
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 (др. закон) i 103/2015), члана 
32. Закона о локалној самоуправи  (''Сл. гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 41. 
Статута општине Нови Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 12/08, 11/10 и 
6/13), Скупштина  општине Нови Кнежевац, на својој седници одржаној дана 17.12.2016. 
године, донела је  

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

Буџет општине Нови Кнежевац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 
 

Ред. 
бр. О П И С  Износ у динарима 

  A  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   
I Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине (1+2) 
451,810,000 

1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 451,610,000 
  - буџетска средства 447,800,000 
  - сопствени приходи 3,810,000 
2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 200,000 
II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (3+4) 
441,810,000 

3 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 319,647,000 
  - текући буџетски расходи 315,837,000 
  - расходи из сопствених прихода 3,810,000 
4 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  у 

чему: 
122,163,000 

  - текући буџетски издаци 122,163,000 
  - издаци из сопствених прихода   

III Буџетски суфицит (I-II) 10,000,000 
IV Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 
0 

V Укупaн фискални суфицит (III-IV) 10,000,000 

 

   

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

VI Примања од продаје финансијске имовине (примања од 
приватизације) 

0 

VII Примања од задуживања  0 
VIII Издаци за  отплату главнице дуга  10,000,000 
IX Резултат рачуна финансирања (VI+VII-VIII) -10,000,000 
X Неутрошена средства из ранијих година 0 
XI Нето финансирање  (IX+X) -10,000,000 

 



'
                       Укупни приходи и примања планирају се према економској класификацији у
следећим износима: 
'

Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

97,000,000Порез на зараде711111 97,000,000

-2,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711121 -2,000

2,000,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711122 2,000,000

4,500,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711123 4,500,000

-30,000Порез на приходе од непокретности711143 -30,000

350,000Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари -
по осн

711145 350,000

20,000Порез на земљиште711147 20,000

5,000Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија н

711181 5,000

35,000Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства

711183 35,000

-10,000Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатн

711184 -10,000

14,800,000Порез на остале приходе711191 14,800,000

1,100,000Порез на приходе спортиста и спортских стручњака711193 1,100,000

19,950,000Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге713121 19,950,000

41,000,000Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге713122 41,000,000

700,000Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе713311 700,000

11,500,000Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу

713421 11,500,000

50Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартиј

713422 50

2,200,000Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, плови

713423 2,200,000

250Порез на акције на име и уделе713611 250

80,000Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и и

714431 80,000

4,250,000Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних воз

714513 4,250,000

5,000Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта

714543 5,000

400,000Боравишна такса714552 400,000

2,100,000Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

714562 2,100,000

6,000Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне
игре")

714572 6,000

1,900,000Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

716111 1,900,000

203,859,300 203,859,30071 ПОРЕЗИ

3,810,000Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина

733151 3,810,000

102,015,724Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа
општина

733158 102,015,724

73,579,627Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина

733252 73,579,627
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Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

175,595,351 3,810,000 179,405,35173 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

3,000,000Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог 

741151 3,000,000

12,000,000Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресу

741516 12,000,000

12,000,000Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта

741522 12,000,000

650,000Накнада за коришћење шума и шумског земљишта741526 650,000

150,000Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама и

741531 150,000

4,000,000Накнада за коришћење грађевинског земљишта741534 4,000,000

4,400,000Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретност

742152 4,400,000

150,000Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретност

742155 150,000

5,820,000Приходи остварени по основу пружања услуга боравка
деце у 

742156 5,820,000

450,000Општинске административне таксе742251 450,000

90,000Накнада за уређивање грађевинског земљишта742253 90,000

500,000Tакса за озакоњење објеката у корист нивоа општина742255 500,000

1,550,000Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације

742351 1,550,000

320,000Родитељски динар за ваннаставне активности742378 320,000

2,000,000Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима

743324 2,000,000

150,000Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у кор

744151 150,000

9,940,855Део добити јавног предузећа, према одлуци управног
одбора ја

745123 9,940,855

10,961,213Остали приходи у корист нивоа општина745151 10,961,213

68,132,068 68,132,06874 ДРУГИ ПРИХОДИ

213,281Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
Републике

772111 213,281

213,281 213,28177 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

447,800,000 3,810,000 451,610,0007 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

200,000Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина841151 200,000

200,000 200,00084 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

200,000 200,0008 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

448,000,000 3,810,000 451,810,000УКУПНО
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'                         Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из
додатних прихода буџетских корисника, утврђени су према економској класификацији у
следећим износима: 
'

Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

73,985,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)411 73,985,000

13,244,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412 13,244,000

450,000НАКНАДЕ У НАТУРИ413 450,000

1,778,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414 1,778,000

1,965,000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ415 1,965,000

1,653,000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

416 1,653,000

93,075,000 93,075,00041 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

28,204,000 3,125,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421 31,329,000

8,946,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422 8,946,000

27,196,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423 27,196,000

27,451,000 290,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424 27,741,000

15,933,000 10,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425 15,943,000

12,162,000 385,000МАТЕРИЈАЛ426 12,547,000

119,892,000 3,810,000 123,702,00042 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

1,700,000ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА441 1,700,000

402,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444 402,000

2,102,000 2,102,00044 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

8,504,000СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ

451 8,504,000

550,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА454 550,000

9,054,000 9,054,00045 СУБВЕНЦИЈЕ

41,580,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463 41,580,000

2,000,000ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

464 2,000,000

7,181,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465 7,181,000

50,761,000 50,761,00046 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

12,687,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472 12,687,000

12,687,000 12,687,00047 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

14,172,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481 14,172,000

3,292,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482 3,292,000

101,000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА483 101,000

1,201,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ

484 1,201,000

18,766,000 18,766,00048 ОСТАЛИ РАСХОДИ

9,500,000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ499 9,500,000

9,500,000 9,500,00049 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

315,837,000 3,810,000 319,647,0004 TЕКУЋИ РАСХОДИ
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Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

