/2   КО Књажевац - површине 
0,00.07 ha 
 Део КП бр. 4828/3   КО Књажевац - површине 
0,01.91 ha  
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 Део КП бр. 4829/2   КО Књажевац - површине 
0,04.51 ha 
 Део КП бр. 4828/5   КО Књажевац - површине 
0,00.20 ha 
 Део КП бр. 4828/1   КО Књажевац - површине 
0,00.08 ha 
 Део КП бр. 4828/6   КО Књажевац - површине 
0,01.97 ha 
 Део КП бр. 1591/1   КО Књажевац - површине 
0,00.34 ha 
 Део КП бр. 4824      КО Књажевац - површине 
0,00.08 ha 
 Део КП бр. 4825/1   КО Књажевац - површине 
0,00.58 ha       
 Део КП бр. 4826      КО Књажевац - површине 
0,00.17 ha 
 Део КП бр. 4827/9   КО Књажевац - површине 
0,00.10 ha  
 Део КП бр. 4827/8   КО Књажевац - површине 
0,00.10 ha 
 Део КП бр. 4827/7   КО Књажевац - површине 
0,00.09 ha 
 Део КП бр. 4827/6   КО Књажевац - површине 
0,00.03 ha 
 Део КП бр. 4829/5   КО Књажевац - површине 
0,00.01 ha 
 Део КП бр. 4829/6   КО Књажевац - површине 
0,00.06 ha 
 Део КП бр. 4829/7   КО Књажевац - површине 
0,00.09 ha 
 Део КП бр. 4829/8   КО Књажевац - површине 
0,00.09 ha 
 Део КП бр. 4828/4   КО Књажевац - површине 
0,00.08 ha 
 Део КП бр. 4828/2   КО Књажевац - површине 
0,00.06 ha 
 Део КП бр. 4837      КО Књажевац - површине 
0,00.05 ha 
          
Укупно:  0,40.69 ha  

 
 Регулација потока -парцела бр. 4 

Део КП бр. 6164      КО Књажевац - 
површине 0,12.27 ha 
Део КП бр. 4817/4   КО Књажевац - 
површине 0,00.02 ha 
Део КП бр. 4857/6   КО Књажевац - 
површине 0,00.34 ha 
Део КП бр. 4855/1   КО Књажевац - 
површине 0,00.23 ha 
Део КП бр. 4857/8   КО Књажевац - 
површине 0,00.30 ha 
Део КП бр. 4854      КО Књажевац - 
површине 0,00.05 ha 
Део КП бр. 4858/2   КО Књажевац - 
површине 0,00.15 ha 
Део КП бр. 4856/1   КО Књажевац - 
површине 0,00.10 ha 
Део КП бр. 4856/2   КО Књажевац - 
површине 0,00.04 ha 
Део КП бр. 4852      КО Књажевац - 
површине 0,00.01 ha 
Део КП бр. 4851/1   КО Књажевац - 
површине 0,00.04 ha 

Део КП бр. 5202/2   КО Књажевац - 
површине 0,00.47 ha  
Део КП бр. 4906      КО Књажевац - 
површине 0,00.14 ha 
Део КП бр. 4902/1   КО Књажевац - 
површине 0,00.02 ha 

              
Укупно:  0,14.18 ha 
 
 

 2.  За потребе експропријације за 
изградњу тротоара у  Карађорђевој   улици  

 
Део КП бр. 757     КО Књажевац - 
површине 0,00.11 ha 
Део КП бр. 790     КО Књажевац  -
површине 0,00.76 ha  
Део КП бр. 789     КО Књажевац - 
површине 0,00.34 ha 
Део КП бр. 788     КО Књажевац - 
површине 0,00.03 ha 
           
Укупно:  0,01.24 ha 

 
Напомена: Тачна површина за потребе 

експропријације за изградњу                                     
тротоара биће дефинисана пројектом 
препарцелације. 

3. За потребе експропријације за 
изградњу гробља на Берчиновачком   брду по 
Пројекту препарцелације 

      Део КП бр. 1769/14   КО Књажевац  - 
површине 1,14.76 ha  
      Део КП бр. 1769/15   КО Књажевац -  
површине 2,65.92 ha 
      КП бр. 1867/2    КО Књажевац  - површине 
0,05.90 ha                                           
      КП бр. 1866/1    КО Књажевац -  површине 
0,23.60 ha 
      Део КП бр. 1855        КО Књажевац  - 
површине 0,36.79 ha 
      Део КП бр. 1854        КО Књажевац  - 
површине 0,07.59 ha 
                
Укупно:  4,69.83 ha 
  
               4. За потребе експропријације односно 
административни пренос непокретности по 
Пројекту препарцелације а за потребе изградње 
линијског инфраструктурног канализационом 
објекта у  насељеном  месту Трговиште општина 
Књажевац 
 

      Део 1431 КО Трговиште – површине 
0,03.43 ha 
      Део 1436 КО Трговиште – површине 
0,00.04 ha 
      Део 1433 КО Трговиште – површине 
0,00.79 ha 
      Део 1432 КО Трговиште – површине 
0,00.84 ha 
      Део 1454 КО Трговиште – површине 
0,00.83 ha 
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      Део 1453 КО Трговиште – површине 
0,00.02 ha 
      Део 1456 КО Трговиште – површине 
0,00.12 ha 
      Део 1458 КО Трговиште – површине 
0,03.83 ha 
      Део 1462 КО Трговиште – површине 
0,01.48 ha 
      Део 1464 КО Трговиште – површине 
0,00.96 ha 
      Део 1465 КО Трговиште – површине 
0,00.80 ha 
      Део 1484 КО Трговиште – површине 
0,00.48 ha 
      Део 1483 КО Трговиште – површине 
0,00.49 ha 
      Део 1482 КО Трговиште – површине 
0,01.72 ha 
      Део 1466 КО Трговиште – површине 
0,00.17 ha 
      Део 1467 КО Трговиште – површине 
0,01.16 ha 
      Део 1470 КО Трговиште – површине 
0,01.19 ha 
      Део 1479 КО Трговиште – површине 
0,00.63 ha 
      Део 1478/1 КО Трговиште – површине 
0,03.44 ha 
      Део 1478/2 КО Трговиште – површине 
0,03.41 ha 
      Део 1539 КО Трговиште – површине 
0,00.37 ha 
      Део 1511 КО Трговиште – површине 
0,01.31 ha 
      Део 1512 КО Трговиште – површине 
0,00.09 ha 
      Део 1513 КО Трговиште – површине 
0,00.24 ha 
      Део 1514 КО Трговиште – површине 
0,01.29 ha 
      Део 1515 КО Трговиште – површине 
0,01.34 ha 
      Део 1516/1 КО Трговиште – површине 
0,00.96 ha 
      Део 1529/1 КО Трговиште – површине 
0,00.07 ha 
      Део 1532 КО Трговиште – површине 
0,00.50 ha 
      Део 1533 КО Трговиште – површине 
0,01.10 ha 
      Део 1540/1 КО Трговиште – површине 
0,02.46 ha 
      Део 1540/2 КО Трговиште – површине 
0,00.60 ha 
      Део 1540/3 КО Трговиште – површине 
0,00.74 ha 
      Део 1542 КО Трговиште – површине 
0,00.58 ha 
      Део 1556 КО Трговиште – површине 
0,00.46 ha 
      Део 1555 КО Трговиште – површине 
0,01.18 ha 
      Део 1553 КО Трговиште – површине 
0,00.94 ha 
      Део 1552 КО Трговиште – површине 
0,00.46 ha 

      Део 1551/1 КО Трговиште – површине 
0,01.02 ha 
      Део 1550/1 КО Трговиште – површине 
0,01.12 ha 
      Део 1549 КО Трговиште – површине 
0,02.14 ha 
      Део 1548 КО Трговиште – површине 
0,00.37 ha 
      Део 1547 КО Трговиште – површине 
0,03.87 ha 
      Део 1605 КО Трговиште – површине 
0,00.27 ha 
      Део 1608 КО Трговиште – површине 
0,00.41 ha 
      Део 1621/4 КО Трговиште – површине 
0,00.38 ha 
      Део 1621/2 КО Трговиште – површине 
0,06.92 ha 
      Део 1621/3 КО Трговиште – површине 
0,01.05 ha 
      Део 1621/1 КО Трговиште – површине 
0,10.61 ha 
      Део 1622 КО Трговиште – површине 
0,11.46 ha 
      Део 3509 КО Трговиште – површине 
0,12.36 ha 
      Део 3510 КО Трговиште – површине 
0,01.16 ha 
      Део 2642/1 КО Трговиште – површине 
0,00.46 ha 
      Део 2643/3 КО Трговиште – површине 
0,02.99 ha 
      Део 2643/1 КО Трговиште – површине 
0,02.50 ha 
      Део 2643/2 КО Трговиште – површине 
0,00.85 ha 
      Део 2650 КО Трговиште – површине 
0,02.03 ha 
      Део 2696 КО Трговиште – површине 
0,02.09 ha 
      Део 2688 КО Трговиште – површине 
0,00.83 ha 
      Део 2687 КО Трговиште – површине 
0,01.13 ha 
      Део 2686 КО Трговиште – површине 
0,00.75 ha 
      Део 2685 КО Трговиште – површине 
0,03.08 ha 
      Део 2653 КО Трговиште – површине 
0,00.86 ha 
      Део 2652 КО Трговиште – површине 
0,00.63 ha 
      Део 2651 КО Трговиште – површине 
0,00.88 ha 
      Део 2546 КО Трговиште – површине 
0,04.88 ha 
      Део 2547 КО Трговиште – површине 
0,00.50 ha 
      Део 2545 КО Трговиште – површине 
0,02.44 ha 
      Део 1616/4 КО Трговиште– површине 
0,02.11 ha 
                                                                 Укупно: 1,22.67 
ha 
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  5. Прибављање земљишта у поступку 
озакоњења објеката: систем за          
пречишћавање отпадних вода на локацији 
Коњарник, водовода и канализације ски насеља 
„Коњарник“ 
 

      Део КП бр. 8041/1 КО Црни Врх – 
површине 104 m

2 

        
Део КП бр. 8029/4 КО Црни Врх – 

површине 382 m
2 

                                                                                                                       

Укупно: 486 m
2
 

 
Напомена: У складу са одлукама општине 

Књажевац и захтевом надлежног Министарства, а у 
циљу озакоњења објекaта, по потреби може се 
приступити прибављању и других кат. парцела. 
 
   6. Прибављање земљишта за потребе 
уређење дела  насеља у м. зв.  „Језава“ у 
Књажевцу а на основу фактичког стања на терену 
и у складу са ПГР-ом Књажевац 
 

      КП бр. 6161/2 КО Књажевац – површине 
1,03.12 ha 
      КП бр. 6161/4 КО Књажевац – површине 
0,19.05 ha 
                                                           Укупно: 
1,22.17 ha 
 
 7. За потребе експропријације односно 
административни пренос непокретности по 
Пројекту препарцелације а за потребе изградње 
тротоара у ул. 4-ти септембар 
 

Делови катастарских парцела бр. 3514/2, 
3515, 3516/1, 3516/2, 3518, 3519,          3520, 3522/2, 
3522/1, 3524, 3525/2, 3525/3, 3525/1, 3526/3, 3526/1, 
3526/2, 3527/2, 3527/8, 3527/7, 3527/6, 3527/5, 3527/4, 
1890/1, 1890/2, 3533 и 3536,  све у КО Књажевац. 

 
Напомена: Тачна површина за потребе 

експропријације односно административни пренос 
непокретности  биће дефинисана пројектом 
препарцелације. 
 
 8.  За потребе експропријације  
непокретности по Пројекту           
препарцелације а за потребе изградње  пута у КО 
Орешац 
  

       Делови катастарских парцела бр. 1612, 
1616/1 и 1616/2, све у КО Орешац 
 
      Напомена: Тачна површина за потребе 

експропријације непокретности  бићедефинисана 
пројектом препарцелације. 
 

9.Прибављање земљишта у циљу 
усаглашавања правног и фактичког         стања за 
деоницу некатегорисаног пута у КО Црни Врх 
 

      КП бр. 4847/1 КО Црни Врх – површине 
0,02.02 ha 

      КП бр. 4848/2 КО Црни Врх – површине 
0,01.39 ha 
      КП бр. 4848/3 КО Црни Врх – површине 
0,01.09 ha 
                                                                      
Укупно:0,04.50 ha 
 
 10. За потребе експропријације за 
проширења пута у КО Црни Врх, м. зв. „Мездреја“ 
 

     КП бр. 6426 КО Црни Врх – у површини од 
661 m

2 

 
    Део КП бр. 6427 КО Црни Врх – у површини 

од  200 m
2 

 
    Део КП бр.  6428 КО Врни Врх  - у 

површини од  701 m
2 
 са објектом бр. 1 

 
  11. Прибављање земљишта у поступцима 
озакоњења објекaта   општине  Књажевац. 
 
 
 12. Прибављање земљишта за потребе 
подстицаја локалног економског развоја 
 

      КП бр. 2408/60 КО  Минићево – површине 
0,89.97 ha 
      КП бр. 948 КО Минићево – површине 
0,17.55 ha 
 

Напомена: По потреби урадити пројекат 

парцелације/препарцелације као и пренамену 
земљишта.   
  
 13. Прибављање земљишта за потребе 
привођења планираној намени 

 
       КП бр. 1853 КО Ргоште  – површине 
0,06.92 ha 
       Део КП бр. 1855 КО Ргоште – у површини 
од  0,01.44 ha 
       КП бр. 1585 КО  Ргоште – површине 
0,02.37 ha 
       КП бр. 1586 КО Ргоште – површине 
0,05.47 ha 
 

Напомена: Извршити  пренамену земљишта 

а по потреби пројекат парцелације/препарцелације. 
 
 14. Прибављање земљишта за потребе 
извођења истражних радова 
 

       Део КП бр. 1759 КО Ргоште 
       Део КП бр. 1735/4 КО Ргоште 
 

 Напомена: Тачна површина наведених 

парцела биће накнадно утврђена одговарајућим 
актом. Потребно је урадити пројекат препарцелације 
а за КП бр. 1735/4 КО Ргоште и пренамену земљишта. 
 
 15. Прибављање земљишта за потребе 
изградње фекалне канализације 
 

Делови кат. парцела бр. 1477, 1448, 1447, 
1443, 1442, 1440, 1439, 1438, 1437, 1433, 1432, 1431, 
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1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 5506, 5505, 5507/2,  
5511/2 и 5508, све у КО Ргоште. 

 
Напомена: Тачна површина наведених 

парцела биће накнадно утврђена одговарајућим 
актом а по потреби урадити пренамену замљишта 
и/или пројекат парцелације/препарцелације. 
 

16. Прибављање земљишта за потребе 
изградње прихватилишта за псе 

  
КП бр. 2011/18 КО Књажевац – површине 

0,20.00 ha 
         
 17. Прибављање земљишта за потребе 
усаглашавања фактичког и правног стања 

 
Део КП бр. 4469/2 КО Радичевац– површине 

0,11.40 ha 
 
 18. Прибављање земљишта за потребе 
усаглашавања фактичког и правног стања 

 
КП бр. 1024 КО Равна – површине 0,01.65 ha 
КП бр. 1037 КО Равна – површине 0,00.17 ha 
КП бр. 2203 КО Равна – површине 0,08.36 ha 

 
Напомена: Извршити  пренамену земљишта 

а по потреби пројекат парцелације/препарцелације. 
  

19. Прибављање земљишта за потребе 
Завичајног музеја Књажевац 

 
КП бр. 1042, 1043, 1060, 1049 и 1050, све у  

КО Равна. 
 

 Напомена: Извршити пренамену земљишта 

а по потреби пројекат парцелације/препарцелације 
којим би се између осталог дефинисале и површине 
ових парцела које се прибављају у јавну својину. 
 
 20.Прибављање земљишта за потребе 
заштите културно историјских добара 

КП бр. 405 КО Кална – површине 0,37.87 ha 
КП бр. 408 КО Кална – површине 0,15.31 ha 

 
Напомена: Извршити пренамену земљишта а 

по потреби пројекат парцелације/препарцелације 
којим би се између осталог дефинисале и површине 
ових парцела које се прибављају у јавну својину. 
 

21. Прибављање земљишта за потребе  
изградње пречишћивача отпадних вода 
 

КП бр. 3415/4 КО  Књажевац– површине 
1,20.91 ha 

КП бр. 3415/2 КО Књажевац– површине 
2,79.09 ha 
 
 22.  Прибављање земљишта за потребе 
изградње саобраћајнице 

 
Део КП бр. 1610 КО  Орешац – површине 

0,08.12 ha  
  

 Напомена: Потребно је урадити 

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице. 
 
 23. Прибављање земљишта за потребе 
индустријске зоне „Дајчевица“ 

 
КП бр. 1996/9 КО Књажевац – површине 

0,36.74 ha 
КП бр. 1996/21 КО Књажевац – површине 

0,44.46 ha 
КП бр. 2011/15 КО Књажевац – површине 

0,25.84 ha 
КП бр. 2011/13 КО Књажевац – површине 

0,54.39 ha 
КП бр. 2011/17 КО Књажевац – површине 

0,20.00 ha и 
КП бр. 2011/1 КО Књажевац – површине 

1,40.95 ha. 
 
24. Прибављање земљишта за потребе 

проширења источног гробља у Књажевцу 
   

 КП бр. 4644/2 КО Књажевац 
 КП бр. 4648 КО Књажевац 
 КП бр. 4649/1 КО Књажевац 
  КП бр. 4649/5 КО Књажевац 
 КП бр. 4649/6 КО Књажевац 
 
 Напомена: Тачна површина парце 

биће накнадно утврђена одговарајућим актом а 
по потреби урадити пројекат 
парцелације/препарцелације, као и геолошка 
испитивања. 
 
 
 25. Прибављање земљишта у циљу 
привођења планираној намени 
 

КП бр. 7581 КО Кална – површине 0,16.34 ha 
КП бр. 7450/1 КО Кална – површине 0,09.37 

ha 
 
 Напомена: Потребно је урадити пренамену 

земљишта. 
 
  

26. Прибављање земљишта за потребе 
пута Мучибаба-Луково 

  
Део КП бр. 6761 КО Мучибаба  
Део КП бр. 6840 КО Мучибаба  
Део КП бр. 6834 КО Мучибаба  
Део КП бр. 6843 КО Мучибаба и 
Део КП бр. 6765 КО Мучибаба  

 
 Напомена: Тачна површина 

наведених кат. парцела биће накнадно 
утврђена одговарајућим актом а по потреби 
урадити пренамену замљишта и/или пројекат 
парцелације/препарцелације. 
 
 
 
 27. Прибављање земљишта ради 
усаглашавања правног и фактичког стања 
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 Део КП бр. 121 КО Књажевац 
 

Напомена: Тачна површина дела парцеле 

биће накнадно утврђена одговарајућим актом а по 
потреби урадити пројекат 
парцелације/препарцелације. 

 
28. Прибављање земљишта ради 

формирања улице 
 

Део КП бр. 796/8 КО Књажевац 
 

Напомена: Тачна површина дела парцеле 

биће накнадно утврђена одговарајућим актом а по 
потреби урадити пројекат 
парцелације/препарцелације. 
 
 Програм отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2022. годину  
урађен је у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2022. годину као и Програмом 
уређивања грађевинског земљишта општине 
Књажевац за 2022. годину. 
 

ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

 
вршилац дужности директора 

 
Младен Радосављевић, с.р. 

2 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), на предлог Јавног предузећа 
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“ Књажевац, број 456/1-22, од 19.05.2022. 
године, Привремени орган општине Књажевац, 
именован Решењем Владе Републике Србије број 
119-832/2022 од 03.02.2022. године, одлучујући из 
надлежности Скупштине општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 24.05.2022. године, донеo је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм отуђења, 

прибављања, давања у закуп и одржавања пословног 
простора општине Књажевац за 2022. годину.  

 
Члан 2. 

 
 Програм отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2022. годину је саставни део ове 
Одлуке.  
 
 

Члан 3. 

 
 Одлуку и Програм отуђења, прибављања, 
давања у закуп и одржавања пословног простора 
општине Књажевац за 2022. годину објавити у 
„Службеном листу општине Књажевац“. 

 
Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 361 – 13/2022 - 01                                                 
24.05.2022. године                                                                        
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, 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, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 20 и  32 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/2014-др. закон и 101/2016, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019) и члана 30 Статута општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац„ бр. 6/2019), Привремени орган општине 
Књажевац на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донео је 

 
Програм отуђења, прибављања, давања у закуп и 

одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2022. 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 2022. 
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,  
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), Уредби о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), 
Одлуци о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 17/2019), Одлуци о 
давању у закуп пословног простора општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 37/2021), и другим актима из ове 
области. 
 Програм отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) 
обухвата програм давања у закуп пословног простора 
општине Књажевац, програм прибављања и 
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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 - 
пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
37/2021), 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 – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 17/2019) 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 и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као 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 2022. 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. 

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 
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 У току 2022. године, а у складу са одредбама 
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.  72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. пропис,  108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2018),  Одлуком о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019) и Одлуком о давању у закуп 
пословног простора општине Књажевац – пречишћен 
текст („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 37/2021), 
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 Карађорђева 31/1 53 840 

4 К. Д. Туцовића 8 45,65 1019 

5 К. Милоша 2 31 529/2 

6 К. Милоша 24  519 

7 К. Милоша 41 121,51 488/2 

8 К. Милоша 48/1  458 

9 К. Милоша 57 31 484 

10 К. Милоша 101 68 402/3 

11 Копецкова 17/1 15 84/4 

12 Копецкова 17/2 15 84/4 

13 

Копецкова 17/3 17,60 84/4 

14 

Т. Ослобођења 3 79 922 

15 Т. Ослобођења 5 36 921 

16 Т. Ослобођења 31/2 27 910 

17 Т. Ослобођења 33 24 909/1 

18 22. децембар бр. 25  3420/11  

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

КО Минићево 

20 Трг Слободе 32,   Минићево  104 
1585/1 

КО Минићево 

21 Трг Слободе 37/2, Минићево 25 
1580 

КО Минићево 

22 Трг Слободе 39/2, Минићево 41 
1585/4 

КО Минићево 

23 Трг Слободе 41,   Минићево 46,55 
1589 

КО Минићево 

24 Трг Слободе  55,  Минићево 52 
1590 

КО Минићево 

25 Трг Слободе бб, Минићево 47 и 83,05 
1585/1 

КО Минићево 

26 Трг Слободе бб   Минићево 66,44 
1679 

КО Минићево 

27 М. Тита  2,  Кална 81 
7643/1 

КО Кална 

28 М. Тита 2/2,  Кална 33 
7643/1 

КО Кална 

29 Бели Поток 40 
7491 

КО Б .Поток 

30 Штрбац 58,88 
7153 

КО Штрбац 

 
 
 
 
 
 
 

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, 



СТРАНА 19 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 17  24. МАЈ 2022 

19 
 

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 

према техничкој 
документацији 

инвестиционо 
одржавање 

 
2 

Трг ослобођења бр. 5  
919 

 
36,00 

према техничкој 
документацији. 

инвестиционо 
одржавање 
 

3 Кеј Димитрија Туцовића 
Књижевни клуб 
„Бранко Миљковић“ 

 
1020 

 
45,65 

према техничкој 
документацији 

 инвестиционо 
одржавање 

 
4 

Трг слободе бб,  
Минићево 

 
1587 

 
66,44 

према техничкој 
документацији 

инвестиционо 
одржавање 
 

 
5 

 
22. Децембар бр. 25 
 

3420/11 
КО 

Књажевац 

 према техничкој 
документацији 

инвестиционо 
одржавање 

 
6 

 
Карађорђева бр. 94 

 
790 

 
68 

по процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

 
прибављање 

 
7 

 
Доње Зуниче 

 
1230 

 по процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

 
прибављање  

 
8 

 
Равна 

 
1970 

 по процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

 
прибављање 

 
9 

 
„Мездреја“ Ц. Врх 

 
6429 

 по процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

 
прибављање  

 
10 

 
„Доњи луг“ Књажевац 

3462/1 У складу са 
техничком 
документа- 

цијом 

у складу са техничком 
документацијом  

прибављање 
изградњом 

 
 

11 
 

 
м. зв. „Варош“ 
(Школска галерија) 

 
1518  КО 

Минићево 

 
69 

у складу са техничком 
документацијом 

средствима донације 

 
прибављање 
изградњом 
 

 
12 

 
м. зв. „Варош“ 
(зграда културе-Музеј) 

 
1486 КО 

Минићево 

 
65 

без накнаде 
(пренос права својине) 

прибављање за 
потребе МЗ 
Минићево 
 

 
13 

 

„Дајчевица“ 2011/19 
КО 

Књажевац 

Помоћна 
зграда, 

површина 
земљишта 

под зградом 
332 m

2 

 

по процени ПУ или 
другог надлежног 

органа 

прибављање 
 

 
14 

 

Кеј  
Димитрија 
Туцовића 

930 
КО 

Књажевац 

Објект бр. 1, 
посебан део 
1, приземље, 

По процени ПУ или 
другог надлежног 

органа 

прибављање 
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бр. 1 пословни 
простор 

трговине, 
корисна 

површина 57 
m

2 

15 „Тимок“  1871/3 КО 
Ргоште 

587 m
2
 У складу са техничком 

документацијом 
прибављање 
изградњом 

 
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,  108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020), Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2018) и Одлуком о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019),  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 Трг слободе бб, Минићево 1679 КО Минићево 66,44 

2 Књаза Милоша бр. 48, Књажевац 458 КО Књажевац 275,90 

3 Књаза Милоша бр. 53, Књажевац 484 КО Књажевац 55,45 

4 Књаза Милоша бр. 83, Књажевац 392/2 КО Књажевац 25,50 

5 Књаза Милоша бр. 102, Књажевац 262/1 КО Књажевац ½ зграде бр. 1 

6 Koпецкова бр. 17 84/4 КО Књажевац гаража 1,2,3 и 4 

7 Бараница 2637 КО Жуковац 205,05 

8 „Село“ , Ц. Врх 5248 КО Црни Врх зграда бр. 1 и 2 

9 Ул. Гавре Аничића бр. 34. 1318/1 КО Књажевац 60 

10 22. децембар бр. 25 3420/11 КО Књажевац Зграда бр. 2, 5,9,11 и19 

11 Ул. Тимочка 1/2 6761  КО Књажевац 36 

 
 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  

 
вршилац дужности директора 

 
Младен Радосављевић, с.р. 

3 

На основу одредаба члана 9. став 1. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за енергетску 
ефикасност општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 18/19), члана 51. Статута општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр.6/19)  и тачке 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Књажевац и 
образовању Привременог органа општине Књажевац 
(„Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из 
надлежности Општинског већа општине Књажевац, 
Привремени орган општине Књажевац, именован 
решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 
119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени 
гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 
24.05.2022. године, донео јe: 
 

ПРОГРАМ 
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КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
енергетску ефикасност општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 18/19) основан је Буџетски 
фонд за енергетску ефикасност општине Књажевац, 
са циљем стварања услова за повећање енергетске 
ефикасности у општини Књажевац, у циљу смањења 
потрошње енергије, смањења трошкова за енергенте, 
побољшања комфора корисника, смањења 
негативних утицаја на животну средину и продужења 
животног века објеката и система употребом 
савремених еколошких материјала и технологија. 
 

Средства Буџетског фонда за енергетску 
ефикасност користе се за: 
 

1. подизање енергетске ефикасности станова, зграда 
и кућа 
2. подизање енергетске ефикасности јавних објеката 
3. подизање енергетске ефикасности јавног 
осветљења 
4. подизање енергетске ефикасности даљинског 
грејања 
5. унапређење и подизање енергетске ефикасности 
система од интереса за општину Књажевац. 
     

Овим програмом утврђују се планирани 
приходи и намена коришћења средстава за 
активности, програме и пројекте, који сe планирају у 
области енергетске ефикасности за 2022. годину. 
 

За реализацију програма Буџетског фонда за 
енергетску ефикасност користиће се средства из 
следећих извора прихода: 
      

Ред. бр.  

ОПИС ПРИХОДА 
 

 
ИЗНОС 

1.   

Буџет општине Књажевац за 2022. годину: 
 
Програм 17: Енергетска ефиканост и обновљиви извори енергије 
Програмска активност 0501-0001: Енергетски менаџмент 
Функција 130: Опште услуге 
Економска класификација 424: специјализоване услуге 
Економска класификација 481: дотације невладиним организацијама 

 
1.500.000,00 
3.000.000,00 

 
 
 
 

20.000.000,00 

УКУПНО ПРИХОДИ 24.500.000,00 

  Средства Буџетског фонда за енергетску ефикасност 
користиће се за следеће намене                                                                    

 
Р. бр.  

ОПИС МЕРЕ 

 
ИЗНОС 

1. Циљ 1: Подизање енергетске ефикасности станова, зграда и кућа (наставак 

активности започетих у 2020-тој и 2021-ој  години) 
 
Предмет: Израда пројектно-техничке документације енергетске ефикасности 
зграда 
Опис мере:  

- Израда елабората енергетске ефикасности зграде за тренутно 

стање објекта као и за стање након санације, која подразумева 

изолацију фасаде , таванског простора као и замену столарије; 

-  Израда предмера и предрачуна радова са техничким описом 

радова, потребног за добијање решења о одобрењу радова за 

инвестиционо одржавање зграде по чл.145 Закона о планирању и 

изградњи. 

Врста објеката на које се односи мера: стамбени објекти. 

Циљ 2а: Подизање енергетске ефикасности станова, зграда и кућа 

             (активности из 2021. године по ЈП 2/21 Министарства рударства и 

енергетике) 

Предмет: Израда термичке изолације зграда 

Опис мера: 

       -    Постављање термичког омотача зидова дебљине мин. 10цм 

(стирополом), таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

Циљ 2б: Подизање енергетске ефикасности станова, зграда и кућа 

1.500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600.000,00 
600.000,00 
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               (активности из 2021. године по ЈП 2/21 Министарства рударства и 

енергетике) 

Предмет: Замена спољних прозора, врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача 

Опис мера: 

-       Замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача. Коефицијент пролаза топлоте прозора и врата мора 

бити Uw ≤ 1,5W/m2K. 

 

Циљ 3а: Подизање енергетске ефикасности кућа и станова 

Предмет: Замена спољних прозора, врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача. 

Опис мера: 

-       Замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре и врата 

као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и грађевинске радове 

на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата и обрада шпалетни око 

отвора, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида. Коефицијент пролаза топлоте прозора и врата 

мора бити Uw ≤ 1,5W/m2K. 

 

Циљ 3б: Подизање енергетске ефикасности стамбених зграда за 

вишепородично становање 

Предмет: Замена спољних прозора, врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача. 

Опис мера: 

-       Замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре и врата 

као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и грађевинске радове 

на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата и обрада шпалетни око 

отвора, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида. Коефицијент пролаза топлоте прозора и врата 

мора бити Uw ≤ 1,5W/m2K. 

Циљ 3в: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа 

Предмет: Израда термичке изолације породичних кућа 

Опис мера: 

-    Постављање термичког омотача зидова дебљине мин. 10цм 

(стирополом), таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

Циљ 3г: Подизање енергетске ефикасности стамбених зграда 

Предмет: Израда термичке изолације стамбених зграда за вишепородично 

становање 

Опис мера: 

-    Постављање термичког омотача зидова дебљине мин. 10цм 

(стирополом), таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

Циљ 3д: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа 

Предмет: Израда термичке изолације испод кровног покривача за породичне 

куће 

Опис мера: 

-    Постављање термичке изолације испод кровног покривача за породичне 

куће. Ова мера може обухватити ако је којим случајем оштећен кровни 

покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени 

хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове 

али не и радове на замени конструктивних елемената крова. 

Циљ 3ђ: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа и станова 

Предмет: Замена неефикасних котлова и грејача простора новим 

ефикасним котловима и грејачима простора 

Опис мера:  

 
 
 
 
 
 

               
              900.000,00     
              900.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
          7.500.000,00 
          7.500.000,00 
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-    Набавка и инсталација котлова на природни гас или биомасу (дрвени 

пелет, брикет, сечка) грејача простора или замена постојећег грејача 

простора(котао или пећ) ефикаснијим. 

 

Циљ 3е: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа и станова 

Предмет: Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – 

радијатора и пратећег прибора 

Опис мера:  

-    Набавка материјала за замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, 

грејних тела – радијатора и пратећег прибора ( за ову меру се може 

конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора 

(котао или пећ) ефикаснијим. 

Циљ 3ж: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа 

Предмет: Уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

Опис мера:  

-    Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) 

Циљ 3з: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа 

Предмет: Уградња соларних колектора у инсталацију за централну  

припрему  потрошне топле воде 

Опис мера:  

-    Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде 

и пратеће инсталације грејног система 

Циљ 4а: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа 

Предмет: Уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије 

Опис мера:  

-    Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације 

за производњу електричне енергије  за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне 

енергије и израде неопходне техничке документације  и извештаја извођача 

радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије који су у складу са законом неопходним приликом 

прикључења на дистрибутивни систем. 

Циљ 4б: Подизање енергетске ефикасности породичних кућа и станова 

Предмет: Унапређење термотехничких система објекта путем замене 

система или дела система ефикаснијим системом 

Опис мера:  

-    Уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне 

куће 

-    Опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење 

предате количине топлоте објекту (калолиметар) за станове 

-    Опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење 

предате количине топлоте објекту (дељитељ топлоте) за станове 

-    Опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење 

предате количине топлоте објекту (термостатски вентил) за станове 
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          2.000.000,00 
           2.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              500.000,00 
              500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО РАСХОДИ (буџет општине) 
УКУПНО РАСХОДИ (Министарство рударства и енергетике) 
 
УКУПНО РАСХОДИ 

13.000.000,00 
11.500.000,00 

 
24.500.000,00 

 
Стручне и административно техничке послове за 
реализацију програма спроводи надлежно одељење 
за енергетску ефикасност Општинске управе 
Књажевац, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. 
 
Надлежно Одељење за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
Општинске управе  Књажевац одговорно је за 
контролу и управљање средствима Буџетског фонда 
за енергетску ефикасност. 
 
Извештај о реализацији Годишњег програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску 
ефиканност за 2022. годину, Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
подноси Општинском већу општине Књажевац 
најкасније до 31.3.2023. године. Годишњи извештај 
обавезно садржи финансијски извештај, који 
припрема Одељење за буџет , финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода. 
 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 501- 47/2022-09                                                    
Дана: 24.05.2022. године                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
4 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), члана 69. и 70. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 
25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 51. 
Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр.6/19)  и тачке 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац 

historyrel:5317
historyrel:24620
historyrel:29134
historyrel:16362
historyrel:16363
historyrel:16364
historyrel:16365
historyrel:16366
historyrel:16367
historyrel:16654
historyrel:19293
historyrel:20939
historyrel:21918
historyrel:24569
historyrel:27621
historyrel:30443
historyrel:32896
historyrel:36153
historyrel:41230
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и образовању Привременог органа општине 
Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), 
решавајући из надлежности Општинског већа 
општине Књажевац, Привремени орган општине 
Књажевац, именован решењем Решењем Владе 
Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 
03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 
13/2022), на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донео јe: 
 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, 

СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ 

ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ 
ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ 

ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ЈП1/22 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа, станова и 
стамбених зграда (у даљем тексту Правилник) уређује 
се: циљ спровођења мера; мере које се 
суфинансирају и ближи услови за расподелу и 
коришћење средстава; учесници у реализацији мера, 
начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања 
финансијских средстава, проценат суфинансирања; 
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми 
за селекцију привредних субјеката; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију 
грађана (домаћинстава); праћење реализације и 
извештавање.   

 
Члан 2. 

Циљ спровођења мера енергетске санације 
породичних кућа, станова и стамбених зграда је 
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном 
сектору и повећано коришћење обновљивих извора 
енергије у домаћинствима на територији Општине 
Књажевац. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве производњом, 
услугама и радовима на енергетској санацији 
стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на 
територији Општине Књажевац. 

 
Финансијска средства 

 
Члан 3. 

Средстава за суфинансирање Програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 
опредељују се Одлуком о буџету Општине Књажевац. 

 
Члан 4. 

Средства за суфинансирање мера из члана 
6. овог Правилника додељују се на основу јавног 
позива за домаћинстава и стамбене заједнице у 

највишем износу  до 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при 
чему је максимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави дефинисан у члану 6.  

 
Члан 5. 

Одлуку о додели средстава 
грађанима/стамбеним заједницама доноси Општинско 
веће општине Књажевац на предлог Комисије за 
реализацију мера енергетске санације. 
 

Члан 6. 

Укупно планирана средства које општина 
заједно са средствима Управе за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности додељује путем 
Јавног позива за суфинансирање Програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, 
износе двадесет милиона динара, од чега је десет 
милиона динара определила општина Књажевац, а  
десет милиона динара Управа за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности, а за 
суфинансирање мера из овог члана петнаест 
милиона динара, од чега је седам и по милиона 
динара определила општина Књажевац, а  седам и по 
милиона динара Управа за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности. 

 
Спроводиће  се следеће мере енергетске 

ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према 
негрејаним просторијама,за 
породичне куће и станове.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, 
прозорске даске, ролетне, капци и др, 
као и пратеће грађевинске радове на 
демонтажи и правилној монтажи 
прозора/врата, као што је демонтажа 
старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, 
обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама, глетовање, обрада ивица и 
кречење око прозора/врата са 
унутрашње стране зида  

Удео средства подстицаја износи 
максимално 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално 140.000,00 динара 
са ПДВ-ом. 
 
2) заменa спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према 
негрејаним просторијама, за стамбене 
зграде. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, 
прозорске даске, ролетне, капци и др, као 
и пратеће грађевинске радове на 
демонтажи и правилној монтажи 
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прозора/врата, као што је демонтажа 
старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, 
обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама, глетовање, обрада ивица и 
кречење око прозора/врата са 
унутрашње стране зида за стамбене 
зграде 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 
по појединачној пријави, а максимално 
100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено 
са бројем станова у пријављеној 
стамбеној згради 
 
3) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију зидова, 
таваница изнад отворених пролаза, 
зидова, подова на тлу и осталих 
делова термичког омотача према 
негрејаном простору за породичне 
куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално  210.000 динара 

са ПДВ-ом, и 

(2) износа који се добија множењем 
површине из достављене профактуре, са  
износом од 2.0000 динара са ПДВ-ом. 
  
4) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију зидова, 
таваница изнад отворених пролаза, 
зидова, подова на тлу и осталих 
делова термичког омотача према 
негрејаном простору за стамбене 
зграде. 

Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално  120.000,00 

динара са ПДВ-ом помножену са бројем 

станова у пријављеној стамбеној згради, 

и; 

(2) износа  који се добија множењем 
површине из достављене профактуре, са  
износом од 2.0000 динара са ПДВ-ом . 
 
5) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију испод кровног 
покривача за породичне куће (за ову 
меру се може конкурисати и заједно са 
мером постављање и набавка 
материјала за  термичку изолацију 
зидова, таваница изнад отворених 
пролаза, зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омотача 
према негрејаном простору за 
породичне куће из става 2. тачка 3), 
овог члана).  

Ова мера може обухватити, у случају да 
је оштећен кровни покривач и 
хидроизолациони кровни систем, 
грађевинске радове на замени 
хидроизолације и других слојева кровног 
покривача, као и лимарске радове, али 
не и радове на замени конструктивних 
елемената крова.  
Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара 

са ПДВ-ом, и 

(2) износа  који се добија множењем 

површине из достављене профактуре, са  

износом од 1.500 динара са ПДВ-ом.  

 
6) набавка и  инсталација котлова на 
природни гас и/или биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег 
грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће и 
станове. 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 
по појединачној пријави, а максимално: 
-  85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове 
на гас; 
- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за 
котлове на биомасу (пелет и сечка). 
 
7) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатора 
и пратећег прибора за породичне куће 
и станове (за ову меру се може 
конкурисати само заједно са мером 
замене постојећег грејача простора 
(котао или пећ) ефикаснијим из става 
2. тачка 6), овог члана). 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 
по појединачној пријави, а максимално 
120.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
8) набавка и уградње топлотних пумпи 
и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани 
грејач) за породичне куће. 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 
по појединачној пријави, а максимално 
250.000,00 динара са ПДВ-ом 
 
9) набавка и уградње соларних 
колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде за 
грејање санитарне потрошне топле 
воде и пратеће инсталације грејног 
система за породичне куће. 
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Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од:: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално  140.000,00 

динара са ПДВ-ом и 

(2) износа који се добија множењем 

количине топле воде из достављене 

профактуре, са  износом од 650,00 

динара са ПДВ-ом.  