119,059,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511 119,059,000

2,812,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512 2,812,000

292,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515 292,000

122,163,000 122,163,00051 ОСНОВНА СРЕДСТВА

122,163,000 122,163,0005 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

438,000,000 3,810,000 441,810,0004+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10,000,000ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА611 10,000,000

10,000,000 10,000,00061 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

10,000,000 10,000,0006 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ

10,000,000 10,000,0006  

448,000,000 3,810,000 451,810,000УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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'                                                             
                                                             Члан 2.
 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:
 
'

Шифра и  назив програма
Средства иѕ

буджета
Средства иѕ

осталих иѕвора
Укупна јавна

средства

12,000,000 12,000,0000101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

80,124,000 80,124,0000401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ

134,389,000 134,389,0000602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4,050,000 4,050,0000701 ПРОГРАМ 7:ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

12,557,000 12,557,0000901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА  ЗАШТИТА

63,240,000 63,240,0001102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

17,010,000 17,010,0001201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

7,000,000 7,000,0001301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И  ОМЛАДИНЕ

1,550,000 1,550,0001501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1,000,000 1,000,0001502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

2,000,000 2,000,0001801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

44,080,000 3,810,000 47,890,0002001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕ

32,400,000 32,400,0002002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

17,000,000 17,000,0002003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

19,600,000 19,600,0002101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

448,000,000 3,810,000 451,810,000Укупни јавни расходи

'
                                                              Члан 3.
               Планирани суфицит у износу од 10.000.000 динара користиће се за отплату
главнице дуга у износу од 10.000.000 динара. 
               За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током 2017. године, могу се
користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа
који не угрожава ликвидност тог рачуна. 
               Уколико на крају 2017. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна
трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну
годину. 
               У периоду док не дође до њиховог трошења, средства наменских трансфера  од
других нивоа власти могу се користити за финансирање  текуће ликвидности.
'
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Члан 4. 
 Стање дуга општине Нови Кнежевац на дан 31. октобра 2016. године, износи 
37.499.998 динара (311,734.16 EUR). У 2017. години, за отплату главнице дуга треба 
издвојити 83.129,16 EUR, односно, 10.000.000 динара и то: 
 
Ред. 
бр. 

Назив кредитора Услови  
 

Стање дуга у 
EUR  

Стање дуга 
у динарима 

1 Банка Интеса АД Београд  311,734.16 37.499.998 
 Први датум отплате главнице 24.08.2016.   
 Последњи датум отплате 

главнице 
24.07.2020.   

 Рата главнице за 2017. год. 83.129,16 EUR   
 Каматна стопа 2,88 % годишње 

 
  

 УКУПНИ ДУГ  311,734.16 37.499.998 
 

Члан 5. 
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину 
исказују се у следећем прегледу:  

Раз
део 

/ 
Гла
ва 

Ек. 
клас 

Ре
д. 
бр. 

Назив органа и назив капиталног пројекта 

Износ у динарима 

2017 2018 2019 

      A) КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       
4     ОПШТИНСКА УПРАВА        

  511   Зграде и грађевински објекти       
    1 Систем за прикупљање и одвођење 

отпадних вода насеља Нови Кнежевац – 
фекална канализација са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода- 4. етапа 

37,400,000     

    2 Систем за прикупљање и одвођење 
отпадних вода насеља Нови Кнежевац – 
фекална канализација са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода- 4.2  етапа 

25,120,000     

    3 Систем за прикупљање и одвођење 
отпадних вода насеља Нови Кнежевац – 
фекална канализација са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода- 3. фаза 

4,000,000 10,000,000 10,000,000 

    4 Санација водовода у делу ул. Бранка 
Радичевића и Ненада Валчева у Новом 
Кнежевцу 

13,000,000     

    5 Санација водоводне мреже  у Новом 
Кнежевцу 

26,250,000     

    6 Ревитализација старог парка у Новом 
Кнежевцу 

1,000,000 5,000,000 10,000,000 

    7 Израда  пројектно-техничке документације 
и радови на уређењу Блока 6 и 8 у Новом 
Кнежевцу 

1,000,000 5,000,000 15,000,000 

    8 Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода 

1,000 154,585,722 154,585,722 



    9 Ревитализација јавних површина 
(дрвореди) у насељу Нови Кнежевац 

1,000 2,000,000 2,000,000 

    10 Изградња фабрике воде за општину Нови 
Кнежевац 
(Истражни радова  претходне студије 
оправданости изградње фабрике воде  
 за општину Нови Кнежевац) 

1,000 10,000,000 10,000,000 

    11 Санација путне мреже у општини Нови 
Кнежевац 

1,000 5,000,000 5,000,000 

  512   Машине и опрема       
    1 Набавка подземних контејнера 1,000,000     

      Б) КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       
  451   Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

      

    1 Изградња регионалног система за 
управљање чврстим комуналним отпадом 

5,389,000     

      Ц) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

      

  463   Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 

      

    1 Капитално одржавање зграда Основне 
школе  у Банатском Аранђелову и Новом 
Кнежевцу 

1,000 8,000,000 8,000,000 

  464   Капитални трансфери организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

      

    1 Израда  пројектно-техничке документације 
и  реконструкција дечијег одељења у 
специјалистичке амбуланте  Дома 
здравља у Новом Кнежевцу 

1,000 15,000,000 15,000,000 

      Д) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА КАПИТАЛНЕ 
ПРОЈЕКТЕ 

      

  481   Дотације невладиним организацијама       

    1 Изградња и реконструкција спортских 
објеката у општини  Нови Кнежевац           

800,000 800,000 800,000 

      Укупно:  113,965,000 
 

215,385,722 230,385,722 

 
 
II ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 6. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 
451.810.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по 
корисницима и програмима и исказују у колони 9: 
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001 Функционисање скупштине 