   
  Домаћинстава и стамбене заједнице не могу 
да конкуришу за више од једне мере енергетске 
ефикасности из овог члана, осим за мере из става 2. 
тач. 5) овог члана. 
  Критеријуми енергетске ефикасности се 
одређују јавним позивом за привредне субјекте, али 
морају да задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним 

техничким карактеристикама (U-коефицијент 

прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и 
балконска врата 
 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

2) Спољни зид на породичним 

кућама/стамбеним зградама следећих 

карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију 
износи 10 cm, осим уколико нема  техничких 
могућности да се постави та дебљина изолације. Боја 
спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена 
са традиционалном локалном архитектуром, 
избегавајући тренд јарких и рефлектујућих 
неадекватних колорита 

3) Минимални степен корисности котла (грејача 

простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача 

простора) на  природни гас износи 90%; 

Додатни услови за доделу средстава 
подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта: 

1) За мере из става 2. тач 3) и 4) овог члана  

средства подстицаја за термичку изолацију 

неће се одобравати за појединачне етаже 

стамбених објеката. Уколико стамбени 

објекат има два или више власника, пријаву 

подноси један од власника уз писмену 

сагласност осталих власника. Сутерени чији 

је фасадни зид обложен каменом или 

сличним материјалом не морају се термички 

изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и 

објекти у низу третирају се као засебни 

објекти. 

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана 
средства се неће одобравати за набавку и уградњу 
појединачних прозора и врата. Средства се неће 
одобравати за набавку улазних врата стамбених 
објеката која нису у директној вези са грејаним 
простором. 

За стамбене објекте са више етажа једног 
власника, средства се могу користити за замену 
столарије на једној или свим етажама с тим да замена 
столарије на свакој од етажа мора бити комплетна. 

Власници појединачних етажа у стамбеном 
објекту подносе појединачне пријаве за замену 
столарије. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у 
члану 26. овог Правилника.  
 

Прихватљиви трошкови 
 

Члан 7. 

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са 
урачунатим ПДВ-ом. 

 
Члан 8. 

Не прихватају се трошкови радова, набавка 
материјала и опрема који настану пре првог обиласка 
комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 
неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 
Општине Књажевац су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 

царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и 

спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену 

опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 

бесповратна средства сам производи или за 

услуге које  подносилац захтева сам 

извршава  

5) Други трошкове који нису у складу са мерама 

енергетске санације 

 
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 9. 

Директни корисници средстава за 

реализацију мера енергетске санације су привредни 
субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче материјале и опрему одговарајућег 
квалитета и изврше услуге у складу са одредбама 
уговора и у договореним роковима. 
 

Члан 10. 
Крајњи корисници бесповратних средстава 

су домаћинства и стамбене заједнице. 
 
 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 11. 

Општинско веће Општине Књажевац доноси 
Решење о образовању комисије за реализацију мера 
енергетске санације (у даљем тексту Комисија). 
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Јавни конкурс за суфинансирање мера 
енергетске санације у име Општинског већа Општине 
Књажевац спроводи Комисија, коју Општинско веће 
Општине Књажевац формира Решењем о 
образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци  и друга питања од значаја за рад 
Комисије.  

Општина  је дужна да, на захтев Управе, као 
члана комисије  из става 1. овог члана укључи лице 
које именује Управа. 

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 
 

Члан 12. 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за 

привредне субјекте и домаћинства/ стамбене 
заједнице (јавни позив, образац пријаве, и друго ); 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће 
документације  на огласној табли и званичној 
интернет страници Општине Књажевац; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор 

пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине 
Књажевац, разматрање приговора на прелиминарну 
листу изабраних привредних субјеката и 
домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг листа 
крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних 
директних корисника и предлога коначне листе 
изабраних крајњих корисника којима је признато 
право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи 
директних и крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
општине Књажевац. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да Општинском већу Општине Књажевац 
достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе 
најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве 
ради оцене почетног стања објекта и 
веродостојности података из поднете 
пријаве, као  и оправданост  предложених 
мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка 
радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на 
лицу места врши преглед поднетих захтева, уз 
обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се 
Записник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава 
Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о 
постојећем стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди 
да ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање 
у складу са одредбама уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење реализације 
мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника 

средстава да обавештава Комисију о 

реализацији мера, у роковима одређеним 

уговором и да омогући Комисији да изврши 

увид у релевантну документацију насталу у 

току реализације активности; 

- Прикупљање информација од 

директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и 

обавештавање надлежних органа и јавности. 

 
Члан 13. 

 Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне 

кориснике средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника (привредни субјекти) средстава и 

доношење прелиминарне ранг листе не може 

бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника 

(домаћинства и стамбене заједнице) на Јавни 

позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и 

доношење прелиминарне ранг листe крајњих 

корисника не може бити дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / 

крајњих корисника не може бити дуже  од  15  

дана од дана подношења последњег 

приговора; 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 14. 

Средства Буџета Општине за суфинансирању 
мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова додељују се у складу са 
одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 
јавни позив, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, испуњености услова и 
оцењивање привредних субјеката ради утврђивање 
листе директних корисника и доношење акта о избору 
директних корисника, као и, расписивање јавног 
позива за грађане/стамбене зајенице, прикупљање и 
комплетирање пријава, контролу формалне 
исправности и комплетности пријава, оцењивање 
ради утврђивања листе крајњих корисника на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о 
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избору крајњих корисника, реализацију и 
извештавање. 

 
Јавни позив за директне кориснике (привредне 

субјекте) 
 

Члан 15. 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 
директних корисника доноси Општинско веће 
Општине Књажевац.  Јавни позив се расписује за све 
мере из члана 6. овог правилника. 

Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење 
документације у року који је утврђен јавним позивом, 
а подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на интернет страници Општине, а најава 
јавног позива и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

На јавном конкурсу могу учествовати 
привредни субјекти који врше испоруку и радове на 
уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају 
следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна 

друштва и предузетници најмање  

шест месеци од дана подношења 

пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и 

производе, 

 
Садржај јавног позива за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 17. 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника 
садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног 

позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о 

суфинансирању мера енергетске 

санације  на територији јединице локалне 

самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  

6) документацију коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 

7) испуњеност услова из јавног позива,  

8) начин и рок подношења пријаве,  

9) начин објављивања одлуке о учешћу 

привредних субјеката у суфинансирању 

мера енергетске санације по јавном 

позиву, 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 18. 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни 
субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног 
позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) 

 
Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних 
обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са 

уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) други критеријуми ближе дефинисани 
јавним позивом. 

 Јавним позивом се одређује максимални број 
бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани 
у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 
 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних 
директних корисника и уговарање 

 
Члан 20. 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава 
привредних субјеката врши се применом критеријума 
из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 
листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника 
Комисија објављује на огласној табли општине 
Књажевац и званичној интернет страници општине. 

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе директних 
корисника, у року од три дана од дана објављивања 
листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која 
мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана 
његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води 
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 
избору директних корисника у спровођењу мера 
енергетске санације и исте доставља Општинском 
већу Општине Књажевац на усвајање. 

Председник Општинског већа Општине 
Књажевац доноси Одлуку о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације.  

Одлука Општинског већа Општине Књажевац 
о избору директних корисника у спровођењу мера 
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енергетске санације објављује се на огласној табли 
Општинске управе и званичној интернет страници 
Општине Књажевац (https://knjazevac.ls.gov.rs). 

Уговор о у спровођењу мера енергетске 
санације потписује се након доношења Решења о 
коначној листи крајњих корисника за спровођење 
мера енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне 
кориснике за одређену меру/мере енергетске 
ефикасности не пријави ни један или недовољно 
привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити 
у јавном позиву за домаћинства и стамбене 
заједнице. 

  
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствима и стамбеним заједницама 

 
Члан 21. 

Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава грађанима и стамбеним заједницама 
спроводи Комисија.  

Домаћинства / стамбене заједнице - учесници 
конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава 
подразумева подношење конкурсне документације  у 
року који је утврђен јавним позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац, а 
најава јавног позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних 

докумената   

 
Члан 22. 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства 
која станују у породичним кућама и становима  и 
стамбене заједнице и испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 
– власник објекта, или    
– ако подносилац пријаве није 

власник, онда да подносилац пријаве 
има пријаву боравка на адреси 
објекта за који подноси пријаву, и 
тада је потребно уз пријаву поднети 
писану сагласност власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву 
приложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња 
електричне енергије  у објекту  у претходном 
месецу минимално 30 kwh.   

3) да је стамбена заједница уписана у 

одговарајући регистар, 

4) не прихватају се трошкови радова, набавке 

материјала и опреме који настану пре првог 

обиласка Комисије за преглед и оцену 

поднетих захтева за суфинансирање 

пројеката енергетске ефикасности. 

5) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства. 

  

 Уколико има више од једног власника 
породичне куће, потребно је доставити сагласност 
осталих власника приликом пријаве. 
 Уколико подносилац пријаве није власник 
породичне куће, потребно је доставити сагласност 
власника. 
 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике 
(домаћинства и стамбене заједнице) 

 
Члан 23. 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника 
садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног 

позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о 

суфинансирању мера енергетске 

санације  на територији јединице локалне 

самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) број мера за које један корисник може да 

конкурише, 

6) услове за учешће на конкурсу,  

7) листу директних корисника преко којих се 

реализују мере, 

8) документацију коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 

9) начин на који општина Књажевац пружа 

додатне информације и помоћ 

подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве, 

10) начин и рок подношења пријаве,  

11) поступак одобравања средстава, 

12) начин објављивања одлуке о 

остваривању права на бесповратна 

средства грађанима и стамбеним 

заједницама за спровођење мера 

енергетске санације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике( 

домаћинства и стамбене заједнице) 
 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац 
пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске 

ефикасности (Прилог 1) са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и 

о стању грађевинских(фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане 

личне карте за сва физичка лица која 

живе на адреси породичне куће за коју се 

подноси пријава. За малолетне лица 

доставити фотокопије здравствених 

књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену 

електричну енергију за стамбени објекат  

за који се конкурише за последњи месец, 
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ради доказа да се  живи у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да 

минимална потрошња не може бити 

мања од 30 kWh месечно); 

4) потврда о могућности прикључења на 

гасоводну мрежу за меру набавке котла 

на гас (за набавку котла на природни 

гас); 

5) предмер и предрачун/ профактура за 

опрему са уградњом издата од 

привредног субјекта са листе директних 

корисника (привредних субјеката)  

(Прилог 2) коју је објавила Општина 

Књажевац; 

6) изјава о члановима домаћинства са 

фотокопијом личних карата за сваког 

члана домаћинства са јасно видљивом 

адресом становања;  

7) потписана изјава о сагласности да орган 

за потребе поступка може извршити 

увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у 

поступку одлучивања.(Прилог 3) 

 
Пријава коју на јавни позив подносе стамбене 
заједнице нарочито садржи:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 
суфинасирање мера енергетске 
ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним 
подацима о мери за коју се конкурише и о 
стању грађевинских(фасадних) 
елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопију рачуна за утрошену 

електричну енергију за сваки стан 

стамбене зграде за коју се конкурише за 

последњи месец, ради доказа да 

власници живи у пријављеном 

стамбеном објекту (препоручује се да 

минимална потрошња не може бити 

мања од 30 kWh месечно по стану- 

потребно за минимум  50% станова у 

згради); 

3) доказ о регистрацији Стамбене 

заједнице; 

4) сагласност стамбене заједнице за 

предложену меру; 

5) листа чланова стамбене заједнице са 

фотокопијом личних карата за сваког 

члана стамбене заједнице са јасно 

видљивом адресом становања;  

6) списак свих станара стамбене зграде са 

копијама личне карте где се види адреса 

становања; 

7) потврда о могућности прикључења на 

гасоводну мрежу за меру набавке котла 

на гас;  

8) предмер и предрачун/ профактура за 

опрему са уградњом издата од 

привредног субјекта са листе директних 

корисника (привредних субјеката) 

(Прилог 2) коју је објавила Општина 

Књажевац; 

9) потписана изјава о сагласности да орган 

за потребе поступка може извршити 

увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у 

поступку одлучивања; (Прилог 3) 

10)  одобрен захтев за прикључење на 

даљински систем грејања, уколико се 

стамбена заједница пријављује за меру 

из члана 6. став 2. тачка 9) која се односи 

на уградњу нове цевне мреже, грејних 

тела-радијатора и пратећег прибора;  

11) и друга документа у складу са Јавним 

позивом. 

 
 Општина Књажевац ће обезбедити 
прибављање информације по службеној дужности по 
службеној дужности извод из листа непокретности, 
(обезбеђује општина), 
 

Члан 25. 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-

пословног објеката који не служе за 

становање 

- власници стамбених објеката који су у 

претходне две године после достављања 

Решења о додели бесповратних средстава за 

сличне активности одустали од спровођења 

активности.  

 
Критеријуми за избор пројеката крајњих 

корисника (породичне куће, станови  и стамбене  
заједнице) 

 
Члан 26. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 
избор корисника средстава врши ће 
се на основу листе приоритета састављене 
бодовањем према следећим критеријумима:  

 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана и 
стамбених заједница које обухватају мере 

енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач.3), 
4) и 5) 

 

Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 
омотача према негрејаномпростору(стамбених зграда и породичних кућа) 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 50 
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Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
10 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум 0 

 

Постојећи начин грејања на*: 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут 
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 
0 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 
пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10 5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15 4 

15≤К<17,5 3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5 2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 
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Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 

*за стамбене зграде дати постојећи начин 
грејања који се односи на већину станова 

 
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и 

стамбених заједница које обухватају мере 

енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1) 
и 2) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 
са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

(стамбеним зградама, породичним кућама и становима ) 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум 10 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
10 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
0 

 

Постојећи начин грејања на* 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут 
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
0 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 
пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10 5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15 4 

15≤К<17,5 3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5 2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 
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К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и 
постојеће карактеристике спољне столарије који се 
односи на већину станова 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и 
стамбених заједница које обухватају мере 

енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 
7), 8), 9) и 10) 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне мреже, 
грејних тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња топлотних пумпи 

 

Постојећи начин грејања на* 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут 
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
10 
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Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 
пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10 5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15 4 

15≤К<17,5 3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5 2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин 
грејања  који се односи на већину станова 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава 
који обухватају меру енергетске ефикасности из 

члана 6. став 2. тачка 11) 

 
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде за породичне куће 

 

Постојећи начин грејања на: 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут 
50 

Електрична енергија 
40 
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Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 

 

Јавним позивом се одређује максимални број 
бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани 
у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више 
различитих енергената, број бодова се рачуна као 
аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на 
коме се налази више врста столарије бодоваће се 
прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем 
бодова, предност имају подносиоци пријава чији је 
фактор искоришћавања површине К мањи.   

За стамбене заједнице потребно је да сваки 
стан попуни одговарајући образац који ће се сабрати 
за сваку стамбену зграду и наћи његова средња 
вредност. 
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Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих 
корисника 

 
 

Члан 27. 

      Оцењивање и рангирање пројеката 
домаћинстава и стамбених заједница, врши се 
применом критеријума из  члана 26.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима  из члана 26., утврђује јединствену 
прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све 
мере енергетске ефикасности из јавног позива на 
основу бодовања према критеријумима из члана 26. 
овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац. 

Подносиоци пријава имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три 
дана од дана објављивања листе у складу са ставом 
3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од 
осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 
донесе  одлуку о приговору, која мора бити 
образложена,  у року од 15 дана од дана његовог 
пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана 
Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 
стамбених објеката са те листе закључно са редним 
бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 
подносилац пријаве дао неистините податке у пријави 
Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне 
листе и уместо њега спроводи теренски обилазак 
првог следећег на листи код кога није вршен теренски 
обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија сачињава 
записник у два примерка, при чему један остаје 
подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 
записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене 
у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео 
приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана 
комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају 
право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана објављивања коначне листе крајњих корисника. 
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима 
из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана 
пријема приговора и након одлучивања по свим 
приговорима сачини коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће Општине Књажевац доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 
корисницима за спровођење мера енергетске 
санације, на основу чега се закључују уговори. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 28. 

Општина Књажевац ће вршити пренос 
средстава искључиво директним корисницима не 
крајњим корисницима, након што појединачни крајњи 
корисник изврши уплату директном кориснику 
целокупну  своју обавезу и након завршетка 
реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном 
кориснику је потврда Комисије да су радови изведени 
како је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у 
складу са записником Комисије приликом првог 
изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну 
документацију (рачуне и атесте) које ће доставити 
надлежној комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос 
средстава изабраним привредним субјектима у 
складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће 
сам сносити трошкове изведених радова који буду 
већи од износа субвенције наведене у чл.6 
(максималног износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза 
извршиће надлежни органи који су задужени за 
урбанизам односно заштиту животне средине, у 
сарадњи са Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства 
наменски утрошио, или радови нису изведени у 
складу са предмером и предрачуном који је крајњи 
корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће 
уплатити средства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 
може да реализује набавку од одабраног директног 
корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре 
реализације набавке, обавести Комисију и достави јој 
нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може 
бити већи од одобреног. 

 
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 
 

Извештавање 
 

Члан 29. 

Комисија припрема Завршни извештај о 
спроведеним мерама енергетске санације  и  подноси 
га Општинском већу Општине Књажевац.  

Јавност се информише о реализацији мера 
енергетске санације  преко локалних медија и 
интернет странице Општине Књажевац. 

Завршни извештај о спроведеним мерама 
енергетске санације, који посебно садржи 
информације о спроведеним активностима и 
утрошеним финансијским средствима, уочене 
недостатке у имплементацији активности и њихове 
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије 
гасова са ефектом стаклене баште, подноси се 
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Општинском већу Општине Књажевац  и објављује на 
интернет страници.   

Директни корисници средстава који изводе 
радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, 
у сваком моменту, омогуће контролу реализације 
активности и увид у сву потребну документацију. 

 
Објављивање 

 
Члан 30. 

Подаци и акти које Комисија објављују на  
званичној интернет страници Општине Књажевац, 
морају се објавити и на огласној табли Општинске 
управе Књажевац. 

 
Чување документације 

 
Члан 31. 

Општинска управа општине Књажевац има 
обавезу да чува комплетну документацију насталу у 
поступку суфинансирања мера енергетске санације  у 
складу са важећим прописима. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
Број: 312-142/2022-09                                                       
Дана: 24.05.2022. године                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
5 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), члана 69. и 70. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 
25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон),  члана 51. 
Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр.6/19)  и тачке 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац 
и образовању Привременог органа општине 
Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), 
решавајући из надлежности Општинског већа 
општине Књажевац, Привремени орган општине 
Књажевац, именован решењем Решењем Владе 
Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 
03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 
13/2022),  на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донео јe: 

 
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 
ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  
ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА 
ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању енергетске 
санације, породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте 
(у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ 
спровођења енергетске санације; радови, опрема и 
извештаји које се суфинансирају и ближи услови за 
расподелу и коришћење средстава; учесници, начин 
њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања 
финансијских средстава, проценат суфинансирања; 
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми 
за селекцију привредних субјеката; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију 
грађана (домаћинстава); праћење реализације и 
извештавање.   

 
Члан 2. 

Циљ спровођења мера енергетске санације 
породичних кућа, станова је унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано 
коришћење обновљивих извора енергије у 
домаћинствима на територији Општине Књажевац. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве производњом, 
услугама и радовима на енергетској санацији 
стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на 
територији Општине Књажевац. 
 

Финансијска средства 
 

Члан 3. 

Средстава за суфинансирање Програма 
енергетске санације, породичних кућа и станова, на 
основу Јавног позива за доделу средстава за 
финансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводе јединице локалне самоуправе као и градске 
општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности, 
опредељују се Одлуком о буџету Општине Књажевац. 

 
Члан 4. 

Средства за суфинансирање мера из члана 
6. овог Правилника додељују се на основу јавног 
позива за домаћинстава у највишем износу  до 50% 
од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
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појединачној пријави при чему је максимални износ 
одобрених средстава по појединачној пријави 
дефинисан у члану 6.  

 
Члан 5. 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси 
Општинско веће општине Књажевац на предлог 
Комисије за реализацију енергетске санације. 
 

Члан 6. 

 Реализоваће се следеће мере енергетске 
ефикасности: 

 

1) набавка и уградња соларних панела, 
инвертера и пратеће инсталације за 
породичне куће за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње 
двосмерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије, и 
израде неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије који су у 
складу са законом неопходни приликом 
прикључења на дистрибутивни систем. 
Снага соларних панела не може бити већа од 
одобрене снаге мерног места, која је 
наведена у рачуну за утрошену електричну 
енергију, а  максимално до 6 kW. 
 

Укупан износ средства подстицаја која се 
додељују за ову меру, представљаће мањи 
износ од: 
- 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са 
ПДВ-ом, и 

- износа који се добија множењем снаге у 
kW соларних панела из достављене 
профактуре, са  износом од 70.000 
динара са ПДВ-ом. 

  
 Укупан износ средстава подстицаја која додељује 
општина Књажевац за ову меру енергетске 
ефикасности износи 2.000.000,00 динара и Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности 
износи 2.000.000,00 динара што укупно износи 
4.000.000,00 динара. 

 

2) унапређење термотехничких система 
зграде путем замене система или дела 
система ефикаснијим системом путем: 

 
(1) уградње електронски регулисаних 
циркулационих пумпи за породичне 
куће, 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему 
са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 
динара са ПДВ-ом по циркулационој 
пумпи. 
 
(2) опремања система грејања са 
уређајима за регулацију и мерење 
предате 
количине топлоте објекту (калориметри, 

делитељи топлоте, баланс вентили) за 
станове, 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему 
са ПДВ-ом, а максимално: 

- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по 
калориметару 

- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу 
топлоте 

- 1.500,00 динара са ПДВ-ом по 
термостатском вентилу. 
 

 Укупан износ средстава подстицаја која додељује 
општина Књажевац за ову меру енергетске 
ефикасности износи 500.000,00 динара и  Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности 
износи 500.000,00 динара што укупно износи 
1.000.000,00 динара. 
 
 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од 
једне мере енергетске ефикасности из овог члана. 
 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 
јавним позивом за привредне субјекте. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у 
члану 26. овог Правилника 

 
Прихватљиви трошкови 

 
Члан 7. 

 Прихватљиви инвестициони трошкови су 
трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 
Члан 8. 

Не прихватају се трошкови радова, набавка 
материјала и опрема који настану пре првог обиласка 
комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 
неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 
Општине Књажевац су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 

царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и 

спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену 

опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 

бесповратна средства сам производи или за 

услуге које  подносилац захтева сам 

извршава  

5) Други трошкове који нису у складу са 

енергетском санацијом. 

 
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 9. 

Директни корисници средстава за 

реализацију енергетске санације су привредни 
субјекти. 
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 Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче материјале и опрему одговарајућег 
квалитета и изврше услуге у складу са одредбама 
уговора и у договореним роковима. 

Члан 10. 
Крајњи корисници бесповратних средстава 

су домаћинства и стамбене заједнице. 
 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 11. 

Општинско веће општине Књажевац доноси 
Решење о образовању комисије за реализацију 
енергетске санације (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање енергетске 
санације у име Општине Књажевац спроводи 
Комисија, коју Општинско веће општине Књажевац 
формира Решењем о образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци  и друга питања од значаја за рад 
Комисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 

 
Члан 12. 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за 

привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, 
образац пријаве, и друго ). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће 
документације на огласној табли и званичној интернет 
страници Општине Књажевац; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор 

пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине 
Књажевац, разматрање приговора на прелиминарну 
листу изабраних привредних субјеката и 
домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг листа 
крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних 
директних корисника и предлога коначне листе 
изабраних крајњих корисника којима је признато 
право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи 
директних и крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
општине Књажевац. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да Општинском већу општине Књажевац 
достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе 
најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве 
ради оцене почетног стања објекта и 
веродостојности података из поднете 
пријаве, као  и оправданост  предложених 
мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка 
радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на 
лицу места врши преглед поднетих захтева, уз 
обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се 
Записник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава 
Комисија.  

Записник садржи и технички извештај о 
постојећем стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди 
да ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање 
у складу са одредбама уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење реализације 
мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника 

средстава да обавештава Комисију о 

реализацији мера, у роковима одређеним 

уговором и да омогући Комисији да изврши 

увид у релевантну документацију насталу у 

току реализације активности; 

- Прикупљање информација од 

директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и 

обавештавање надлежних органа и јавности. 

 
Члан 13. 

Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне 

кориснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење 
прелиминарне ранг листе не може бити дужe 
од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни 
позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и 
доношење прелиминарне ранг листe крајњих 
корисника не може бити дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / 
крајњих корисника не може бити дуже  од  15  
дана од дана подношења последњег 
приговора. 

 
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 14. 

Средства Буџета Општине Књажевац за 
суфинансирању енергетске санације, породичних 
кућа и станова додељују се у складу са одредбама 
овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 
јавни позив, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, испуњености услова и 
оцењивање привредних субјеката ради утврђивање 
листе директних корисника и доношење акта о избору 
директних корисника, као и, расписивање јавног 
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позива за грађане, прикупљање и комплетирање 
пријава, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања 
листе крајњих корисника на основу критеријума из 
јавног позива, доношење акта о избору крајњих 
корисника, реализацију и извештавање. 
 

Јавни позив за директне кориснике (привредне 
субјекте) 

 
Члан 15. 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 
директних корисника доноси Општинско веће општине 
Књажевац.   

Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење 
документације у року који је утврђен јавним позивом, 
а подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на интернет страници Општине Књажевац, 
а најава јавног позива и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

Услови за учешће привредних субјекти 
који врше набавку и радове на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације на јавном позиву: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна 

друштва и предузетници најмање  

шест месеци од дана подношења 

пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и 

производе, 

- да имају запосленог или на неки други 

начин ангажованог инжењера 

електротехнике који поседује лиценцу 

у складу са законом којим се уређује 

изградња објеката, а који ће бити 

задужен за израду извештаја за 

уграђену инсталацију соларних 

панела за производњу електричне 

енергије,   

- да дају гаранцију на инвертер од 

минимално 5 година и на соларне 

колекторе од минимално 10 године. 

 
 Услови за учешће привредних субјекти 
који врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и 
делитеља топлоте на јавном позиву:  

- да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна 

друштва и предузетници најмање  

шест месеци од дана подношења 

пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и 

производе, 

 
Садржај јавног позива за директне кориснике 

(привредне субјекте) 

 
Члан 17. 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника 
садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног 
позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о 
суфинансирању енергетске санације  на 
територији јединице локалне 
самоуправе,  

3) намену средстава,  
4) услове за учешће на конкурсу,  
5) документацију коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 
6) испуњеност услова из јавног позива,  
7) начин и рок подношења пријаве,  
8) начин објављивања одлуке о учешћу 

привредних субјеката у суфинансирању 
енергетске санације по јавном позиву, 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 18. 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни 
субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац за привредне субјекте 
који врше набавку и радове на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације се налази у прилогу 
јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 
2) податке о законском заступнику; 
3) цена за комплетну кровну уградњу и 

опрему за соларну електрану  капацитета  
6 kW инсталисане снаге соларних панела, 
укључујући и уградњу и пратеће 
инсталације за производњу електричне 
енергије, уградњу двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије, цену израде техничке 
документације која обухвата предмер и 
предрачун, као и извештаја о уградњи 
соларних панела и уградњи мерног места 
који је у складу са законом неопходан 
приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. Цену дати по наведним ставкама а 
потребну опрему предвидети по 
Правилима о раду дистрибутивног 
система ОДС-а; 

4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима 
спецификацију радова и обавезу израде 
извештаје  о уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије и уградње,  
 

 Пријавни образац привредних субјекти 
који врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и 
делитеља топлоте се налази у прилогу јавног 
позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 



24. МАЈ 2022 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 17  СТРАНА 42 

 

42 
 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) 

 
Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних 
корисника који врше набавку и радове на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације 
обухватају следеће: 

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3). 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) рок важења гаранције на инвертер и 

соларне панеле 
4) други критеријуми ближе дефинисани 

јавним позивом. 
 

 Критеријуми за рангирање директних 
корисника који врше набавку и радове на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације 
обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са 

уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) други критеријуми ближе дефинисани 
јавним позивом. 

 
 Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани 
у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних 

директних корисника и уговарање 

 
Члан 20. 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава 
привредних субјеката врши се применом критеријума 
из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 
листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника 
Комисија објављује на огласној табли Општине 
Књажевац и званичној интернет страници Општине 
Књажевац. 

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе директних 
корисника, у року од три дана од дана објављивања 
листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која 
мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана 
његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води 
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 
избору директних корисника у спровођењу мера 
енергетске санације и исте доставља Општинском 
већу општине Књажевац на усвајање. 

Председник Општинског већа општине 
Књажевац доноси Одлуку о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације.  
          Одлука Општинског већа општине Књажевац о 
избору директних корисника у спровођењу мера 
енергетске санације објављује се на огласној табли 
Општинске управе и званичној интернет страници 
Општине Књажевац. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске 
санације потписује се након доношења Решења о 
коначној листи крајњих корисника за спровођење 
мера енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне 
кориснике за одређену меру/мере енергетске 
ефикасности не пријави ни један или недовољно 
привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити 
у јавном позиву за домаћинства. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима (домаћинствима) 

 
Члан 21. 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 
бесповратних средстава грађанима за енергетску 

санацију породичних кућа и станова доноси 
Општинско веће општине Књажевац. 

Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава грађанима спроводи Комисија.  

Грађани - учесници конкурса подносе пријаву 
Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне 
документације  у року који је утврђен јавним позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац, а 
најава јавног позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних 

докумената   

 
Члан 22. 

  Право учешћа на конкурсу имају грађани који 
испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 
- власник објекта, или    
- ако подносилац пријаве није власник, 

онда да подносилац пријаве има 
пријаву боравка на адреси објекта за 
који подноси пријаву, и тада је 
потребно уз пријаву поднети писану 
сагласност власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву 
приложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња 
електричне енергије  у објекту  у претходном 
месецу минимално 30 kwh.   

3) не прихватају се трошкови радова, набавке 

материјала и опреме који настану пре првог 

обиласка Комисије за преглед и оцену 
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поднетих захтева за суфинансирање 

пројеката енергетске ефикасности. 

4) и други услови у складу са јавним позивом 
за домаћинства 

 
Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 

 
Члан 23. 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника 
садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног 
позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о 
суфинансирању енергетске санације  на 
територији јединице локалне 
самоуправе,  

3) финансијски оквир,  
4) намену средстава,  
5) услове за учешће на конкурсу,  
6) листу директних корисника преко којих се 

реализују радови на енергетској 
санацији, 

7) документацију коју подносилац мора 
поднети уз пријавни образац, 

8) начин на који Општина Књажевац пружа 
додатне информације и помоћ 
подносиоцу пријаве у припреми и 
подношењу пријаве, 

9) начин и рок подношења пријаве,  
10) поступак одобравања средстава, 
11) начин објављивања одлуке о 

остваривању права на бесповратна 
средства грађанима за спровођење 
енергетске санације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике 

(грађане) 
 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин 
подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске 

ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и 

о стању грађевинских(фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане 

личне карте за сва физичка лица која 

живе на адреси породичне куће за коју се 

подноси пријава. За малолетне лица 

доставити фотокопије здравствених 

књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену 

електричну енергију за стамбени објекат  

за који се конкурише за последњи месец, 

ради доказа да се  живи у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да 

минимална потрошња не може бити 

мања од 30 kWh месечно); 

4) предмер и предрачун/ профактура за 

опрему са уградњом издата од 

привредног субјекта са листе директних 

корисника (привредних субјеката)  

(Прилог 2) коју је објавила Општина 

Књажевац; 

5) потписана изјава о сагласности да орган 

за потребе поступка може извршити 

увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у 

поступку одлучивања.(Прилог 3) 

6) и друга документа у складу са Јавним 
позивом. 

 

Општина Књажевац ће обезбедити 
прибављање информације по службеној дужности за 
извод из листа непокретности, (обезбеђује општина). 

 
Члан 25. 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-

пословног објеката који не служе за 

становање 

- власници стамбених објеката који су у 

претходне две године после достављања 

Решења о додели бесповратних средстава за 

сличне активности одустали од спровођења 

активности.  

 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана  
(домаћинства) 

 
Члан 26. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 
избор корисника средстава врши ће се на основу 
листе приоритета састављене бодовањем према 
критеријумима.  

 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана и 
стамбених заједница које обухватају мере 

енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 
1) 

 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача 
радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије 

који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 
(породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова 
максимално 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 
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Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
25 

 

Постојећи начин грејања на:   
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   
5 

Електрична енергија  
10 

Дрво  
15 

Природни гас/пелет  
25 

  
 

Постојеће карактеристике спољне столарије  
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима  10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом  15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 

17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 

22,5≤К<25 18 

25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 

К>30 
16 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и 
стамбених заједница које обухватају мере 

енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 
2) 

 

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим 
системом путем: 

- уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 

- опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 

 

Постојећи начин грејања на* 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 
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Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске 
пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Јавним позивом се одређује максимални број 
бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани 
у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више 
различитих енергената, број бодова се рачуна као 
аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на 
коме се налази више врста столарије бодоваће се 
прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем 
бодова, предност имају подносиоци пријава чији је 
фактор искоришћавања површине К мањи.   

 
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 
Члан 27. 
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         Оцењивање и рангирање пројеката 
домаћинстава врши се применом критеријума из  
члана 26.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима  из члана 26., утврђује прелиминарну ранг 
листу крајњих корисника за сваку меру енергетске 
ефикасности из јавног позива на основу бодовања 
према критеријумима из члана 26. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац. 

Подносиоци пријава имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три 
дана од дана објављивања листе у складу са ставом 
3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од 
осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 
донесе  одлуку о приговору, која мора бити 
образложена,  у року од 15 дана од дана његовог 
пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана 
Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 
стамбених објеката са те листе закључно са редним 
бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 
подносилац пријаве дао неистините податке у пријави 
Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне 
листе и уместо њега спроводи теренски обилазак 
првог следећег на листи код кога није вршен теренски 
обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија сачињава 
записник у два примерка, при чему један остаје 
подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 
записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене 
у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео 
приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана 
комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Књажевац. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају 
право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана објављивања коначне листе крајњих корисника. 
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима 
из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана 
пријема приговора и након одлучивања по свим 
приговорима сачини коначну листу крајњих корисника. 

Привремени орган општине Књажевац доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 
корисницима за спровођење мера енергетске 
санације, на основу чега се закључују уговори. 

 

Члан 28. 

Уколико Општина Књажевац током трајања 
Конкурса не прими довољан број важећих пријава за 
неку од мера предвиђених Конкурсом, Комисија ће 
повећати број корисника средстава за другу меру 
зависно од броја пристиглих пријава. 
 Уколико се не утроше планирана средства за 
неку од меру, средства ће се доделити следећем 
кориснику који испуњава услове према листи 
корисника за другу меру. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 29. 

Општина Књажевац ће вршити пренос 
средстава искључиво директним корисницима не 
крајњим корисницима, након што појединачни крајњи 
корисник изврши уплату директном кориснику 
целокупну своју обавезу и након завршетка 
реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном 
кориснику је потврда Комисије да су радови изведени 
како је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у 
складу са записником Комисије приликом првог 
изласка. 

Услови да Општина Књажевац пренесе 
средства субвенције привредном субјекту (извођачу 
радова) су: 

1) Потврда Комисије да су радови изведени 

како је предвиђено предмером и 

предрачуном који је грађанин предао 

када се пријавио на јавни позив.  

2) Да је грађанин потписао уговор о 

потпуном снабдевању са нето мерењем 

са ЕПС снабдевањем.  

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи 

купца-произвођача на дистрибутивни 

систем  и упише га у регистар купца-

произвођача. 

Крајњи Корисник мора имати уредну 
документацију (рачуне и атесте) које ће доставити 
надлежној комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос 
средстава изабраним привредним субјектима у 
складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће 
сам сносити трошкове изведених радова који буду 
већи од износа субвенције наведене у члану 6. овог 
правилника (максималног износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза 
извршиће надлежни органи који су задужени за 
урбанизам односно заштиту животне средине, у 
сарадњи са Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства 
наменски утрошио, или радови нису изведени у 
складу са предмером и предрачуном који је крајњи 
корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће 
уплатити средства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 
може да реализује набавку од одабраног директног 
корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре 
реализације набавке, обавести Комисију и достави јој 
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нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може 
бити већи од одобреног. 
        

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ 

 
Извештавање 

 
Члан 30. 

Комисија припрема Завршни извештај о 
спроведеним енергетским санацијама  и  подноси га 
Општинском већу општине Књажевац. 

Јавност се информише о реализацији 
енергетских санација  преко локалних медија и 
интернет странице Општине Књажевац. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским 
санацијама, који посебно садржи информације о 
спроведеним активностима и утрошеним 
финансијским средствима, уочене недостатке у 
имплементацији активности и њихове узроке, податке 
о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са 
ефектом стаклене баште, подноси се Општинском 
већу општине Књажевац  и објављује на интернет 
страници.   

Директни корисници средстава који изводе 
радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, 
у сваком моменту, омогуће контролу реализације 
активности и увид у сву потребну документацију. 
 

Објављивање 
 

Члан 31. 

Подаци и акти које Комисија објављују на 
званичној интернет страници Општине Књажевац и 
морају се објавити и на огласној табли Општине 
Књажевац. 

 
Чување документације 

 
Члан 32. 

Општинска управа општине Књажевац има 
обавезу да чува комплетну документацију насталу у 
поступку суфинансирања енергетске санације у 
складу са важећим прописима. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
                                                                                                      
Број: 312-143/2022-09                                                       
Дана: 24.05.2022. године                                                                  
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
6 

На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 
99/2016,113/2017, 95/208, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 
118/2021),  члана 32. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", број  129/2007, 83/2014 – др. закон,  
101/2016 – др. закон,  и  47/2018) ,   члана 30. Статута  
општине  Књажевац ("Сл. лист  општине Књажевац”, 
број 6/2019-пречишћени текст), Привремени орган 
општине Књажевац, одлучујући из надлежности 
Скупштине општине,  на седници одржаној    
24.05.2022.године, донео је 

   
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  
 ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан  1. 
 

Овом  Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2022. годину  („Сл. Лист 
општине Књажевац“, бр. 37/2021 и 7/2022). 

 
Члан 2. 

 Члан  1. Одлуке  мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Књажевац за 2022. годину састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

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

7 + 8 1,278,709,477 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

4 + 5 1,511,792,618 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -233,083,141 

4. Кориговање буџетског суфицита/дефицита 
  

5. 
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 

Класа    3 191.983.730 

6. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) + 3 -41,099,411 
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7. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 
набавку домаћих хартија од вредности) 

62 0 

8. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)+3) - 62 -41,099,411 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 120,724,363 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 245,640 

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

6211 0 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 79,870,592 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 41,099,411 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 
финансирање 

(((7+8) - (4+5)+3) - 62) + 
((91+92)-(6211+61)) 

0 

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
  

8,122,000 

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 71 556.237.046 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 403.799.746 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 106.536.780 

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

714 33.084.520 

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

     1.5. Остали порески приходи 716 12.816.000 

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

74 48.807.720 

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

3. Донације 731 + 732 46.521.180 

4. Трансфери 733 468.632.397 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 57.499.630 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 1.060.472.961 

    1.1. Расходи за запослене 41 241.541.769 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 503.225.464 

    1.3. Отплата камата 44 4.000.000 

    1.4. Субвенције 45 43.320.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 83.100.000 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 100.718.728 

2. Трансфери 463+464+465 84.567.000 
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О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 351.189.657 

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 245.640 

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 120.724.363 

    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 79.870.592 

    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) 

3 191.983.730 

 

         
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 
План 2022. 
Средства 
из буџета 

Структ
ура % 

План 
2022. 