111 Извршни и законодавни органи 

2,200,000 2,200,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

400,000 400,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

5,228,000 5,228,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

300,000 300,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

222,000 222,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 21010001

01  Приходи из буџета 8,350,000 8,350,000

Свега програмска активност 21010001 8,350,000 8,350,000

Извори финансиранја за програм 2101

8,350,00001 Приходи из буџета 8,350,000

Свега програм 2101 8,350,000 8,350,000

Извори финансиранја за главу 1.0.0

01  Приходи из буџета 8,350,000 8,350,000

Свега глава 1.0.0 8,350,000 8,350,000

Извори финансиранја за раѕдео 1

01  Приходи из буџета 8,350,000 8,350,000

Свега раздео 1 8,350,000 8,350,000

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И

ОПШТИНСКО
2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002 Функционисање извршних органа 

110 Извршни и законодавни органи, фин. и

фискални послови
6,300,000 6,300,000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

1,130,000 1,130,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

480,000 480,000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ
416

90,000 90,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

2,200,000 2,200,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

220,000 220,000МАТЕРИЈАЛ426

830,000 830,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

Извори финансиранја за програмску активност 21010002

01  Приходи из буџета 11,250,000 11,250,000

Свега програмска активност 21010002 11,250,000 11,250,000

Извори финансиранја за програм 2101

11,250,00001 Приходи из буџета 11,250,000

Свега програм 2101 11,250,000 11,250,000

1/12



Р
а
зд

е
о

Г
л

а
в
а

Ф
у
н
кц

и
ја

П
р
о
гр

а
м

 и
 

п
р
о
гр

а
м

с
ка

кл
а
с
и

ф
и

ка
ц

и
ј

а Е
ко

н
о

м
с
ка

кл
а
с
и

ф
у
и

ка
ц

и
ја

Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за главу 2.0

01  Приходи из буџета 11,250,000 11,250,000

Свега глава 2.0 11,250,000 11,250,000

Извори финансиранја за раѕдео 2

01  Приходи из буџета 11,250,000 11,250,000

Свега раздео 2 11,250,000 11,250,000

3 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

3.0.0 ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020004 Општинско јавно правобранилашт во

330 Судови 

1,060,000 1,060,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

195,000 195,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

145,000 145,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

Извори финансиранја за програмску активност 06020004

01  Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000

Свега програмска активност 06020004 1,400,000 1,400,000

Извори финансиранја за програм 0602

1,400,00001 Приходи из буџета 1,400,000

Свега програм 0602 1,400,000 1,400,000

Извори финансиранја за главу 3.0.0

01  Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000

Свега глава 3.0.0 1,400,000 1,400,000

Извори финансиранја за раѕдео 3

01  Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000

Свега раздео 3 1,400,000 1,400,000

4 ОПШТИНСКА УПРАВА  

4.0 ОПШТИНСКА УПРАВА

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДЕ  

01010001 Подршка за спровођ.пољ.политик е у

локалној заједници

421 Пољопривреда 

200,000 200,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

11,800,000 11,800,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 01010001

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

Свега програмска активност 01010001 12,000,000 12,000,000

Извори финансиранја за програм 0101

12,000,00001 Приходи из буџета 12,000,000

Свега програм 0101 12,000,000 12,000,000

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

0401-P1 ПЈ:Изградња сист.за.прикупљ и

одвођ.отпад.вода-4. етапа

520 Управљање отпадним водама 

37,400,000 37,400,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 0401-P1

01  Приходи из буџета 7,400,000 7,400,000

07  Донације од осталих нивоа власти 30,000,000 30,000,000

Свега програмска активност 0401-P1 37,400,000 37,400,000

0401-P2 ПЈ: Изградња сист.за прикуп. и одвођ.

отп вода-4-2. етапа

520 Управљање отпадним водама 

25,120,000 25,120,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 0401-P2

01  Приходи из буџета 8,703,397 8,703,397

07  Донације од осталих нивоа власти 16,416,603 16,416,603

Свега програмска активност 0401-P2 25,120,000 25,120,000

0401-P4 ПЈ: Спровођење поступка ликвидације

ЈП ''Дирекције''

520 Управљање отпадним водама 

1,000 1,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

1,000 1,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

1,000 1,000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ
416

1,000,000 1,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

700,000 700,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

206,000 206,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

1,000 1,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444

420,000 420,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482

1,000 1,000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА483

4,269,000 4,269,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 0401-P4

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

Свега програмска активност 0401-P4 6,600,000 6,600,000

04010004 Управљање отпадним водама 

520 Управљање отпадним водама 

1,500,000 1,500,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 04010004

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

Свега програмска активност 04010004 1,500,000 1,500,000

04010005 Управљање комуналним отпадом 

510 Управљање отпадом 

8,504,000 8,504,000
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ
451

1,000,000 1,000,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 04010005

01  Приходи из буџета 9,504,000 9,504,000

Свега програмска активност 04010005 9,504,000 9,504,000

Извори финансиранја за програм 0401

33,707,39701 Приходи из буџета 33,707,397

46,416,60307 Донације од осталих нивоа власти 46,416,603

Свега програм 0401 80,124,000 80,124,000

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020001 Функционисање локалне  самоуправе

130 Опште услуге 

34,714,000 34,714,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

6,196,000 6,196,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

450,000 450,000НАКНАДЕ У НАТУРИ413

1,500,000 1,500,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414

1,000,000 1,000,000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ415

750,000 750,000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ
416

10,000,000 10,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

400,000 400,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

12,000,000 12,000,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

1,000,000 1,000,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

5,000,000 5,000,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

6,500,000 6,500,000МАТЕРИЈАЛ426

1,000 1,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444

2,000,000 2,000,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463

5,256,000 5,256,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

1,500,000 1,500,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482

100,000 100,000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА483

1,000 1,000
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ
484

13,020,000 13,020,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

1,000,000 1,000,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

1,000 1,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 06020001

01  Приходи из буџета 102,389,000 102,389,000

Свега програмска активност 06020001 102,389,000 102,389,000

06020003 Сервисирање јавног дуга 

170 Трансакције јавног дуга 

1,700,000 1,700,000ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА441

400,000 400,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444

10,000,000 10,000,000ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА611

Извори финансиранја за програмску активност 06020003

01  Приходи из буџета 12,100,000 12,100,000

Свега програмска активност 06020003 12,100,000 12,100,000

06020007 Функционисање националних савета

националних мањина

160 Опште јавне услуге  некласификоване

на др. месту
100,000 100,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 06020007

01  Приходи из буџета 100,000 100,000

Свега програмска активност 06020007 100,000 100,000

06020009 Текућа буџетска резерва 

112 Финансијски и фискални послови 

9,000,000 9,000,000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ499

Извори финансиранја за програмску активност 06020009

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

Свега програмска активност 06020009 9,000,000 9,000,000

06020010 Стална буџетска резерва 

112 Финансијски и фискални послови 

500,000 500,000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ499

Извори финансиранја за програмску активност 06020010

01  Приходи из буџета 500,000 500,000

Свега програмска активност 06020010 500,000 500,000

Извори финансиранја за програм 0602

124,089,00001 Приходи из буџета 124,089,000

Свега програм 0602 124,089,000 124,089,000

0701 ПРОГРАМ 7:ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

07010002 Одржавање саобраћајне

инфраструктуре

451 Друмски саобраћај 

2,200,000 2,200,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

1,850,000 1,850,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

Извори финансиранја за програмску активност 07010002

01  Приходи из буџета 4,050,000 4,050,000

Свега програмска активност 07010002 4,050,000 4,050,000

Извори финансиранја за програм 0701

4,050,00001 Приходи из буџета 4,050,000

Свега програм 0701 4,050,000 4,050,000

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА

0901-P4 Пројекат:Помоћ за новорођенчад 

040 Породица и деца 

1,000,000 1,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472

Извори финансиранја за програмску активност 0901-P4

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

Свега програмска активност 0901-P4 1,000,000 1,000,000

0901-P5 Пројекат: Помоћ расељеним и избеглим

лицима

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту
5,987,000 5,987,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 0901-P5

01  Приходи из буџета 5,987,000 5,987,000

Свега програмска активност 0901-P5 5,987,000 5,987,000

09010001 Социјалне помоћи 

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту
2,180,000 2,180,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463

700,000 700,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472

Извори финансиранја за програмску активност 09010001

01  Приходи из буџета 2,880,000 2,880,000

Свега програмска активност 09010001 2,880,000 2,880,000

09010003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту
1,950,000 1,950,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 09010003

01  Приходи из буџета 1,950,000 1,950,000

Свега програмска активност 09010003 1,950,000 1,950,000

09010005 Активности Црвеног крста 

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту
740,000 740,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 09010005

01  Приходи из буџета 740,000 740,000

Свега програмска активност 09010005 740,000 740,000

Извори финансиранја за програм 0901

12,557,00001 Приходи из буџета 12,557,000

Свега програм 0901 12,557,000 12,557,000

1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ 

1102-P1 ПЈ: Санација водоводне.мреже у ул

Бранка Радич. и Валчевој 

630 Водоснабдевање 

13,000,000 13,000,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 1102-P1

01  Приходи из буџета 2,994,837 2,994,837

07  Донације од осталих нивоа власти 10,005,163 10,005,163

Свега програмска активност 1102-P1 13,000,000 13,000,000

1102-P2 ПЈ: Санација водов. мреже у оп штини

НК - 2. фаза

630 Водоснабдевање 

26,250,000 26,250,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 1102-P2

01  Приходи из буџета 9,092,139 9,092,139

07  Донације од осталих нивоа власти 17,157,861 17,157,861

Свега програмска активност 1102-P2 26,250,000 26,250,000
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

11020001 Управљ./одрж.јавним осветљењем 

640 Улична расвета 

7,600,000 7,600,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

595,000 595,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

595,000 595,000МАТЕРИЈАЛ426

Извори финансиранја за програмску активност 11020001

01  Приходи из буџета 8,790,000 8,790,000

Свега програмска активност 11020001 8,790,000 8,790,000

11020002 Одржавање јавних зелених површ ина

540 Заштита биљног и животињског  света и

крајолика
4,000,000 4,000,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 11020002

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

Свега програмска активност 11020002 4,000,000 4,000,000

11020003 Одржавање чистоће на површинам а

јавне намене

510 Управљање отпадом 

4,000,000 4,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

Извори финансиранја за програмску активност 11020003

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

Свега програмска активност 11020003 4,000,000 4,000,000

11020004 Зоохигијена 

560 Заштита животне средине

некласификована на др.месту
5,000,000 5,000,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

1,200,000 1,200,000
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ
484

Извори финансиранја за програмску активност 11020004

01  Приходи из буџета 6,200,000 6,200,000

Свега програмска активност 11020004 6,200,000 6,200,000

11020006 Одржавање гробаља и погребне  услуге

540 Заштита биљног и животињског  света и

крајолика
1,000,000 1,000,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 11020006