Сопствен
и и други 
приходи 

Укупна 
јавна 

средства Програм 

 
Програмск

а 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   
Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 

54,102,000 3.6% 0 54,102,000 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 14,000,000 0.9% 0 14,000,000 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 25,466,000 1.7% 0 25,466,000 

  
1101-0005 

Остваривање јавног интереса у 
одржавању зграда 

10,000,000 0.7% 0 10,000,000 

  
1101-5001 

Пројекат: Израда плана детаљне 
регулације гондоле  Ћуштица - Јабучко 
равниште 

2,000,000 0.1% 0 2,000,000 

  

1101-5003 

Пројекат: Израда техничке документације 
потребне за изградњу система 
водоснабдевања подпланинских села на 
Старој Планини 

2,636,000 0.2% 0 2,636,000 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 115,030,000 7.7% 0 115,030,000 

  
1102-0001 

Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 

43,600,000 2.9% 0 43,600,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 20,000,000 1.3% 0 20,000,000 

  
1102-0003 

Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 

28,000,000 1.9% 0 28,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена 1,500,000 0.1% 0 1,500,000 

  1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 5,000,000 0.3% 0 5,000,000 
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1102-0007 

Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 

3,120,000 0.2% 0 3,120,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 13,700,000 0.9% 0 13,700,000 

  
1102-5005 

Пројекат: Уређење градске пијаце у 
Књажевцу 

110,000 0.0% 0 110,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 24,818,702 1.7% 0 24,818,702 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  

15,000,000 1.0% 0 15,000,000 

  1501-0002 Мере актине политике запошљавања 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

  
1501-4001 

Пројекат: Развој женског 
агропредузетништва у југоисточној Србији 

240,000 0.0%   240,000 

  
1501-4003 

Пројекат: Подршка локалном развоју кроз 
нове услуге за незапослену омладину 

8,578,702 0.6% 0 8,578,702 

1502   Програм 4.  Развој туризма 95,526,295 6.4% 470,000 95,996,295 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 12,791,960 0.9% 470,000 13,261,960 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 4,918,500 0.3% 0 4,918,500 

  
1502-4001 

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

630,000 0.0% 0 630,000 

  
1502-5002 

Пројекат: Изградња рехабилитационог -
welness центра Ргошка бањица 

77,185,835 5.2% 0 77,185,835 

0101   
Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 

25,200,000 1.7% 0 25,200,000 

  
0101-0002 Мере подршке руралном развоју 25,200,000 1.7% 0 25,200,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 147,550,780 9.9% 0 147,550,780 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине  1,300,000 0.1% 0 1,300,000 

  0401-0004 Управљање отпадним водама 3,000,000 0.2% 0 3,000,000 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом 6,800,000 0.5% 0 6,800,000 

  0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 300,000 0.0% 0 300,000 

  
0401-5011 

Пројекат: Заједничке мере за зелену 
инфраструктуру 

14,921,180 1.0% 0 14,921,180 

  
0401-5002 

Пројекат: Изградња трансфер станице са 
рециклажним двориштем 

121,229,600 8.1% 0 121,229,600 

0701   
Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

123,776,600 8.3% 0 123,776,600 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 64,510,000 4.3% 0.00 64,510,000 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 54,366,600 3.6% 0.00 54,366,600 

  0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 4,900,000 0.3% 0.00 4,900,000 

2002   Програм 8.  Предшколско васпитање 164,699,197 11.0% 950,000 165,649,197 

  
2002-0002 

Функционисањеи остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

155,483,640 10.4% 950,000 156,433,640 

  2002-4001 Пројекат: Растемо заједно 5,215,557 0.3% 0 5,215,557 

  
0401-5001 

Пројекат: Санација крова објекта 
обданишта "Црвенкапа" 

4,000,000 0.3% 0 4,000,000 

2003   Програм 9.  Основно образовање  68,210,624 4.6% 0 68,210,624 

  
2003-0001 Реализација делатности основног 

образовања 
49,037,000 3.3% 0 49,037,000 

  2003-5001 Пројекат: Реконструкција спортске сале 
ОШ "Дубрава" 

19,173,624 1.3% 0 19,173,624 

2004   Програм 10. Средње образовање  31,286,469 2.1% 800,000 32,086,469 
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  2004-0001 
Реализација делатности средњег 
образовања 

22,340,000 1.5% 0 22,340,000 

  2004-0012 
Функционисање установа за стручно 
усавршавање запослених 

8,946,469 0.6% 800,000 9,746,469 

0902   
Програм 11.  Социјална  и дечија 
заштита 

96,670,000 6.5% 0 96,670,000 

  0902-0001 
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 

22,720,000 1.5% 0 22,720,000 

  0902-0002 
Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 

200,000 0.0% 0 200,000 

  0902-0005 
Обављање делатн.установа социјал. 
зешти 

9,900,000 0.7% 0 9,900,000 

  0902-0018 
Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 

8,150,000 0.5% 0 8,150,000 

  0902-0019 Подршка деци и породици са децом 25,700,000 1.7% 0 25,700,000 

  0902-0020 Подршка рађању и родитељству 21,000,000 1.4% 0 21,000,000 

  0902-4001 
Пројекат: Пружање услуге социјалне 
заштите Помоћ у кући 

9,000,000 0.6% 0 9,000,000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 2,000,000 0.1% 0 2,000,000 

  1801-0002 Мртвозорство 1,500,000 0.1% 0 1,500,000 

  
1801-0003 

Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље 

500,000 0.0% 0 500,000 

1201   
Програм 13.  Развој културе и 
информисања 

108,800,792 7.3% 610,000 109,410,792 

  
1201-0001 

Функционисање локалних установа 
културе  

69,699,770 4.7% 565,000 70,264,770 

  
1201-0002 

Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

20,160,000 1.4% 45,000 20,205,000 

  
1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа 

2,000,000 0.1% 0 2,000,000 

  
1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 

15,000,000 1.0% 0 15,000,000 

  1201-4001 Пројекат: Пројекти финансирани из 
Министарства културе 

1,941,022 0.1% 0 1,941,022 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 61,727,591 4.1% 0 61,727,591 

  
1301-0001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

50,100,000 3.4% 0 50,100,000 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 500,000 0.0% 0 500,000 

  
1301-5003 

Пројекат: Изградња свлачионица на 
градском стадиону 

11,127,591 0.7% 0 11,127,591 

0602   
Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 

309,986,210 20.8% 5,292,000 315,278,210 

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

160,990,890 10.8% 0 160,990,890 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 46,602,000 3.1% 5,292,000 51,894,000 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 83,870,592 5.6% 0 83,870,592 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,583,470 0.2% 0 2,583,470 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 5,439,148 0.4% 0 5,439,148 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1,247,000 0.1% 0 1,247,000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 3,800,000 0.3% 0 3,800,000 

  0602-4001 Пројекат: Општина Књажевац за 21. век 486,760 0.0% 0 486,760 

  
0602-4002 

Пројекат: Набавка адресних табли и 
таблица 

4,966,350 0.3% 0 4,966,350 
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2101   
Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 

44,747,950 3.0% 0 44,747,950 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 21,057,850 1.4% 0 21,057,850 

  
2101-0002 

Функционисање извршних органа 
23,690,100 1.6% 0 23,690,100 

0501   
Програм 17. Енергетска ефикасност и 
обновљени извори енергије 

17,400,000 1.2% 0 17,400,000 

  
0501-0001 

Енергетски менаџмент 
17,400,000 1.2% 0 17,400,000 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  
1,491,533,2

10 
100.0% 8,122,000 

1,499,655,21
0 

 
Члан  4. 

 

 Члан 3. Мења се и гласи: 
Члан  3. 

 

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу 
од 41.099.411 динара обезбедиће се из примања од 
задуживања и продаје  финансијске имовине након 
покрића издатака за отплату главнице дуга. 

 
Члан  5. 

 Члан 4. Мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2022., 2023. и  2024. години исказују се у 
следећем прегледу: 
 

Екон. 
Редни 
број Опис 

 Износ у динарима  

Клас. 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

    КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
   

511 1 
Изградња трансфер станице са рециклажним 
двориштем 

   
121.229.600       

 
           -       

    
Година почетка финансирања пројекта:  

- 2021     

    
Година завршетка финансирања пројекта:  

2022     

    Укупна вредност пројекта: 161.120.000   
  

    
Извори финансирања: 

      

  
- из текућих прихода 

1.120.000  

 
    - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

120.109.600         
  

      

511 2 
Изградња рехабилитационог -welness центра Ргошка 
бањица    77.185.835       

 
           -       

    
Година почетка финансирања пројекта:  

- 2021     

    
Година завршетка финансирања пројекта:  

2022     

    Укупна вредност пројекта: 77.185.835   
  

    
Извори финансирања: 

      

    
- примања од домаћих задуживања   40.000.000         

  

  
- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25.000.000 

  

  
- вишак прихода - суфицит 12.185.835 

  

      

511 3 
Инвестиционо одржавање улица у граду, улица у 
сеоским месним заједницама и локалних путева     30.000.000       30.000.000 

 
    

Година почетка финансирања пројекта:  
- 2022 
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Година завршетка финансирања пројекта:  

2023 
  

    
Укупна вредност пројекта: 

  60.000.000       
  

    
Извори финансирања: 

  
  

    
- из текућих прихода 

  13.495.000       30.000.000 
 

  
- вишак прихода - суфицит 16.505.000       0 

 

      
511 4 Изградња свлачионица на градском стадиону 11.127.591       

  

 
  Година почетка финансирања пројекта:              2022       

  

 
  Година завршетка финансирања пројекта:              2022     

  

 
  Укупна вредност пројекта: 11.127.591       

  

 
  Извори финансирања:   

  

 
  

- из текућих прихода 4.600.000  

  

  
- трансфери од других нивоа власти 6.527.591 

  

      

511 5 
Инвестиционо одржавање постојећих водоводних 
линија 13.000.000       

  

 
  Година почетка финансирања пројекта:              2022       

  

 
  Година завршетка финансирања пројекта:              2022     

  

 
  Укупна вредност пројекта: 13.000.000       

  

 
  Извори финансирања:   

  

 
  

- из текућих прихода 13.000.000  

  

      511 6 Изградња водовода у МЗ Кожељ 3.500.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2022           

    Година завршетка финансирања пројекта:              2022          

    Укупна вредност пројекта: 3.500.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода 3.500.000      

      

511 7 
Изградња и капитално одржавање објеката у јавној 
својини општине  

        
7.530.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2022          

    Година завршетка финансирања пројекта:  2022           

    Укупна вредност пројекта:      7,530.000           

    Извори финансирања:       

    
- из текућих прихода 7.530.000 

    

      
511 8 Реконструкција спортске сале ОШ „Дубрава“   19.173.624       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022       

  
    Укупна вредност пројекта:    19.173.624       

  
    Извори финансирања:   
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    - примања од домаћих задуживања 9.173.624       
  

  
- трансфери од других нивоа власти 10.000.000 

  

      
511 9 Просторно и урбанистичко планирање    14.000.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2022     

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Укупна вредност пројекта:    14.000.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода   14.000.000       

  

      

511 10 

Израда техничке документације потребне за изградњу 
система водоснабдевања подпланинских села на 
Старој планини  2.636.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2021     

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Укупна вредност пројекта:    2.636.000       

  

      
    Извори финансирања:   

  
    - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.636.000       

  

      

511 11 
Израда плана детаљне регулације гондоле  Ћуштица – 
Јабучко равниште 2.000.000 

  

  
Година почетка финансирања пројекта:  2022 

  

  
Година завршетка финансирања пројекта:  2022 

  

  
Укупна вредност пројекта:  2.000.000 

  

  
Извори финансирања: 

   

  
- из текућих прихода 2.000.000 

  

      
511 12 Санација крова објекта обданишта Црвенкапа   4.000.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022       

  
    Укупна вредност пројекта:     4.000.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти    4.000.000       

  

      

511 13 
Изградња и постављање објеката монтажног типа у МЗ 
Трговиште и МЗ Каличина   7.300.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2022     

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Укупна вредност пројекта:    7.500.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода   7.500.000       
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541 14 Прибављање земљишта   4.300.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2022      

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2022       

  
    Укупна вредност пројекта:     4.300.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода    4.300.000       

  

       
Члан  6. 

 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 

„Члан  5. 
 
 

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

извора  директних и индиректних корисника средстава 
буџета у  износу од  8.122.000  динара, односно 
укупна средства буџета од 1.499.655.210 динара  

приказана су по врстама у следећој табели:  
 

Класа/Катег
орија/Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
 План 2022.             
Средства из 

буџета  

Структ
ура % 

 План 
2022.            

Средства 
из 

осталих 
извора  

буџ. 
корисника  

 Укупна 
јавна 

средства  

3   
Пренета средства из претходне 
године 

        
191,983,730       

  
                           

-       
        

191,983,730       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
     

1,121,079,84
7       

75.2% 
            

7,602,000       

     
1,128,681,84

7       

710000   ПОРЕЗИ 
        

556,237,046       
37.3% 

                           
-       

        
556,237,046       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

        
403,799,746       

27.1% 
                           

-       
        

403,799,746       

  
71111

0 
Порез на зараде 

        
319,516,000       

21.4%   
        

319,516,000       

  
71112

1 
Порез на приходе од самосталних - 
према стварно оствареном приходу 

                 
80,634       

0.0%   
                 

80,634       

  
71112

2 

Порез на приходе од самосталних 
делатности - према паушално 
утврђеном приходу 

          
21,685,200       

1.5%   
          

21,685,200       

  
71112

3 
Порез на приходе од самосталних 
делатности - самоопорезивање 

          
26,991,200       

1.8%   
          

26,991,200       

  
71114

5 
Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари  

               
694,200       

0.0%   
               

694,200       

  
71114

6 
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства 

                   
1,068       

0.0%   
                   

1,068       

  
71114

7 
Порез на земљиште 

                   
3,204       

0.0%   
                   

3,204       

  
71119

1 
Порез на остале приходе 

          
33,781,600       

2.3%   
          

33,781,600       

  
71119

3 
Порез на прих. спортиста и спортских 
стручњака  

            
1,046,640       

0.1%   
            

1,046,640       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
        

106,536,780       
7.1% 

                           
-       

        
106,536,780       

  
71312

1 
Порез на имовину обвезн. који не воде 
пословне књиге 

          
43,982,000       

2.9%   
          

43,982,000       

  
71312

2 
Порез на имовину обвезн. који воде 
пословне књиге 

          
41,846,000       

2.8%   
          

41,846,000       
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71331

1 
Порез на наслеђе и поклон 

            
9,184,800       

0.6%   
            

9,184,800       

  
71342

1 
Порез на пренос апсолут. права на 
непокретности 

            
9,291,600       

0.6%   
            

9,291,600       

  
71342

3 
Порез на пренос апсолут. права на 
мотор. возилима 

            
2,232,380       

0.1%   
            

2,232,380       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
          

33,084,520       
2.2% 

                           
-       

          
33,084,520       

  
71451

3 

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

          
16,200,000       

1.1%   
          

16,200,000       

  
71454

3 
Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 

                 
85,440       

0.0%   
                 

85,440       

  
71455

2 
Боравишна такса 

            
7,476,000       

0.5%   
            

7,476,000       

  
71455

3 
Боравишна такса по решењу органа ЈЛС 

               
427,200       

0.0%   
               

427,200       

  
71456

2 
Накнада за заштиту и унапређење 
животне средине  

            
6,885,200       

0.5%   
            

6,885,200       

  
71456

5 
Накнада за коришћење простора на јав. 
површинама 

            
2,000,000       

0.1%   
            

2,000,000       

  
71456

7 

Накнада за коришћење  јавне површинe 
по основу заузећа грађевинским 
материјалом 

                 
10,680       

0.0%   
                 

10,680       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

12,816,000       
0.9% 

                           
-       

          
12,816,000       

  
71611

0 
Комунална такса на фирму  

          
12,816,000       

0.9%   
          

12,816,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
        

515,153,577       
34.5% 

                           
-       

        
515,153,577       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
          

46,521,180       
3.1% 

                           
-       

          
46,521,180       

  
73210

0 
Текуће донације од међународних 
организација 

          
46,521,180       

3.1%   
          

46,521,180       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

        
468,632,397       

31.4% 
                           

-       
        

468,632,397       

  
73315

1 
Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 

        
429,681,070       

28.8%   
        

429,681,070       

  
73315

4 

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

          
22,423,736       

1.5%   
          

22,423,736       

  
73325

1 

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

          
16,527,591       

1.1%   
          

16,527,591       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
          

48,807,720       
3.3% 

            
7,602,000       

          
56,409,720       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
            

7,401,240       
0.5% 

                           
-       

            
7,401,240       

  
74115

1 

Приходи од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банке 

               
480,600       

0.0%   
               

480,600       

  
74115

2 

Приходи од камате на средства 
корисника буџета општине укључена у 
депозите код пословних банака код којих 
овлашћени општински орган потписује 
уговор о депоновању средстава по 
виђењу 

            
1,035,960       

0.1%   
            

1,035,960       

  
74152

2 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

            
2,349,600       

0.2%   
            

2,349,600       
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74153

1 
Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама  

                 
10,680       

0.0%   
                 

10,680       

  
74153

4 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

            
1,281,600       

0.1%   
            

1,281,600       

  
74153

8 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

            
1,495,200       

    
            

1,495,200       

  
74159

6 
Накнада за коришћење дрвета 

               
747,600       

0.1%   
               

747,600       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

          
33,650,800       

2.3% 
            

2,726,000       
          

36,376,800       

  
74215

1 
Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних организација 

                 
53,400       

- 
            

1,305,000       
            

1,358,400       

  
74215

2 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својиникоје које користе општине и 
индиректни корисници 

            
3,844,800       

0.3% 
               

471,000       
            

4,315,800       

  
74215

3 
Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште  

            
2,349,600       

0.2%   
            

2,349,600       

  
74215

4 

Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист 
нивоа општине 

               
373,800       

0.0%   
               

373,800       

  
74215

6 

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

          
25,000,000       

1.7%   
          

25,000,000       

  
74225

1 
Општинске административне таксе 

            
1,068,000       

0.1%   
            

1,068,000       

  
74225

5 
Такса за озакоњење објеката у корист 
општина 

               
961,200       

0.1%   
               

961,200       

  
74237

8 
Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

  - 
               

950,000       
               

950,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

            
5,478,840       

0.4% 
                           

-       
            

5,478,840       

  
74332

4 

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

            
5,126,400       

0.3%   
            

5,126,400       

  
74335

3 

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

               
213,600       

0.0%   
               

213,600       

  
74392

4 
Остале новчане казне, пенали и приходи 
од одузете имовинске користи 

               
138,840       

0.0% 
                           

-       
               

138,840       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                 
32,040       

0.0%   
                 

32,040       

  
74415

1 

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

                 
32,040       

0.0%   
                 

32,040       

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

            
2,244,800       

0.2% 
            

4,876,000       
            

7,120,800       

  
74515

1 
Остали приходи у корист нивоа општина 

            
1,497,200       

0.1% 
            

4,876,000       
            

6,373,200       

  
74515

2 
Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа општина 

               
747,600       

0.1%   
               

747,600       

  
74515

3 

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

 -  -    -  

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

               
881,504       

0.1% 
                           

-       
               

881,504       

  
77211

4 

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне 
године 

               
881,504       

0.1%   
               

881,504       
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800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

          
57,499,630       

3.9% 
               

520,000       
          

58,019,630       

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

          
57,499,630       

3.9% 
                           

-       
          

57,499,630       

  
81115

1 
Примања од продаје непокретности у 
корист нивоа општине 

          
20,000,000       

1.3%   
          

20,000,000       

  
81215

1 
Примања од покретних ствари у корист 
нивоа општине 

 -  -    -  

  
84115

1 
Примања од продаје земљишта 

          
37,499,630       

2.5%   
          

37,499,630       

820000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ 

                           
-       

0.0% 
               

520,000       
               

520,000       

  
82310

0 
Примања од продаје робе за даљу 
продају 

 -  - 
               

520,000       
               

520,000       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

        
120,970,003       

8.1% 
                           

-       
        

120,970,003       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
        

120,724,363       
8.1% 

                           
-       

        
120,724,363       

  
91145

1 
Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општина 

        
120,724,363       

8.1%   
        

120,724,363       

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

               
245,640       

0.0% 
                           

-       
               

245,640       

  
92165

1 

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

               
245,640       

0.0%   
               

245,640       

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

     
1,299,549,48

0       
87.1% 

            
8,122,000       

     
1,307,671,48

0       

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

     
1,491,533,21

0       
100.0% 

            
8,122,000       

     
1,499,655,21

0       

 
 

 Члан  7. 
 

 Члан 6. мења се и гласи: 
 

„ Члан  6. 

 
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени 

су у следећим износима , и то: 
 
 

Екон. 
клас. 

  
План 2022. 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

План 2022. 
Средства из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ    1,060,472,961       71.1%       7,502,000       
     

1,067,974,961       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
      241,541,769       16.2%                      -       

        
241,541,769       

411 Плате и додаци запослених 
      188,272,127       12.6%                      -       

        
188,272,127       

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

        30,919,542       2.1%                      -       
          

30,919,542       

413 Накнаде у натури (превоз) 
             290,000       0.0%                      -       

               
290,000       

414 Социјална давања запосленима 
          4,930,300       0.3%                      -       

            
4,930,300       

415 Накнаде за запослене 
          7,620,000       0.5%                      -       

            
7,620,000       

416 
Награде,бонуси и остали посебни 
расходи 

          9,509,800       0.6%                      -       
            

9,509,800       
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420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
      503,225,464       33.7%       7,424,000       

        
510,649,464       

421 Стални трошкови 
        93,033,760       6.2%       3,407,500       

          
96,441,260       

422 Трошкови путовања 
          2,926,006       0.2%          120,000       

            
3,046,006       

423 Услуге по уговору 
      147,342,662       9.9%       1,301,000       

        
148,643,662       

424 Специјализоване услуге 
      111,402,565       7.5%       1,220,000       

        
112,622,565       

425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
мат) 

      112,831,080       7.6%          987,500       
        

113,818,580       

426 Материјал 
        35,689,391       2.4%          388,000       

          
36,077,391       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
          4,000,000       0.3%                      -       

            
4,000,000       

441 Отплата домаћих камата; 
          4,000,000       0.3%                      -       

            
4,000,000       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                         -       0.0%                      -       
                           

-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
        43,320,000       2.9%                      -       

          
43,320,000       

4511 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

        28,320,000       1.9%                      -       
          

28,320,000       

454 Субвенције приватним предузећима 
        15,000,000       1.0%                      -       

          
15,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
        84,567,000       5.7%                      -       

          
84,567,000       

4631 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

        81,877,000       5.5%                      -       
          

81,877,000       

464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

          1,000,000       0.1%                      -       
            

1,000,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери            1,690,000       0.1%                      -       
            

1,690,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ         83,100,000       5.6%                      -       
          

83,100,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
        83,100,000       5.6%                      -       

          
83,100,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ         94,032,580       6.3%            78,000       
          

94,110,580       

481 Дотације невладиним организацијама; 
        78,625,500       5.3%            40,000       

          
78,665,500       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
          4,007,000       0.3%            12,000       

            
4,019,000       

483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова; 

             252,000       0.0%            26,000       
               

278,000       

484 

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

        10,848,080       0.7%                      -       
          

10,848,080       

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

             300,000       0.0%                      -       
               

300,000       

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
БУЏЕТА 

          6,686,148       0.4%                      -       
            

6,686,148       

49911 Стална резерва 
          1,247,000       0.1%                      -       

            
1,247,000       

49912 Текућа резерва 
          5,439,148       0.4%                      -       

            
5,439,148       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       351,189,657       23.5%          620,000       
        

351,809,657       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
      346,889,657       23.3%            80,000       

        
346,969,657       

511 Зграде и грађевински објекти;       313,392,650       21.0%                      -               
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313,392,650       

512 Машине и опрема; 
        30,762,007       2.1%            80,000       

          
30,842,007       

515 Нематеријална имовина 
          2,735,000       0.2%                      -       

            
2,735,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                         -       0.0%          540,000       

               
540,000       

523 Залихе робе за даљу продају                          -       0.0%          540,000       
               

540,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
          4,300,000       0.3%                      -       

            
4,300,000       

541 Земљиште;           4,300,000       0.3%                      -       
            

4,300,000       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
        79,870,592       5.4%                      -       

          
79,870,592       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
        79,870,592       5.4%                      -       

          
79,870,592       

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ     1,491,533,210       100.0%       8,122,000       
     

1,499,655,210       

 
 

Члан  8. 
 

 Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 

 
 

Издаци буџета, по функционалној класификацији, 
утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 
 
 

 
Функционална класификација  

План 2022. 
Средства из 

буџета 

Структура             
% 

План 2022. 
Средства из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА        96,670,000       6.5% 
                        

-       
          

96,670,000       

010 Болест и инвалидност;             200,000       0.0% 
                        

-       
               

200,000       

040 Породица и деца;        46,100,000       3.1% 
                        

-       
          

46,100,000       

060 Становање;             700,000       0.0% 
                        

-       
               

700,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

       39,770,000       2.7% 
                        

-       
          

39,770,000       

090 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

         9,900,000       0.7% 
                        

-       
            

9,900,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ      365,750,690       24.5% 
         

5,292,000       
        

371,042,690       

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

       14,057,850       0.9% 
                        

-       
          

14,057,850       

111 Извршни и законодавни органи        23,690,100       1.6% 
                        

-       
          

23,690,100       

112 Финансијски и фискални послови          6,686,148       0.4% 
                        

-       
            

6,686,148       

130 Опште услуге;      183,844,000       12.3% 
                        

-       
        

183,844,000       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

       53,602,000       3.6% 
         

5,292,000       
          

58,894,000       

170 Трансакције јавног дуга;        83,870,592       5.6% 
                        

-       
          

83,870,592       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ          6,383,470       0.4% 
                        

-       
            

6,383,470       

330 Судови;          2,583,470       0.2% 
                        

-       
            

2,583,470       
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360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

         3,800,000       0.3% 
                        

-       
            

3,800,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ      272,441,597       18.3% 
            

470,000       
        

272,911,597       

412 Општи послови по питању рада          9,818,702       0.7% 
                        

-       
            

9,818,702       

421 Пољопривреда        25,200,000       1.7% 
                        

-       
          

25,200,000       

436 Остала енергија          3,120,000       0.2% 
                        

-       
            

3,120,000       

451 Друмски саобраћај      123,776,600       8.3% 
                        

-       
        

123,776,600       

473 Туризам        95,526,295       6.4% 
            

470,000       
          

95,996,295       

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

       15,000,000       1.0% 
                        

-       
          

15,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      197,050,780       13.2% 
                        

-       
        

197,050,780       

510 Управљање отпадом;      176,329,600       11.8% 
                        

-       
        

176,329,600       

520 Управљање отпадним водама;        3,000,000       0.2% 
                        

-       
       3,000,000       

    530 Смањење загађености;     14,921,180       1.0%                    -            14,921,180       

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика; 

         1,500,000       0.1% 
                        

-       
            

1,500,000       

560 
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

         1,300,000       0.1% 
                        

-       
            

1,300,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ      135,685,624       9.1% 
                        

-       
        

135,685,624       

610 Стамбени развој;        10,000,000       0.7% 
                        

-       
          

10,000,000       

620 Развој заједнице;        68,385,624       4.6% 
                        

-       
          

68,385,624       

630 Водоснабдевање;        13,700,000       0.9% 
                        

-       
          

13,700,000       

640 Улична расвета;        43,600,000       2.9% 
                        

-       
          

43,600,000       

700 ЗДРАВСТВО          2,000,000       0.1% 
                        

-       
            

2,000,000       

721 Опште медицинске услуге          1,500,000       0.1% 
                        

-       
            

1,500,000       

722 Специјализоване медицинске услуге             500,000       0.0% 
                        

-       
               

500,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ      170,528,383       11.4% 
            

610,000       
        

171,138,383       

810 Услуге рекреације и спорта;        61,227,591       4.1% 
                        

-       
          

61,227,591       

820 Услуге културе;        90,800,792       6.1% 
            

610,000       
          

91,410,792       

830 Услуге емитовања и штампања;        15,000,000       1.0% 
                        

-       
          

15,000,000       

840 Верске и остале услуге заједнице;          3,000,000       0.2% 
                        

-       
            

3,000,000       

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

            500,000       0.0% 
                        

-       
               

500,000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ      245,022,666       16.4% 
         

1,750,000       
        

246,772,666       

911 Предшколско образовање      164,699,197       11.0% 
            

950,000       
        

165,649,197       

912 Основно образовање        49,037,000       3.3% 
                        

-       
          

49,037,000       

920 Средње образовање;        22,340,000       1.5% 
                        

-       
          

22,340,000       
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980 
Образовање некласификовано на другом 
месту 

         8,946,469       0.6% 
            

800,000       
            

9,746,469       

УКУПНО   1,491,533,210       100.0% 
         

8,122,000       
     

1,499,655,210       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан  9. 
 

 Члан 8. мења се и гласи: 
 

„Члан 8. 
 

Средства буџета у износу од  1.491.533.210  динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у 
укупном износу од 8.122.000  динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то: 
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 Средства из 
буџета 

 Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0001       Функционисање Скупштине       

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

послови 
      

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,367,210   3,367,210 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 560,640   560,640 

          415 Накнаде трошкова за запослене 200,000   200,000 

          421 Стални трошкови 430,000   430,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

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

          481 Дотације невладиним организацијама 1,400,000   1,400,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 14,057,850 0 14,057,850 

            Функција 110: 14,057,850 0 14,057,850 

                    

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

          416 Накнаде члановима комисија 6,450,000   6,450,000 
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          423 Услуге по уговору 200,000   200,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000   100,000 

          426 Материјал 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000 0 7,000,000 

            Функција 160: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

          01 Приходи из буџета 21,057,850 0 21,057,850 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 21,057,850 0 21,057,850 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 21,057,850 0 21,057,850 

                    

            Свега за Раздео 1: 21,057,850 0 21,057,850 

                    

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,926,790   9,926,790 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,649,510   1,649,510 

          415 Накнаде трошкова за запослене 700,000   700,000 

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          422 Трошкови путовања 500,000   500,000 

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

          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 16,678,300 0 16,678,300 
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            Функција 111: 16,678,300 0 16,678,300 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 16,678,300 0 16,678,300 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 16,678,300 0 16,678,300 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 16,678,300 0 16,678,300 

                    

            Свега за Раздео 2: 16,678,300 0 16,678,300 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 570,000   570,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 91,800   91,800 

          415 Накнаде трошкова за запослене 30,000   30,000 

          421 Стални трошкови 790,000   790,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

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

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 7,011,800 0 7,011,800 

            Функција 111: 7,011,800 0 7,011,800 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 7,011,800 0 7,011,800 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 7,011,800 0 7,011,800 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 7,011,800 0 7,011,800 
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            Свега за Раздео 3: 7,011,800 0 7,011,800 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0004       Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,581,310   1,581,310 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 262,160   262,160 

          414 Социјална давања запосленима 200,000   200,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 100,000   100,000 

          421 Стални трошкови 110,000   110,000 

          422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

          423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

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

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,583,470 0 2,583,470 

            Функција 330: 2,583,470 0 2,583,470 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,583,470 0 2,583,470 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,583,470 0 2,583,470 

                  0 

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,583,470 0 2,583,470 

                    

            Свега за Раздео 4: 2,583,470 0 2,583,470 

                    

5           ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    1101       ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       
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    1101-0001       Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 14,000,000   14,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000 0 14,000,000 

            Функција 620: 14,000,000 0 14,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000 0 14,000,000 

            Свега за програмску активност 1101-0001: 14,000,000 0 14,000,000 

                    

    1101-0003       Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          424 Специјализоване услуге 16,936,000   16,936,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 8,530,000   8,530,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 25,466,000 0 25,466,000 

            Функција 620: 25,466,000 0 25,466,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 25,466,000 0 25,466,000 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 25,466,000 0 25,466,000 

                    

    1101-0005       Остваривање јавног интереса у одржавању зграда       

      610     Стамбени развој       

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

            Извори финансирања за функцију 610:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 

            Функција 610: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 

            Свега за програмску активност 1101-0005: 10,000,000 0 10,000,000 
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    1101-5001       
Пројекат: Израда плана детаљне регулације гондоле                           

Ћуштица-Јабучко равниште  
      

      620     Развој заједнице       

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

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

            Функција 620: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1101-5001:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

            Свега за пројекат 1101-5001: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    1101-5003       
Пројекат: Израда техничке документације потребне за изградњу 

система водоснадбевања подпланинских села на Старој Планини 
      

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 2,636,000   2,636,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2,636,000   2,636,000 

            Функција 620: 2,636,000 0 2,636,000 

            Извори финансирања за пројекат 1101-5003:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2,636,000   2,636,000 

            Свега за пројекат 1101-5003: 2,636,000 0 2,636,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 51,466,000 0 51,466,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2,636,000 0 2,636,000 

                    

            Свега за Програм 1: 54,102,000 0 54,102,000 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       
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    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

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

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

          424 Специјализоване услуге 28,600,000   28,600,000 

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

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 43,600,000 0 43,600,000 

            Функција 640: 43,600,000 0 43,600,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 43,600,000 0 43,600,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 43,600,000 0 43,600,000 

                    

    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 20,000,000   20,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000 

            Функција 510: 20,000,000 0 20,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

          01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000 

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

                    

    1102-0003       Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 28,000,000   28,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 28,000,000 0 28,000,000 

            Функција 510: 28,000,000 0 28,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 28,000,000 0 28,000,000 
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            Свега за програмску активност 1102-0003: 28,000,000 0 28,000,000 

                    

    1102-0004       Зоохигијена       

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

            Функција 540: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    1102-0006       Одржавање гробља и погребне услуге       

      620     Развој заједнице       

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

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

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

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0006: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

    1102-0007       Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      436     Остала енергија       

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

            Извори финансирања за функцију 436:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000 0 3,120,000 

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

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000 0 3,120,000 
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            Свега за програмску активност 1102-0007: 3,120,000 0 3,120,000 

                    

    1102-0008       Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 13,000,000   13,000,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 13,700,000 0 13,700,000 

            Функција 630: 13,700,000 0 13,700,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

          01 Приходи из буџета 13,700,000 0 13,700,000 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 13,700,000 0 13,700,000 

                    

    1102-5005       Пројекат: Уређење градске пијаце у Књажевцу       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 110,000   110,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 110,000 0 110,000 

            Функција 620: 110,000 0 110,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-5005:       

          01 Приходи из буџета 110,000   110,000 

            Свега за пројекат 1102-5005: 110,000 0 110,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 115,030,000 0 115,030,000 

                    

            Свега за Програм 2: 115,030,000 0 115,030,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001       Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       
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      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

            Функција 490: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 15,000,000 0 15,000,000 

                  0 

                    

    1501-0002       Мере активне политике запошљавања       

      412     Општи послови по питању рада       

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

            Извори финансирања за функцију 412:     0 

          01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

            Функција 412: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

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

                    

    1501-4001 
    

  
    Пројекат:    Развој женског агропредузетништва у југоисточној 

Србији 
      

      412     Општи послови по питању рада       

          481 Дотације невладиним организацијама 240,000   240,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 

            Функција 412: 240,000   240,000 

            Извори финансирања за пројекат 1501-4001:       

          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 

            Свега за пројекат 1501-4001: 240,000   240,000 
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    1501-4003 
    

  
Пројекат: Подршка локалном развоју кроз нове услуге за незапослену 

омладину  
      

      412     Општи послови по питању рада       

          421 Стални трошкови 625,000   625,000 

          423 Услуге по уговору 1,823,702   1,823,702 

          426 Материјал 2,100,000   2,100,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,355,000   1,355,000 

          512 Машине и опрема 2,675,000   2,675,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,578,702 0 1,578,702 

            Функција 412: 8,578,702 0 8,578,702 

            Извори финансирања за пројекат 1501-4003:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,578,702 0 1,578,702 

            Свега за пројекат 1501-4003: 8,578,702 0 8,578,702 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 17,240,000 0 17,240,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,578,702 0 1,578,702 

                    

            Свега за Програм 3: 24,818,702 0 24,818,702 

                    

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-5002 
    

  Пројекат: Изградња рехабилитационог -Welness центра Ргошка бањица       

      473     Туризам       

          511 Зграде и грађевински објекти 77,185,835   77,185,835 
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            Извори финансирања за функцију 473:       

          10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000   40,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,185,835 0 12,185,835 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25,000,000 0 25,000,000 

            Функција 473: 77,185,835 0 77,185,835 

            Извори финансирања за пројекат 1502-5002:       

          10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000   40,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,185,835 0 12,185,835 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25,000,000 0 25,000,000 

            Свега за пројекат 1502-5002: 77,185,835 0 77,185,835 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000   40,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,185,835 0 12,185,835 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25,000,000 0 25,000,000 

                    

            Свега за Програм 4: 77,185,835 0 77,185,835 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0004       Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

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

          511 Зграде и грађевински објекти 0   0 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

            Функција 520: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 3,000,000 0 3,000,000 

                    

    0401-5011       Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру       
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      530     Смањење загађености       

          421 Стални трошкови 36,000   36,000 

          422 Трошкови путовања 121,100   121,100 

          423 Услуге по уговору 3,950,000   3,950,000 

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

          512 Машине и опрема 8,800,000   8,800,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          06 Донације од међународних организација 14,921,180 0 14,921,180 

            Функција 530: 14,921,180 0 14,921,180 

            Извори финансирања за пројекат 0401-5011       

          06 Донације од међународних организација 14,921,180 0 14,921,180 

            Свега за пројекат 0401-5011: 14,921,180 0 14,921,180 

                    

                    

    0401-5002 
    

  Пројекат: Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем       

      510     Управљање отпадом       

          511 Зграде и грађевински објекти 121,229,600   121,229,600 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 1,120,000   1,120,000 

          15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 10,300,000 0 10,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 109,809,600 0 109,809,600 

            Функција 510: 121,229,600 0 121,229,600 

            Извори финансирања за пројекат 0401-5002       

          01 Приходи из буџета 1,120,000   1,120,000 

          15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 10,300,000 0 10,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 109,809,600 0 109,809,600 

            Свега за пројекат 0401-5002: 121,229,600 0 121,229,600 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 4,120,000 0 4,120,000 
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          06 Донације од међународних организација 14,921,180 0 14,921,180 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,300,000 0 10,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 109,809,600 0 109,809,600 

                    

            Свега за Програм 6: 139,150,780 0 139,150,780 

                    

    0701       
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
      

    0701-0002        Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре        

      451     Друмски саобраћај       

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

          425 Текуће поправке и одржавање 21,700,000   21,700,000 

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

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 48,005,000 0 48,005,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,505,000 0 16,505,000 

            Функција 451: 64,510,000 0 64,510,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 48,005,000 0 48,005,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,505,000 0 16,505,000 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 64,510,000 0 64,510,000 

                    

    0701-0004        Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 54,366,600   54,366,600 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 54,366,600 0 54,366,600 

            Функција 451: 54,366,600 0 54,366,600 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 54,366,600 0 54,366,600 
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            Свега за програмску активност 0701-0004: 54,366,600 0 54,366,600 

                    

    0701-0005        Унапређење безбедности саобраћаја       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,450,000   2,450,000 

          426 Материјал 1,950,000   1,950,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

            Функција 451: 4,900,000 0 4,900,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:       

          01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

            Свега за програмску активност 0701-0005: 4,900,000 0 4,900,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 107,271,600 0 107,271,600 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,505,000 0 16,505,000 

                    

            Свега за Програм 7: 123,776,600 0 123,776,600 

                  0 

    2002       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ        

    2002-4001       Пројекат: Растемо заједно       

      911     Предшколско образовање       

          421 Стални трошкови 15,800   15,800 

          423 Услуге по уговору 285,800   285,800 

          424 Специјализоване услуге 1,483,609   1,483,609 

          425 Текуће поправке и одржавање 661,080   661,080 

          426 Материјал 897,311   897,311 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,830,500   1,830,500 

          512 Машине и опрема 41,457   41,457 
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            Извори финансирања за функцију 911:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,124,140 0 4,124,140 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 336,000 0 336,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 755,417   755,417 

            Функција 911: 5,215,557 0 5,215,557 

                    

            Извори финансирања за пројекат 2002-4001:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,124,140 0 4,124,140 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 336,000 0 336,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 755,417   755,417 

            Свега за пројекат 2002-4001: 5,215,557 0 5,215,557 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,124,140 0 4,124,140 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 336,000 0 336,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 755,417   755,417 

                    

            Свега за Програм 8: 5,215,557 0 5,215,557 

                    

    2003       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001       Реализација делатности основног образовања       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 48,037,000   48,037,000 

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

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 49,037,000 0 49,037,000 

            Функција 912: 49,037,000 0 49,037,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 49,037,000 0 49,037,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 49,037,000 0 49,037,000 
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    2003-5001       Пројекат: Реконструкција спортске сале ОШ "Дубрава"       

                    

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 19,173,624   19,173,624 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 0 0 0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,000,000 0 10,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 9,173,624 0 9,173,624 

            Функција 620: 19,173,624 0 19,173,624 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-5001:       

          01 Приходи из буџета 0 0 0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,000,000 0 10,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 9,173,624 0 9,173,624 

            Свега за пројекат 2003-5001: 19,173,624 0 19,173,624 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 49,037,000 0 49,037,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,000,000 0 10,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 9,173,624 0 9,173,624 

                    

            Свега за Програм 9: 68,210,624 0 68,210,624 

                    

    2004       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2004-0001       Реализација делатности средњег образовања       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 22,340,000   22,340,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 22,340,000 0 22,340,000 

            Функција 920: 22,340,000 0 22,340,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:       

          01 Приходи из буџета 22,340,000 0 22,340,000 
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            Свега за програмску активност 2004-0001: 22,340,000 0 22,340,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 22,340,000 0 22,340,000 

                    

            Свега за Програм 10: 22,340,000 0 22,340,000 

                    

    0902       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0902-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

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

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 200,000 0 200,000 

            Функција 010: 200,000 0 200,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:       

          01 Приходи из буџета 200,000 0 200,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0001: 200,000 0 200,000 

                    

                    

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22,500,000   22,500,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 22,520,000 0 22,520,000 

            Функција 070: 22,520,000 0 22,520,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:       

          01 Приходи из буџета 22,520,000 0 22,520,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0001: 22,520,000 0 22,520,000 
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    0902-0002       Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

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

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

            Функција 040: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0002: 100,000 0 100,000 

                    

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

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

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

            Функција 070: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0002: 100,000 0 100,000 

                    

    0902-0005       Обављање делатности установа социјалне заштите       

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,900,000   9,900,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 9,900,000 0 9,900,000 

            Функција 090: 9,900,000 0 9,900,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:       

          01 Приходи из буџета 9,900,000 0 9,900,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0005: 9,900,000 0 9,900,000 
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    0902-0018       Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

    
  