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

Свега програмска активност 11020006 1,000,000 1,000,000

Извори финансиранја за програм 1102

36,076,97601 Приходи из буџета 36,076,976

27,163,02407 Донације од осталих нивоа власти 27,163,024

Свега програм 1102 63,240,000 63,240,000

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ  

12010002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва

820 Услуге културе 

3,160,000 3,160,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 12010002

01  Приходи из буџета 3,160,000 3,160,000

Свега програмска активност 12010002 3,160,000 3,160,000

12010003 Унапређење система очувања и п

редстављања култ.истор.наслеђа

820 Услуге културе 

800,000 800,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 12010003

01  Приходи из буџета 800,000 800,000

Свега програмска активност 12010003 800,000 800,000

12010004 Оствар.и унапређ.јавног интере са у

области јавног информисањ

830 Услуге емитовања и штампања 

2,800,000 2,800,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

1,000,000 1,000,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 12010004

01  Приходи из буџета 3,800,000 3,800,000

Свега програмска активност 12010004 3,800,000 3,800,000

Извори финансиранја за програм 1201

7,760,00001 Приходи из буџета 7,760,000

Свега програм 1201 7,760,000 7,760,000

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ

13010001 Подршка локалним спортским организ,

удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта 

6,200,000 6,200,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 13010001

01  Приходи из буџета 6,200,000 6,200,000

Свега програмска активност 13010001 6,200,000 6,200,000

13010003 Одржавање спортске  инфраструктуре

810 Услуге рекреације и спорта 

800,000 800,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481

Извори финансиранја за програмску активност 13010003

01  Приходи из буџета 800,000 800,000

Свега програмска активност 13010003 800,000 800,000

Извори финансиранја за програм 1301

7,000,00001 Приходи из буџета 7,000,000

Свега програм 1301 7,000,000 7,000,000

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ

15010002 Мере активне политике запошљав ања

620 Развој заједнице 

550,000 550,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА454

1,000,000 1,000,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 15010002

01  Приходи из буџета 1,550,000 1,550,000

Свега програмска активност 15010002 1,550,000 1,550,000

Извори финансиранја за програм 1501

1,550,00001 Приходи из буџета 1,550,000

Свега програм 1501 1,550,000 1,550,000

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

15020002 Промоција туристичке понуде  

473 Туризам 

1,000,000 1,000,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

Извори финансиранја за програмску активност 15020002

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

Свега програмска активност 15020002 1,000,000 1,000,000

Извори финансиранја за програм 1502

1,000,00001 Приходи из буџета 1,000,000

Свега програм 1502 1,000,000 1,000,000

1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001 Функционисање установа  примарне

здравствене заштите

700 Здравство 

2,000,000 2,000,000
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
464

Извори финансиранја за програмску активност 18010001

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

Свега програмска активност 18010001 2,000,000 2,000,000

Извори финансиранја за програм 1801

2,000,00001 Приходи из буџета 2,000,000

Свега програм 1801 2,000,000 2,000,000

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

20020001 Функционисање основних школа 

912 Основно образовање 

4,000,000 4,000,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

28,400,000 28,400,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463

Извори финансиранја за програмску активност 20020001

01  Приходи из буџета 32,400,000 32,400,000

Свега програмска активност 20020001 32,400,000 32,400,000

Извори финансиранја за програм 2002

32,400,00001 Приходи из буџета 32,400,000

Свега програм 2002 32,400,000 32,400,000

2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

2003-P1 Пројекат: Стипендије за  студенте

922 Више средње образовање 

5,000,000 5,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472

9/12



Р
а
зд

е
о

Г
л

а
в
а

Ф
у
н
кц

и
ја

П
р
о
гр

а
м

 и
 

п
р
о
гр

а
м

с
ка

кл
а
с
и

ф
и

ка
ц

и
ј

а Е
ко

н
о

м
с
ка

кл
а
с
и

ф
у
и

ка
ц

и
ја

Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 2003-P1

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

Свега програмска активност 2003-P1 5,000,000 5,000,000

20030001 Функционисање средњих школа 

920 Средње образовање 

4,000,000 4,000,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

8,000,000 8,000,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463

Извори финансиранја за програмску активност 20030001

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

Свега програмска активност 20030001 12,000,000 12,000,000

Извори финансиранја за програм 2003

17,000,00001 Приходи из буџета 17,000,000

Свега програм 2003 17,000,000 17,000,000

Извори финансиранја за главу 4.0

01  Приходи из буџета 291,190,373 291,190,373

07  Донације од осталих нивоа власти 73,579,627 73,579,627

Свега глава 4.0 364,770,000 364,770,000

4.1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ

20010001 Функционисање предшколских  установа

911 Предшколско образовање 

25,750,000 25,750,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

4,610,000 4,610,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

128,000 128,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414

965,000 965,000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ415

422,000 422,000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ
416

484,000 3,125,000 3,609,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

326,000 326,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

732,000 732,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

71,000 290,000 361,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

6,038,000 10,000 6,048,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

3,782,000 385,000 4,167,000МАТЕРИЈАЛ426

230,000 230,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

1,000 1,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482

500,000 500,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

41,000 41,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 20010001

01  Приходи из буџета 44,080,000 44,080,000

07  Донације од осталих нивоа власти 3,810,000 3,810,000

Свега програмска активност 20010001 44,080,000 3,810,000 47,890,000

Извори финансиранја за програм 2001

44,080,00001 Приходи из буџета 44,080,000

007 Донације од осталих нивоа власти 3,810,000 3,810,000

Свега програм 2001 44,080,000 3,810,000 47,890,000

Извори финансиранја за главу 4.1
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

01  Приходи из буџета 44,080,000 44,080,000

07  Донације од осталих нивоа власти 3,810,000 3,810,000

Свега глава 4.1 44,080,000 3,810,000 47,890,000

4.2 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ  

12010001 Функционисање локалних  установа

културе

820 Услуге културе 

3,000,000 3,000,000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

540,000 540,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

793,000 793,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

130,000 130,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

1,191,000 1,191,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

2,040,000 2,040,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

605,000 605,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

220,000 220,000МАТЕРИЈАЛ426

360,000 360,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

1,000 1,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482

120,000 120,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

250,000 250,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 12010001

01  Приходи из буџета 9,250,000 9,250,000

Свега програмска активност 12010001 9,250,000 9,250,000

Извори финансиранја за програм 1201

9,250,00001 Приходи из буџета 9,250,000

Свега програм 1201 9,250,000 9,250,000

Извори финансиранја за главу 4.2

01  Приходи из буџета 9,250,000 9,250,000

Свега глава 4.2 9,250,000 9,250,000

4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020002 Функционисање месних заједница 

160 Опште јавне услуге  некласификоване

на др. месту
960,000 960,000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
411

172,000 172,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412

150,000 150,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414

2,127,000 2,127,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

1,145,000 1,145,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

240,000 240,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

1,639,000 1,639,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

845,000 845,000МАТЕРИЈАЛ426

60,000 60,000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ465

1,370,000 1,370,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482

192,000 192,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

Извори финансиранја за програмску активност 06020002

01  Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000

Свега програмска активност 06020002 8,900,000 8,900,000

Извори финансиранја за програм 0602

8,900,00001 Приходи из буџета 8,900,000

Свега програм 0602 8,900,000 8,900,000

Извори финансиранја за главу 4.3

01  Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000

Свега глава 4.3 8,900,000 8,900,000

Извори финансиранја за раѕдео 4

01  Приходи из буџета 353,420,373 353,420,373

07  Донације од осталих нивоа власти 73,579,627 3,810,000 77,389,627

Свега раздео 4 427,000,000 3,810,000 430,810,000

Извори финансирања за буџет

01  Приходи из буџета 374,420,373 374,420,373

07  Донације од осталих нивоа власти 73,579,627 3,810,000 77,389,627

Укупно за буџет 448,000,000 3,810,000 451,810,000
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II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015) број запослених код корисника буџетских средстава не 
може прећи максималан број запослених на неодређено време одређен у одлуци Скупштине 
општине о максималном броју запослених на неодређено време за поједине организационе 
облике јавног сектора у систему локалне самоуправе општине Нови Кнежевац.  

Корисник јавних средстава који има већи број запослених на неодређено време од броја 
утврђеног у одлуци Скупштине општине о максималном броју запослених у систему локалне 
самоуправе, дужан је да спроведе рационализацију најмање до наведеног броја запослених.  

 
Члан 8. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 
Члан 9. 

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника 
буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање 
налога за уплату средстава која припадају буџету.  

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника 
буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга 
лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.  

 
Члан 10. 

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

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

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

 
 Члан 11. 

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у 
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
председник општине. 

 
Члан 12. 

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

 
Члан 13. 

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

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском 
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита 
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 
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Члан 14. 
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог 

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

Члан 15. 
Распопред и коришћење средстава, у 2016. години, у оквиру раздела 4. Општинска 

управа, програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност: Социјалне помоћи,  
функција 090– Социјалнa заштита, апропријација економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, вршиће се по посебном акту (решење) који доноси председник 
општине. 

 
Члан 16. 

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

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

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

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и 
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 
извора. 

Обавезе преузете у 2016.  години у складу са одобреним апропријацијама у тој години 
а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих 
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 
Члан 17. 

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

 
Члан 18. 

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

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене 
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.  

  
Члан 19. 

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

Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра 
се набавка истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа 
од 5.000.000 динара. 

 
Члан 20. 

Обавезе према корисницима  буџетских средстава извршавају се сразмерно отвареним 
примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
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Члан 21. 

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

Уз захтев, корисници буџетских средстава, осим корисника  чије се књиговодство води 
у оквиру Одсека за буџет и финансије, дужни су да доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије).  

 
Члан 22. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. 
години само у скалду са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, председник општине, односно, лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
  Члан 23. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 
општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној 
администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, уколико 
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.  

   
Члан 24. 

 Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Нови 
Кнежевац, дужни су да најкасније до 30 новембра текуће буџетске године део од најмање 
50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину 
уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, према динамици коју одреди локални орган управе 
надлежан за финансије. 

 
Члан 25. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, у 2016. години обрачунату исправку вредности 
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно, не исказују расход 
амортизације и употребе средстрава за рад. 

 
Члан 26. 

У складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Сл. гласник РС'', број 61/05, 
107/09 и 78/11) председник општине може донети одлуку о задуживању општине за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, који може настати услед неуравнотежености 
кретања у јавним приходима и јавним расходима.  

 
Члан 27. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 
2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2017. 
годину.    

 
Члан 28. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Нови Кнежевац из другог буџета (Републике, 
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове 
Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 
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Члан 29. 
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 

јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан законом,односно, актом Скупштине 
општине и уколико тај план нису доставили Одељењу за буџет, финансије и привредне 
делатности. 

 
Члан 30. 

У буџетској 2017. години, неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и 
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда.  

 
Члан 31. 

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

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

 
Члан 32. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања материјала, као и по основу капиталних 
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 33. 
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нови Кнежевац'' и доставити 

министарству надлежном за послове финансија. 
 

Члан 34. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Нови Кнежевац'', а примењиваће се од 01. јануара 2017. године. 
 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина      Председник СО-е, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ                                  Ујхељи Нандор, с.р. 
Број: I-020-191/2016 
Дана: 17.12.2016.године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 



 1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Политички систем

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сврха 
Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Скупштине
општине Нови Кнежевац

Правни основ

Опис

Скупштине општине Нови Кнежевац је највиши орган општине Нови Кнежевац који врши
нормативне и друге функције у складу са законом и Статутом општине Нови Кнежевац.
Скупштина доноси општинске скупштинске одлуке, декларације, правилнике, решења,
закључке и друге акте, бира, разрешава, усмерава и контролише рад Општинског већа, доноси
програмске развојне и планске документе, у складу са законом и програмским развојним и
планским документима АП Војводине, доноси буџет и заврсни рачун, одлучује о задуживању
општине Нови Кнежевац у складу са законом и друго. Као орган за спровођење избора
Скупштина именује Општинску изборну комисију. 