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

          481 Дотације невладиним организацијама 3,850,000   3,850,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000 0 8,150,000 

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

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000 0 8,150,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0018: 8,150,000 0 8,150,000 

      
              

    0902-0019       Подршка деци и породици са децом       

      040     Породица и деца        

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000 0 25,000,000 

            Функција 040: 25,000,000 0 25,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000 0 25,000,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0019: 25,000,000 0 25,000,000 

                    

      060     Становање       

          421 Стални трошкови 550,000   550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 60,000   60,000 

          426 Материјал 90,000   90,000 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 700,000 0 700,000 

            Функција 060: 700,000 0 700,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:       

          01 Приходи из буџета 700,000 0 700,000 
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            Свега за Програмску активност 0902-0019: 700,000 0 700,000 

                  0 

    0902-4001       Пројекат: Пружање услуге социјалне заштите - Помоћ у кући       

                    

    
  

070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

    
  

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

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

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

            Извори финансирања за пројекат 0902-4001:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

            Свега за пројекат 0902-4001: 9,000,000 0 9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 69,670,000 0 69,670,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000 0 6,000,000 

                    

            Свега за Програм 11: 75,670,000 0 75,670,000 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0002       Мртвозорство       

      721      Опште медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

            Функција 721: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       
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          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    1801-0003       Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље       

      722      Специјализоване медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 722:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

            Функција 722: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0003: 500,000 0 500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

                    

            Свега за Програм 12: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0002       
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

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

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 15,000,000 0 15,000,000 
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      840     Верске и остале услуге заједнице       

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

            Извори финансирања за функцију 840:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

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

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

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

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 
      

                    

      820     Услуге културе       

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

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

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,500,000 0 1,500,000 

                  0 

    1201-0004       
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
      

      830     
Услуге емитовања и штампања       

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

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

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

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 15,000,000 0 15,000,000 
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            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 34,500,000 0 34,500,000 

                    

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

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001       
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       50,100,000 0 50,100,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 50,100,000 0 50,100,000 

            Функција 810: 50,100,000 0 50,100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

          01 Приходи из буџета 50,100,000 0 50,100,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 50,100,000 0 50,100,000 

                    

    1301-0005       Спровођење омладинске политике       

    
  

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

  

          423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

            Функција 860: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

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

                    

    1301-5003       Пројекат: Изградња свлачионица на градском стадиону       

      810     Услуге рекреације и спорта       
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          511 Зграде и грађевински објекти 11,127,591   11,127,591 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 4,600,000   4,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,527,591 0 6,527,591 

            Функција 810: 11,127,591 0 11,127,591 

            Извори финансирања за пројекат 1301-5003:       

          01 Приходи из буџета 4,600,000   4,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,527,591 0 6,527,591 

            Свега за пројекат 1301-5003: 11,127,591 0 11,127,591 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 55,200,000 0 55,200,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,527,591 0 6,527,591 

                    

            Свега за Програм 14: 61,727,591 0 61,727,591 

                    

    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) 52,774,800   52,774,800 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,787,010   8,787,010 

          414 Социјална давања запосленима 3,000,000   3,000,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 5,200,000   5,200,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,400,000   1,400,000 

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

          422 Трошкови путовања 400,000   400,000 

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

          424 Специјализоване услуге 4,400,000   4,400,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 12,000,000   12,000,000 

          426 Материјал 7,650,000   7,650,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 1,100,000   1,100,000 
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          481 Дотације невладиним организацијама 1,850,000   1,850,000 

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

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 151,000   151,000 

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

10,848,080   10,848,080 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 7,530,000   7,530,000 

          512 Машине и опрема 6,000,000   6,000,000 

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

          541 Земљиште 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 160,990,890 0 160,990,890 

            Функција 130: 160,990,890 0 160,990,890 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 160,990,890 0 160,990,890 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 160,990,890 0 160,990,890 

                    

    0602-0009       Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 5,439,148   5,439,148 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 5,439,148 0 5,439,148 

            Функција 112: 5,439,148 0 5,439,148 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

          01 Приходи из буџета 5,439,148 0 5,439,148 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 5,439,148 0 5,439,148 

                    

    0602-0010       Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49911 Стална резерва 1,247,000   1,247,000 
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            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 1,247,000 0 1,247,000 

            Функција 112: 1,247,000 0 1,247,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

          01 Приходи из буџета 1,247,000 0 1,247,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 1,247,000 0 1,247,000 

                    

    0602-0014       Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          423 Услуге по уговору 900,000   900,000 

          424 Специјализоване услуге 600,000   600,000 

          426 Материјал 2,300,000   2,300,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000 0 3,800,000 

            Функција 360: 3,800,000 0 3,800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000 0 3,800,000 

            Свега за програмску активност 0602-0014: 3,800,000 0 3,800,000 

                    

    0602-0003       Сервисирање јавног дуга       

      170     Трансакције јавног  дуга       

          441 Отплата домаћих камата 4,000,000   4,000,000 

          611 Отплата главнице домаћим кредиторима 79,870,592   79,870,592 

            Извори финансирања за функцију 170:       

          01 Приходи из буџета 12,319,853 0 12,319,853 

          10 Примања од домаћих задуживања 71,550,739   71,550,739 

            Функција 170: 83,870,592 0 83,870,592 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:       

          01 Приходи из буџета 12,319,853 0 12,319,853 

          10 Примања од домаћих задуживања 71,550,739   71,550,739 

            Свега за програмску активност 0602-0003: 83,870,592 0 83,870,592 
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    0602-4001       Пројекат: Општина Књажевац за 21. век       

      130     Опште јавне услуге       

          423 Услуге по уговору 90,210 0 90,210 

          512 Машине и опрема 396,550 0 396,550 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 486,760 0 486,760 

            Функција 130: 486,760 0 486,760 

            Извори финансирања за пројекат 0602-4001:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 486,760 0 486,760 

            Свега за пројекат 0602-4001: 486,760 0 486,760 

                    

    0602-4002       Пројекат: Набавка и постављање адресних табли и таблица       

      130     Опште јавне услуге       

          423 Услуге по уговору 4,966,350 0 4,966,350 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,966,350 0 4,966,350 

            Функција 130: 4,966,350 0 4,966,350 

            Извори финансирања за пројекат 0602-4002:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,966,350     

            Свега за пројекат 0602-4002: 4,966,350 0 4,966,350 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 183,796,891 0 183,796,891 

          10 Примања од домаћих задуживања 71,550,739   71,550,739 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,453,110 0 5,453,110 

                    

            Свега за Програм 15: 260,800,740 0 260,800,740 

                    

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
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    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      130     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

            Функција 130: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

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

                    

            Извори финансирања за Програм 17:       

          01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

                    

            Свега за Програм 17: 100,000 0 100,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ       

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
      

    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      130     Опште услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,700,000 0 1,700,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 15,600,000 0 15,600,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 14,300,000 0 14,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000 0 3,000,000 

            Функција 130: 17,300,000 0 17,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,300,000 0 14,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000 0 3,000,000 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 17,300,000 0 17,300,000 
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            Извори финансирања за Програм 17:       

          01 Приходи из буџета 14,300,000 0 14,300,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000 0 3,000,000 

                    

            Свега за Програм 17: 17,300,000 0 17,300,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА       

    0902       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0902-0020       Подршка рађању и родитељству       

      040     Породица и деца       

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

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

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

            Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

            Свега за Програмску активност 0902-0020: 21,000,000 0 21,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

                    

            Свега за Програм 11: 21,000,000 0 21,000,000 

      
              

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0002       Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 25,200,000   25,200,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 25,200,000 0 25,200,000 
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            Функција 421: 25,200,000 0 25,200,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 25,200,000 0 25,200,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 25,200,000 0 25,200,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 25,200,000 0 25,200,000 

                    

            Свега за Програм 5: 25,200,000 0 25,200,000 

                    

            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 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 1,300,000 0 1,300,000 

            Функција 560: 1,300,000 0 1,300,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,300,000 0 1,300,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,300,000 0 1,300,000 

                    

    0401-0005       Управљање комуналним отпадом       

      510     Управљање отпадом 
      

          424 Специјализоване услуге 4,300,000   4,300,000 

          512 Машине и опрема 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 6,800,000 0 6,800,000 

            Функција 510: 6,800,000 0 6,800,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       
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          01 Приходи из буџета 6,800,000 0 6,800,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0005: 6,800,000 0 6,800,000 

                    

    0401-0006       Управљање осталим врстама отпада       

      510     Управљање отпадом       

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 510: 300,000 0 300,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0006: 300,000   300,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 8,400,000 0 8,400,000 

                    

            Свега за Програм 6: 8,400,000 0 8,400,000 

    
    

            

5 5.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002       Функционисање месних заједница       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          421 Стални трошкови 10,700,000 2,919,500 13,619,500 

          422 Трошкови путовања 20,000 0 20,000 

          423 Услуге по уговору 7,200,000 969,000 8,169,000 

          424 Специјализоване услуге 370,000 20,000 390,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 14,030,000 980,500 15,010,500 

          426 Материјал 882,000 255,000 1,137,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 0 40,000 40,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 81,000 2,000 83,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 26,000 126,000 
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          511 Зграде и грађевински објекти 10,800,000 0 10,800,000 

          512 Машине и опрема 2,119,000 80,000 2,199,000 

          541 Земљиште 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 46,602,000 0 46,602,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

            Функција 160: 46,602,000 5,292,000 51,894,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 46,602,000 0 46,602,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 46,602,000 5,292,000 51,894,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 46,602,000 0 46,602,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

                    

            Свега за Програм 15: 46,602,000 5,292,000 51,894,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.01:       

          01 Приходи из буџета 46,602,000 0 46,602,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

                    

            Свега за Главу 5.01: 46,602,000 5,292,000 51,894,000 

                    

5 5.02         РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ       

    2004       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        

    2004-0012       Функционисање установа за стручно усавршавање запослених       

      980     Образовање неквалификовано на другом месту       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,669,559   1,669,559 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 277,910   277,910 
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          421 Стални трошкови 1,050,000 50,000 1,100,000 

          422 Трошкови путовања 114,000 50,000 164,000 

          423 Услуге по уговору 1,395,000 200,000 1,595,000 

          424 Специјализоване услуге 4,050,000 500,000 4,550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000   100,000 

          426 Материјал 210,000   210,000 

          512 Машине и опрема 80,000   80,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 8,946,469 0 8,946,469 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 800,000 800,000 

            Функција 980: 8,946,469 800,000 9,746,469 

            Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:       

          01 Приходи из буџета 8,946,469 0 8,946,469 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 800,000 800,000 

            Свега за Програмску активност 2004-0012: 8,946,469 800,000 9,746,469 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 8,946,469 0 8,946,469 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 800,000 800,000 

                    

            Свега за Програм 10: 8,946,469 800,000 9,746,469 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.02:       

          01 Приходи из буџета 8,946,469 0 8,946,469 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 800,000 800,000 

                    

            Свега за Главу 5.02: 8,946,469 800,000 9,746,469 

                    

5 5.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001       Управљањем развојем туризма       
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      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,983,607 0 3,983,607 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 643,353 0 643,353 

          415 Накнаде трошкова за запослене 90,000 0 90,000 

          421 Стални трошкови 525,000 20,000 545,000 

          422 Трошкови путовања 160,000 0 160,000 

          423 Услуге по уговору 5,710,000 0 5,710,000 

          424 Специјализоване услуге 600,000 0 600,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 100,000 

          426 Материјал 240,000 0 240,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000 0 15,000 

          512 Машине и опрема 590,000 0 590,000 

          515 Нематеријална имовина 135,000   135,000 

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

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 12,791,960 0 12,791,960 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 470,000 470,000 

            Функција 473: 12,791,960 470,000 13,261,960 

                    

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,791,960 0 12,791,960 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 470,000 470,000 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 12,791,960 470,000 13,261,960 

                    

    1502-0002        Промоција туристичке понуде        

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 15,000   15,000 

          422 Трошкови путовања 338,500   338,500 

          423 Услуге по уговору 2,637,000   2,637,000 

          424 Специјализоване услуге 1,446,000   1,446,000 

          426 Материјал 482,000   482,000 



24. МАЈ 2022 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 17  СТРАНА 98 

 

98 
 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 4,918,500 0 4,918,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0 

            Функција 473: 4,918,500 0 4,918,500 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:       

          01 Приходи из буџета 4,918,500 0 4,918,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0 

            Свега за Програмску активност 1502-0002: 4,918,500 0 4,918,500 

                    

    1502-4001       
 Пројекат: Уређење фасаде туристичких локалитета Стара чаршија са 

ужим градским језгром  
      

      473     Туризам       

          425 Текуће поправке и одржавање 630,000 0 630,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 630,000 0 630,000 

            Функција 473: 630,000 0 630,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:       

          01 Приходи из буџета 630,000 0 630,000 

            Свега за Пројекат 1502-4001: 630,000 0 630,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 18,340,460 0 18,340,460 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 470,000 470,000 

                    

            Свега за Програм 4: 18,340,460 470,000 18,810,460 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.03:       

          01 Приходи из буџета 18,340,460 0 18,340,460 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 470,000 470,000 

                    

            Свега за Главу 5.03: 18,340,460 470,000 18,810,460 
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5 5.04         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,783,500 0 23,783,500 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,959,970 0 3,959,970 

          413 Накнаде у натури 90,000 0 90,000 

          414 Социјална давања запосленима 730,300 0 730,300 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000 0 40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 870,000 0 870,000 

          421 Стални трошкови 11,170,000 168,000 11,338,000 

          422 Трошкови путовања 490,000 50,000 540,000 

          423 Услуге по уговору 12,296,000 107,000 12,403,000 

          424 Специјализоване услуге 6,040,000 0 6,040,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 3,400,000 7,000 3,407,000 

          426 Материјал 2,420,000 133,000 2,553,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 110,000 10,000 120,000 

          512 Машине и опрема 3,300,000 0 3,300,000 

          515 Нематеријална имовина 1,000,000 0 1,000,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 90,000 90,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 69,699,770 0 69,699,770 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 565,000 565,000 

            Функција 820: 69,699,770 565,000 70,264,770 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 69,699,770 0 69,699,770 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 565,000 565,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 69,699,770 565,000 70,264,770 

                    

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       
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      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 280,000 20,000 300,000 

          423 Услуге по уговору 1,080,000 25,000 1,105,000 

          424 Специјализоване услуге 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,160,000 0 2,160,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 45,000 45,000 

            Функција 820: 2,160,000 45,000 2,205,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,160,000 0 2,160,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 45,000 45,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,160,000 45,000 2,205,000 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

          515 Нематеријална имовина 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

            Функција 820: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 500,000 0 500,000 

                    

    1201-4001        Пројекат: Пројекти финансирани из Министарства културе        

      820     Услуге културе       

          421 Стални трошкови 1,660 0 1,660 

          422 Трошкови путовања 52,406 0 52,406 

          423 Услуге по уговору 490,000 0 490,000 

          424 Специјализоване услуге 1,236,956   1,236,956 

          512 Машине и опрема 160,000   160,000 
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            Извори финансирања за функцију 820:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956   1,516,956 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066 0 424,066 

            Функција 820: 1,941,022   1,941,022 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4001:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956   1,516,956 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066 0 424,066 

            Свега за пројекат 1201-4001: 1,941,022 0 1,941,022 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 72,359,770 0 72,359,770 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 610,000 610,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956 0 1,516,956 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066 0 424,066 

                    

            Свега за Програм 13: 74,300,792 610,000 74,910,792 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.04:       

          01 Приходи из буџета 72,359,770 0 72,359,770 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 610,000 610,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956 0 1,516,956 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066 0 424,066 

                    

            Свега за Главу 5.04: 74,300,792 610,000 74,910,792 

                    

5 5.05         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2002       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0002       
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 
      

      911     Предшколско образовање       
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          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 90,615,351 0 90,615,351 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,687,189 0 14,687,189 

          413 Накнаде у натури 200,000 0 200,000 

          414 Социјална давања запосленима 1,000,000 0 1,000,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,260,000 0 1,260,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 789,800 0 789,800 

          421 Стални трошкови 9,995,300 250,000 10,245,300 

          422 Трошкови путовања 240,000 0 240,000 

          423 Услуге по уговору 2,402,000 0 2,402,000 

          424 Специјализоване услуге 1,330,000 700,000 2,030,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 13,470,000 0 13,470,000 

          426 Материјал 14,104,000 0 14,104,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 590,000 0 590,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000 0 200,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 500,000 

          512 Машине и опрема 4,100,000 0 4,100,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 150,701,000 0 150,701,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,782,640 0 4,782,640 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

            Функција 911: 155,483,640 950,000 156,433,640 

                    

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:       

          01 Приходи из буџета 150,701,000 0 150,701,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,782,640 0 4,782,640 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

            Свега за програмску активност 2002-0002: 155,483,640 950,000 156,433,640 

                    

    2002-5001        Пројекат: Санација крова објекта обданишта "Црвенкапа"        

      911     Предшколско образовање       
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          511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,000,000 0 4,000,000 

            Функција 911: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

            Извори финансирања за пројекат 2002-5001:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,000,000 0 4,000,000 

            Свега за пројекат 2002-5001: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 150,701,000 0 150,701,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,782,640 0 4,782,640 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,000,000 0 4,000,000 

            Свега за Програм 8: 159,483,640 950,000 160,433,640 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.05:       

          01 Приходи из буџета 150,701,000 0 150,701,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,782,640 0 4,782,640 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4,000,000 0 4,000,000 

            Свега за Главу 5.05: 159,483,640 950,000 160,433,640 

                    

                    

                    

                    

            Извори финансирања за раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 1,077,621,190 0 1,077,621,190 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 1,880,000 1,880,000 

          06 Донације од међународних организација 14,921,180 0 14,921,180 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 38,951,327 0 38,951,327 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 120,724,363 0 120,724,363 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28,690,835 0 28,690,835 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 12,214,702 0 12,214,702 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 151,078,193 0 151,078,193 

            Свега за раздео 5: 1,444,201,790 8,122,000 1,452,323,790 

                    

                    

                    

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

          01 Приходи из буџета 1,124,952,610 0 1,124,952,610 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 1,880,000 1,880,000 

          06 Донације од међународних организација 14,921,180 0 14,921,180 

          07 Донације од осталих нивоа власти 38,951,327 0 38,951,327 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 5,292,000 5,292,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 120,724,363 0 120,724,363 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28,690,835 0 28,690,835 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 12,214,702 0 12,214,702 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 950,000 950,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 151,078,193 0 151,078,193 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,491,533,210 8,122,000 1,499,655,210 

 
 
 
 

Члан  10. 
 

    Члан 9. мења се и гласи: 
 

„Члан 9. 
 

У  Посебном делу Одлуке о буџету, у члану 8., у Разделу 5, глава 5.04- Установе у култури, програм 13- Развој културе и информисања, 
укупан износ средстава од 74.910.792 динара, од чега су средства из буџета 74.300.792 динара, а средства буџетских корисника из осталих извора 
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610.000 динара, расподељује се установама у култури на следећи начин: 
 
 

Р
а

з
д

е
о

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
гр

а
м

-с
к
а

 

К
л

а
с

и
ф

. 

Ф
у

н
к
ц

и
ја

 

П
о

з
и

ц
и

ја
 

Е
к
о

н
о

м
. 
К

л
а

с
и

ф
. 