Председник Скупштине општинеОдговорно лице

1 Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе Циљ

ххх

Извор верификације: 

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001 Функционисање скупштине

Функција 111 - Извршни и законодавни органи 

Сврха 
Остваривање надлежности Скупштине општине Нови Кнежевац , остваривање права и
дужности одборника, јавности рада Скупштине као и друга питања од значаја за Скупштину
општине Нови Кнежевац.

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Скупштине
општине Нови Кнежевац

Правни основ

Опис

Скупштина општине Нови Кнежевац има 31 одборника од којих се бирају председник и
потпредседник Скупштине општине  Нови Кнежевац, образују радна тела Скупштине и
одборничке групе.  Скупштина и радна тела Скупштине раде на седницама у складу са
Статутом и Пословником о раду. 

Председник Скупштине општинеОдговорно лице

1 Функционисање локалне скупштине. Циљ
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Број усвојених  аката Скупштине општине

Извор верификације: Евиденција Скупштинске стручне службе

95 95 95 95

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

Број седница Скупштине општине.

Извор верификације: Евиденција Скупштинске стручне службе

12 12 12 12

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Политички систем

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сврха 
Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског
већа општине Нови Кнежевац

Правни основ

Опис

У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и
дужностима Општине Нови Кнежевац а у областима њене надлежности.  Председник и
Општинско веће су носиоци извршне власти на територији општине Нови Кнежевац, њу чине
председник, један заменик председника и чланови Општинског већа. Стручне
административне и оперативне послове  за потребе Општинског већа , председника,
потпредседника и чланова Општинског већа и радних тела Општинског већа обавља
Општинска управа општине Нови Кнежевац.

Председник општинеОдговорно лице

1 Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Циљ

ххх

Извор верификације: 

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002 Функционисање извршних органа

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови

2/33



Сврха 
Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности општине Нови Кнежевац, у
областима надлежности Председника и Општинског већа. 

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског
већа општине Нови Кнежевац

Правни основ

Опис
У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови Општинског већа који је орган
општине Нови Кнежевац и носилац извршене власти. Општинско веће чине председник, један 
потпредседник и чланови Општинског већа . 

Председник  општинеОдговорно лице

1 Функционисање извршних органа. Циљ

Број усвојениох аката Председника и Општинског већа.

Извор верификације: Евиденција Стручне службе Општинског већа

70 70 70 70

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 3.0.0 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Опште услуге јавне управе

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сврха 
Заштита имовинских права и интереса  општине  

Закон о  правобранилаштву Правни основ

Опис

У оквиру овог програма, Општинско јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса Општине Нови Кнежевац , њених органа, организација и служби
на основу закона и других прописа у складу саУставом и законом. У циљу обављања ових
послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса
Општине  и њених органа. У судском и управном поступку Општинско јавно правобранилаштво
наступа као законски заступник Општине Нови Кнежевац  и њених органа. Општинско јавно
правобранилаштво може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга правна
лица чији је оснивач Општине Нови Кнежевац , када та правна лица немају организовану
правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Јавни правобранилацОдговорно лице

1 Заштита имовинских права и интереса општине   Циљ

Број предмета у раду правобранилаштва

Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва

350 350 350 350

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 3.0.0 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020004 Општинско јавно правобранилаштво
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Функција 330 - Судови 

Сврха 
Остварење права и интереса општине , односно права и интереса њених органа.

Закон о правобранилаштву Правни основ

Опис

Општинско јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса Општине Нови Кнежевац , њених органа, организација и служби на основу закона и
других прописа у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Општинско
јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине  и
њених органа. У судском и управном поступку Општинско јавно правобранилаштво наступа као
законски заступник општине   и њених органа и поступа по њиховим налозима. Општинско
јавно правобранилаштво може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга
правна лица чији је оснивач општине , када та правна лица немају организовану правну службу
и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Општинског јавног
правобранилаштва. 

Јавни правобранилацОдговорно лице

1 Заштита имовинских права и интереса општине   Циљ

Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу.

Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва

315/350 315/350 315/350 315/350

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Пољопривреда и рурални развој

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Сврха 
Унапређење пољопривредне производње у општини

Закон о пољопривредном земљишту; Закон о локалној самоуправи; Правни основ

Опис

У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта
обезбедиће се рационална и стручна агротехника и заштита од штетног дејства људског и
природног фактора. Кроз активности везане за уређење пољопривредног земљишта створиће
се услови за обављање пољооприврене производње на већим пољопривредним парцелама у
повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење
пољопривредног земљишта подржаће се интезивнији облици пољопривредне производње,
имплементација савремених информационих технологија и рационалније коришћење
постојећег земљишног фонда.

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област пољопривредеОдговорно лице

1 Раст производње и стабилност дохотка произвођача. Циљ
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Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу.

Извор верификације: Евиденција управе за трезор

21 25 25 25

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

01010001 Подршка за спровођ.пољ.политике у локалној заједници

Функција 421 - Пољопривреда 

Сврха 
Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС путем унапређења услова за пољопривредну
делатност.

Закон о пољопривредном земљишту; Закон о локалној самоуправиПравни основ

Опис

Подизање степена уређености пољопривредног земљишта на виши ниво, како би се створиле
боље претпоставке за интензивњу обраду земљишта савременом пољопривредном техником
и како би се смањио утицај природних непогода на одвијање пољоприврене производње.
Подршка уређењу пољопривредног земљишта реализоваће се кроз активности на:
одводњавању, мелиорацији пашњака, поступцима комасације, уређењу атарских путева,
наводњавању, изради техничке документације за наводњавање.

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област пољопривредеОдговорно лице

1 Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини. Циљ

Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта.