Опис 
 Средства из 

буџета 

 Средства 
из 

осталих 
извора 

 Укупна 
јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

5 5.04         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,924,000   7,924,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,319,360   1,319,360 

          413 Накнаде у натури 30,000   30,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          421 Стални трошкови 820,000 8,000 828,000 

          423 Услуге по уговору 400,000 7,000 407,000 

          424 Специјализоване услуге 120,000   120,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000 7,000 107,000 

          426 Материјал 480,000 33,000 513,000 

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

          512 Машине и опрема 400,000   400,000 

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,653,360   12,653,360 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   55,000 55,000 

            Функција 820: 12,653,360 55,000 12,708,360 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,653,360   12,653,360 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   55,000 55,000 
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            Свега за програмску активност 1201-0001: 12,653,360 55,000 12,708,360 

                    

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 280,000 20,000 300,000 

          423 Услуге по уговору 1,080,000 25,000 1,105,000 

          424 Специјализоване услуге 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,160,000   2,160,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   45,000 45,000 

            Функција 820: 2,160,000 45,000 2,205,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,160,000   2,160,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   45,000 45,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,160,000 45,000 2,205,000 

                    

    1201-4001       Пројекти финансирани из Министарства културе       

      820     Услуге културе       

          424 Специјализоване услуге 1,356,956   1,356,956 

          512 Машине и опрема 160,000   160,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956   1,516,956 

            Функција 820: 1,516,956 0 1,516,956 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4001:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956   1,516,956 

            Свега за пројекат 1201-4001: 1,516,956 0 1,516,956 

                    

            Извори финансирања за  Народну библиотеку:       

          01 Приходи из буџета 14,813,360   14,813,360 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   45,000 45,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,516,956 0 1,516,956 



СТРАНА 107 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 17  24. МАЈ 2022 

107 
 

            Свега за Народну библиотеку  : 16,330,316 100,000 16,430,316 

                    

          5 5.04         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,515,440   9,515,440 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,584,320   1,584,320 

          414 Социјална давања запосленима 400,300   400,300 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 550,000   550,000 

          421 Стални трошкови 1,900,000 50,000 1,950,000 

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

          423 Услуге по уговору 4,250,000 100,000 4,350,000 

          424 Специјализоване услуге 900,000   900,000 

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

          426 Материјал 900,000 100,000 1,000,000 

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

          512 Машине и опрема 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета 22,070,060   22,070,060 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

            Функција 820: 22,070,060 310,000 22,380,060 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 22,070,060   22,070,060 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 22,070,060 310,000 22,380,060 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 
      

      820     Услуге културе       
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          515 Нематеријална имовина 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 820: 500,000   500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:     0 

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 500,000   500,000 

                    

    1201-4001       Пројекти финансирани из Министарства културе       

      820     Услуге културе       

          421 Стални трошкови 1,660   1,660 

          422 Трошкови путовања 2,406   2,406 

     
423 Услуге по уговору 420,000   420,000 

     
424 Специјализоване услуге 

  
           512 Машине и опрема 420,000   420,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066   424,066 

            Функција 820: 424,066 0 424,066 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4001:       

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066   424,066 

            Свега за пројекат 1201-4001: 424,066 0 424,066 

                    

            Извори финансирања за  Завичајни  музеј:       

          01 Приходи из буџета 22,570,060   22,570,060 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 424,066 0 424,066 

            Свега за  Завичајни  музеј : 22,994,126 310,000 23,304,126 

                    

                    

5 5.04         ДОМ  КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       
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    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,344,060   6,344,060 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,056,290   1,056,290 

          413 Накнаде у натури 60,000   60,000 

          414 Социјална давања запосленима 330,000   330,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 320,000   320,000 

          421 Стални трошкови 8,450,000 110,000 8,560,000 

          422 Трошкови путовања 140,000 0 140,000 

          423 Услуге по уговору 7,646,000 0 7,646,000 

          424 Специјализоване услуге 5,020,000   5,020,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,300,000   2,300,000 

          426 Материјал 1,040,000   1,040,000 

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

          512 Машине и опрема 2,200,000   2,200,000 

          523 Залихе робе за даљу продају   90,000 90,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 34,976,350   34,976,350 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   200,000 200,000 

            Функција 820: 34,976,350 200,000 35,176,350 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 34,976,350   34,976,350 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   200,000 200,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 34,976,350 200,000 35,176,350 

      
                   Извори финансирања за   Дом  културе:       

          01 Приходи из буџета 34,976,350   34,976,350 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   200,000 200,000 

            Свега за  Дом културе : 34,976,350 200,000 35,176,350 
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Члан 11. 

 
Члан  10. мења се и гласи: 

 
„Члан 10. 
 

У  Посебном делу Одлуке о буџету, у члану 
8., у Разделу 5,  програм 9- Основно образовање, 
програмска активност  2003-0001-Реализација 
делатности основног образовања,  функција 912, 
економска класификација  4631-текући трансфери 
осталим нивоима власти,  укупан износ средстава од 
48.037.000 расподељује се установама основног 
образовања  на следећи начин: 

 
 

ОШ „Димитрије Тодоровић 
Каплар“ 

11.759.000 

ОШ „Вук Караџић“ 11.530.000 

ОШ „Дубрава“ 15.048.000 

ОМШ  „Предраг Милошевић“   4.950.000 

ОШ  „Младост“   4.750.000 

 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

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

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац” из разлога хитности почетка примене. 
 

Број:  400-180 /2022-01  
Датум:  24.05.2022. године  
К њ а ж е в а ц 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

I. Глава II Кадровског плана у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 37/2021), који 
је саставни део Одлуке о буџету општине 
Књажевац за 2022. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 37/2021 и 7/2022 ),  мења се и 
гласи: 
 
 

„II Планирани број запослених за 2022. годину, на 

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

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи         1 
   

Положај у другој групи         1 

Самостални саветник       14 

Саветник       21 

Млађи саветник         2 

Сарадник         4 

Млађи сарадник         / 

Виши референт       19 

референт        / 

млађи референт       4 

Намештеник –прва врста 
радних места 

       / 

Намештеник –друга врста 
радних места 

       / 

Намештеник –трећа врста 
радних места 

       / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       4 

намештеник - пета врста 
радних места 

       9 

Радни однос на одређено 
време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

саветник  
млађи саветник 
сарадник 
намештеник четврта 
врста радних места  

      1 
      1   
      1 
      1    

Радни однос на одређено 
време 
(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник        / 

млађи саветник        4 

сарадник        1 

млађи сарадник        / 

виши референт        / 

референт        / 

млађи референт        /     

намештеник – прва врста 
радних места 

       / 

Намештеник – друга 
врста радних места 

       / 

намештеник – трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник – четврта 
врста радних места 

       1 

намештеник – пета врста 
радних места 

       / 
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Приправници 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
      3 
       / 
       / 

 
 

II. У осталом делу Кадровски план у општини 
Књажевац, који је саставни део  Одлуке о буџету 
општине Књажевац за 2022. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 37/2021 и 7/2022) остаје 
непромењен. 

 
7 

На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 
47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 44. Статута 
општине Kњажевац („Службени лист општине 
Књажевац" - Пречишћен текст бр.    6/2019) и тачке 1. 
и 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Књажевац и образовању Привременог органа 
општине Књажевац („Сл. Гласник РС“ бр. 13/2022), 
Привремени орган општине Књажевац именован 
Решењем Владе Републике Србије, 24. број 119-
832/2022 од 03.02. 2022. године („Сл. гласник РС“ бр. 
13/2022)  одлучујући из надлежности Скупштине 
општине Књажевац,  на седници одржаној  
24.05.2022. године, донео је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком врше се измене и допуне 
Пословника Скупштине општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 12/2019) . 

 
Члан 2. 

 

У члану 99.  став 2.  и 3 мењају се и гласе: 
„Одборничку групу, од најмање пет 

одборника, чине одборници једне или више 
политичких странака, коалиције политичких странака,  
као и одборници групе грађана. 

Одборничку групу од најмање пет одборника 
могу удруживањем да образују и одборници 
политичких странака или других политичких 
организација које у Скупштини  имају мање од пет 
одборника“. 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“ 
 
Број : 020 - 21/2022-01                     
24.05.2022. године                                                                         
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
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            На основу члана 27. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-
др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – 
др.закон), члана 1. и 3. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 
113/2017,95/2018 и 113/2017-др. Закон), самосталног 
члана 11. Уредбе о изменама и допунама Уредбе 
накнади трошкова и отпремнини државних службеника 
и намештеника („Сл. Гласник РС“ бр. 98/2007- 
пречишћен текст, 84/2011, 84/2015 и 74/2021), члана 
42. став 3., члана 47. и члана 49. став 7. Статута 
општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
6/2019- Пречишћен текст) и тачке 1 и 2. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Књажевац и 
образовању Привременог органа општине Књажевац 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 13/2022), Привремени орган 
општине Књажевац именован Решењем Владе 
Републике Србије, 24. Број 119-832/2022 од 03.02. 
2022. године („Сл. Гласник РС“ бр. 13/2022)  
одлучујући из надлежности Скупштине општине 
Књажевац, на седници одржаној 24.05.2022. године, 
донео  је  
 

О Д Л У К У 
о радно правном статусу и правима изабраних и 

постављених лица  
у општини Књажевац  

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређујуе се радно правни 
статус, односно начин вршења функције  изабраних и 
постављених лица у општини Књажевац, права по 
основу рада и вршења функције и уређују се и друга 
питања. 

Члан 2. 

 Изабрана и постављена лица своју функцију 
у општини Књажевац, остварују на сталном раду у 
општини Књажевац, или нису на сталном раду и своју 
функцију оставарују радом на седницама органа 
Општине  према указаној потреби и према 
задужењима за обављање послова из надлежности 
Општине а у складу са законом, одлукама и другим 
важећим прописима. 
 

Члан 3. 

Изабрана и постављена лица која своју 
функцију остварују на сталном раду у општини 
Књажевац су: 

- председник општине, 
- заменик Председника општине, 
- председник Скупштине општине, 
- секретар Скупштине општине Књажевац, 

   - општински јавни правобранилац. 
(у даљем тексту: функционери на сталном 

раду). 
 

У општини Књажевац, своју функцију 
остварују радом на седницама органа Општине према 
указаној потреби и према задужењима за обављање 
послова из надлежности Општине а у складу са 
законом, одлукама и другим важећим прописима и то: 



24. МАЈ 2022 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 17  СТРАНА 112 

 

112 
 

- заменик председника Скупштине општине, 
- председници одборничких група и одборници,  
- председници и чланови сталних радних тела и 

   - чланови Општинског већа 
( у даљем тексту: функционери који нису на 

сталном раду) 
 

Члан 4. 

Изузетно, од одредаба члана 3. став 2. ове 
Одлуке,  заменик председника Скупштине општине 
као и одређени број чланова Општинског већа, могу  
да буду на сталном раду . 

Заменик председника Скупштине општине, 
може да буде на сталном раду, уколико му мирују 
права из радног односа услед избора на функцију 
заменика председника Скупштине општине и уколико 
је то одређено посебном Одлуком . 

Одређени број чланова Општинског већа може 
да буду на сталном раду уколико је то утврђено 
посебном Одлуком . 

Број и чланове Општинског већа, појединачно  
на сталном раду предлаже председник Општине. 

Заменика председника Скупштине општине на 
сталном раду, предлаже председник Скупштине 
општине. 
         Одлуку о радно правном статусу  заменика 
председника Скупштине општине  и чланова 
Општинског већа,  на сталном раду, доноси 
Скупштина општине  након избора на ову функције. 
          Одлука из става 5. овог члана, се доноси и важи 
док траје мандат члану  Општинског већа и заменику 
председника Скупштине општине. 
 

Члан 5. 

 Функционери  на сталном раду остварују 
права из радног односа код послодавца, даном 
избора, односно постављења  на функцију, односно 
на основу акта о избору односно постављењу.  
 Послодавац изабраних и постављених лица 
из става 1. овог члана је  општина Књажевац. 
 Права и дужности у име послодавца врши 
Скупштина  општине Књажевац, тј. надлажно радно 
тело утврђено Пословником Скупштине општине. 
  

Члан 6. 

 Функционери на сталном раду имају право 
на:  

- плату, 
- накнаду трошкова превоза за долазак на рад 

и одлазак са рада, 
- накнаду трошкова службеног путовања у 

земљи, 
- накнаду трошкова службеног путовања у 

иностранство, 
         - право на накнаду плате после престанка 
функције, 
         - друга права у складу са законом и другим 
прописима. 
 

Члан 7. 

 функционери на сталном раду имају право на 
плату, накнаду и остала примања у складу са законом 
којим се уређују плате, накнаде и друга примања 
функционера у јединици локалне самоуправе. 

 
Члан 8. 

 Плате функционера на сталном раду  из 
члана 3. став 1 ове Одлуке  утврђује се на основу: 

1) основице за обрачун плата (у даљем 
тексту: основица), 

2) коефицијента, 
3) додатка на плату, 
4) обавезе које ова лица плаћају  по 

основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из 
плате, у складу са законом. 

 Основну плату  лица из става 1. овог члана 
чине производ основице и коефицијента. 
 

Члан 9. 

 Основицу за обрачун плата и исплату плата 
утврђује Влада. 
 За обрачун и исплату плата изабраних лица 
која су на сталном раду примењује се основица за 
избрана лица. 
 За обрачун и исплату плата постављених 
лица која су на сталном раду примењује се основица 
за постављена лица. 
 

 
 

Члан 10. 

 Функционерима на сталном раду, припада 
додатак на плату у складу са законом. 
 Основицу за обрачун додатка на плату чини 
основна плата утврђена актом који доноси надлежно 
радно тело. 
 

Члан 11. 

 Плата утврђена у смислу члана 8. ове 
Одлуке исплаћује се за рад у пуном радном времену, 
односно радном времену које се сматра пуним.  
 

Члан 12. 

  Функционери на сталном раду, имају право 
на накнаду плате у складу са закон 
       

Члан 13. 

 Висину коефицијента за обрачун и исплату 
плата и других примања утврђује надлежно радно 
тело, а појединачна акта доноси председник тог 
радног тела. 
 

Члан 14. 

Функционери на сталном раду имају право на 
накнаду трошкова превоза за долазак на рад и 
одлазак са рада у складу са одредбама Посебног 
колективног уговора за запослене у јединицама 
локалне самоуправе и одредбама колективног 
уговора код послодавца. 

 
Члан 15. 

Службеним путовањем у земљи у смислу ове 
Одлуке сматра се путовање на које се изабрано, 
односно постављено лице  упућује да по налогу 
овлашћеног лица изврши одређени службени посао, 
ван места свог редовног запослења, односно ван 
седишта Скупштине општине Књажевац. 
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Службено путовање може трајати најдуже 15 
дана непрекидно.  

Ако то потребе службе захтевају или ако се 
започети посао не може прекинути, службено 
путовање, уз сагласност овлашћеног лица, може 
трајати и дуже од 15 дана, али не дуже од 30 дана 
непрекидно.  

 Налог за службени пут у земљи функционеру 
на сталном раду у општини Књажевац,  потписује 
Председник општине у његовом одсуству заменик 
Председника општине.  

Председнику општине налог потписује 
заменик Председника општине, а у његовом одсуству 
председник Скупштине општине.  

Члан 16. 

Службено путовање у иностранство у смислу 
ове Одлуке, јесте службено путовање из Републике 
Србије у страну државу и обратно,службено путовање 
из једне у другу страну државу и службено путовање 
из једног у друго место у страној држави.  

Налог за службено путовање у иностранство 
функционерима на сталном раду  даје Председник 
општине, у његовом одсуству заменик Председника 
општине. Председнику општине налог даје заменик 
Председника општине у његовом одсуству 
председник Скупштине општине.  

Члан 17. 

На решавање питања трошкова службеног 
путовања у земљи и иностаранству (аконтација, 
трошкови смештаја, исхране и градског превоза, 
дневнице, трошкови прибављања путних исправа, 
вакцинација и лекарских прегледа и др.) примењују се 
одредбе  важећих прописа. 

Члан 18. 

 Функционери на сталном раду после 
престанка функције, имају право на накнаду плате у 
року утврђеном законом. 

Ово право утврђује надлежно радно тело 
Скупштине општине, сходно важећим прописима, а 
појединачна решења доноси председник тог 
надлежног радног тела.  

Члан 19. 

На функционере који су посебном одлуком 
одређени да су на сталном раду из члана 4. ове 
Одлуке, примењују се одредбе ове Одлуке  за 
функционере на сталном раду. 

 
Члан 20. 

  Функционери   који нису на сталном раду  
остварују права по основу вршења функције  код 
општине Књажевац  на основу акта о избору или 
именовању. 
 

Члан 21. 

 Функционери који нису на сталном раду из 
члана 3. став 2., ове Одлуке, имају право на : - 
накнаду за рад на седницама органа општине, према 
указаној потреби и према задужењима за обављање 
послова из надлежности општине а у складу са 

законом, одлукама и другим важећим прописима ( у 
даљем тексту: накнада), 
 - право на накнаду трошкова службеног 
путовања у земљи, 
 - право на накнаду трошкова службеног 
путовања у иностранству, 
           -  право на накнаду трошкова за долазак и 
одлазак на седнице и  
            -  друга права одређена посебним прописима. 
 
 

Члан 22. 

Накнада из члана 21. одређује се : 

- заменику председника Скупштине општине, 
у месечном износу и по одржаној седници Скупштине 
општине. 

-председницима одборничких група у 
месечном износу и по одржаној седници Скупштине 
општине, 

 одборницима по одржаној седници 
Скупштине општине,  

 - председницима  и члановима  сталних 
радних тела по одржаној седници сталног радног 
тела, 

- члановима Општинског већа, у месечном 
износу и по одржаној седници Општинског већа.  

 

Члан 23. 

  Накнадом из члана 22. која се одређује за 
председнике одборничких група и за одборнике 
обухватају се права на изгубљену зараду, дневницу и 
друга примања, осим примања која су посебно 
уређена овом Одлуком.  
  Висина накнаде из члана 22. ове Одлуке  
уређује се посебним актом кога доноси  надлежно 
радно тело Скупштине општине, а појединачна акта 
доноси председник тог радног тела.  

 
Члан 24. 

Налог за службено путовање у земљи и 
иностранству  функционерима који нису на сталном 
раду  даје Председник општине, у његовом одсуству 
заменик Председника општине. 

На решавање питања трошкова службеног 
путовања у земљи и иностаранству функционерима 
који нису на стланом раду (аконтација, трошкови 
смештаја, исхране и градског превоза, дневнице, 
трошкови прибављања путних исправа, вакцинација и 
лекарских прегледа и др.) примењују се одредбе  
важећих прописа. 

Члан 25. 

За обрачун трошкова за долазак и одлазак са 
седнице Скупштине, Општинског већа и сталних 
радних тела, функционерима који нису на сталном 
раду, примењују се одредбе ове Одлуке, које се 
односе на функционере на сталном раду за долазак 
на рад и одлазак са рада. 

 
Члан 26. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
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важи Одлука о правима изабраних и постављених 
лица у општини Књажевац ( „Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013). 

 
Члан 27. 

Одредбе ове Одлуке које нису у сагласности 
са одредбама Пословника Скупштине општине које се 
односе на радна  тела, примењују се одредбе ове 
Одлуке.  

Члан 28. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се на радно правни 
статус и права функционера који буду изабрани или 
постављени у органе општине, након конституисања 
Скупштине општине, после  спроведених избора за 
одборнике Скупштине општине Књажевац, дана 
03.04.2022. године. 

 
Број : 121- 12/2022-01                
24.05.2022. године                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
 
9 

На основу члана 146. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'' број 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др.закон, 9/2020 и 52/2021), чланa 30. Статута 
општине Књажевац - пречишћен текст (''Сл. лист 
општине Књажевац'' бр. 6/2019), и тачке 1. и 2. Одлуке 
о распуштању Скупштине општине Књажевац и 
образовању Привременог органа општине Књажевац 
(„Сл. гласник РС“ бр. 13/2022), Привремени орган 
општине Књажевац, именован Решењем Владе 
Републике Србије, 24. Број 119-832/2022 од 
03.02.2022. године („Сл. гласник РС“ бр. 13/2022)  
одлучујући из надлежности Скуштине општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 24.05.2022. 
године, донео је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И 

ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 
Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама (''Сл. лист 
општине Књажевац'' бр. 8/2008, 12/2013, 20/2013, 
13/2015 и 23/2016, у даљем тексту: Одлука).  

 
Члан 2. 

 
Иза члана 71. Одлуке додају се нови чланови 

71а. и 71б који гласе: 
 

''Члан 71а. 

 
 План постављања урбане опреме на јавним 
површинама на територији Општине Књажевац из 
члана 68. став 1. тачка 1, 4, 7 и 8  Oдлуке доноси 
Општинско веће Општине Књажевац, на предлог 
Јавног предузећа ''Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу Општине Књажевац'' Књажевац, по правилу 
до 31. јануара текуће године за ту календарску 
годину. 
 

Члан 71б. 
 

 Локације за постављање урбане опреме на 
јавним површинама из претходног члана ове Одлуке 
дају се у закуп на одређено време, најдуже на период 
до 31. децембра текуће године, по поступку јавног 
надметања.  
 Оглас за давање у закуп локације из 
претходног става путем јавног надметања расписује 
Општинско веће општине Књажевац. Оглас се 
објављује на званичној интернет презентацији 
Општине Књажевац, огласној табли Општинске 
управе Књажевац и у средствима јавног 
информисања. 
  

Садржину огласа из претходног става 
одређује Општинско веће општине Књажевац.  

 
 На поступак давања у закуп путем јавног 
надметања сходно се примењују одредбе чланова 12-
14, 16. и 19-26. Одлуке.'' 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 

 
 План постављања урбане опреме на јавним 
површинама на територији Општине Књажевац из 
члана 68. став 1. тачка 1, 4, 7 и 8 за 2022. годину 
Општинско веће општине Књажевац доноси у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, на 
предлог Јавног предузећа ''Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу Општине Књажевац'' 
Књажевац. 

 
Члан 4. 

 
 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 
Члан 5. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Књажевац“. 
 
Број: 463-28/2022-01                                                
Дана: 24.05.2022. године                                                          
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
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