Извор верификације: Евиденција Стручне службе за послове пољопривреде

93,41% 93,41% 93,41% 93,41%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Заштита животне средине

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха 
Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према
животној средини; Eфикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање
отпадом.
Закон о заштити природе ;  Закон о заштити животне средине , Закон о процени утицаја на
животну средину ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ; Закон о
националним парковима;

Правни основ

Опис
Програмом се спроводе активности управљања заштитом животне средине и природних
вредности у циљу унапређења квалитета животне средине

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област зашт.жив. сред.Одговорно лице

1 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом. Циљ
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Усвојен локални план управљања отпадом 2011-2022

Извор верификације: Подаци инспектора за заштиту животне средине

да да да да

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

2 Унапређење управљања отпадним водама Циљ

Проценат становништва прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

10,5% 20% 30% 50%

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-P1 ПЈ:Изградња сист.за.прикупљ иодвођ.отпад.вода-4. етапа

Функција 520 - Управљање отпадним водама 

Сврха 
Изградња система за одвођење и пречишћавање вода како би се решио проблем отпадних
вода, како индивидуалних тако и индустријских потрошача.

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о планирању и изградњи,
Закон о комуналним делатностима, Закон о водама

Правни основ

2016-2017Време трајања

Опис
Наведена инвестиција планирана је у 4 етапе. Прва етапа је започета 2008. године а овим
пројектом планира се завршетак четврте етапе. Укупан број прикључака према пројекту је
3000.

Начелник Општинске управе и координатор пројектаОдговорно лице

1 Изграђена секундарна канализациона мрежа у дужини од 2225 м. Циљ

Дужина изграђене секундарне канализационе мреже у дужини од 2225 м.

Извор верификације: Оверена окончана ситуација извођача радова.

2225 м

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-P2 ПЈ: Изградња сист.за прикуп. иодвођ. отп вода-4-2. етапа
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Функција 520 - Управљање отпадним водама 

Сврха 
Изградња система за одвођење и пречишћавање вода како би се решио проблем отпадних
вода, како индивидуалних тако и индустријских потрошача.

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о планирању и изградњи,
Закон о комуналним делатностима, Закон о водама

Правни основ

2017Време трајања

Опис
Наведена инвестиција планирана је у 4 етапе. Прва етапа је започета 2008. године а овим
пројектом планира се завршетак последње етапе. 

Начелник Општинске управе и координатор пројектаОдговорно лице

1 Изграђена секундарна канализациона мрежа у дужини од 1083 м. Циљ

Дужина изграђене секундарне канализационе мрежа у  м.

Извор верификације: Оверена окончана ситуација извођача радова.

1083 м

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-P4 ПЈ: Спровођење поступка ликвидације ЈП ''Дирекције''

Функција 620 - Развој заједнице 

Сврха 
Спровођење Одлуке Скупштине општине о почетку  поступка ликвидације ЈП ''Дирекције за
изградњу града''

Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о привредним друштвима,
Одлука Скупштине општине.

Правни основ

2016-2017Време трајања

Опис
Закон о буџетском систему прописује да су ЈЛС обавезне да до 1. децембра 2016. године реше
статус дирекција које губе статус индиректних буџетских корисника. 

Ликвидациони управникОдговорно лице

1
Решавање статуса ЈП Дирекције за изградњу града сходно члану 2. тачка 8 Закона о буџетском
систему.

 Циљ

Завршетак процеса ликвидације ЈП Дирекција за изградњу града.

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

не да

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010004 Управљање отпадним водама
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Функција 520 - Управљање отпадним водама 

Сврха 
Побољшање квалитета живота становника, заштита од површинских вода

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о комуналним
делатностима,  Одлука о одржавању чистоће, Закон о водама

Правни основ

Опис Непредвиђене интервенције, изградња и одржавање  атмосферске канализације 

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област зашт.жив. сред.Одговорно лице

1 Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода Циљ

Број интервенција на мрежи атмосферске канализације

Извор верификације: Општинска управа

5 5 5 5

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010005 Управљање комуналним отпадом

Функција 510 - Управљање отпадом 

Сврха 
Побољшање квалитета живота становника, заштита од површинских вода

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о заштити животне
средине,  Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о националним парковима;

Правни основ

Опис
У оквиру ове програмске активности спроводе се активности које се односе на функционисање
Регионалне депоније.

ачелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област зашт.жив. сред.Одговорно лице

1
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних
планова као и мера и ограничења утицаја на животну средину.

 Циљ

Закључен споразум/ уговор о локацији за изградњу и рад постројења за складиштење, третман
или одлагање отпада на својој територији или територији регије у складу са регионалним
планом управљања отпадом.

Извор верификације: Подаци инспектора за заштиту животне средине

да да да да 

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Опште услуге јавне управе

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сврха 
Обезбеђивање услова за спровођење надлежнпсти Општинске управе у циљу остварења
права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС.

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Одлука о Општинској управи.Правни основ
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Опис
У оквиру овог програма спроводе се надлежности Општинске управе  утврђене  законом,
статутом и Одлуком о Општинској управи. 

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и
пословима локалне самоуправе

 Циљ

Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

123/144 123/144 123/144 123/144

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020001 Функционисање локалне самоуправе 

Функција 130 - Опште услуге 

Сврха 
Обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа   и радних тела Скупштине општине и
Општинског већа.
Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Одлука о Општинској управи; 
Закон о буџетском систему и подзаконски акти који уређују буџетски систем ; Закон о јавном
дугу; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о
платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују права и обавезе
из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о
финансирању политичких активности; 

Правни основ

Опис

У оквиру овог програма спроводе се  надлежности  Општинске управе  у складу са законом и
статутом. Општинска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина
општине, Општинско веће и председник општине;  извршава одлуке и друге акте које доноси
Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;  решава у првом степену у
управном поступку о правима и дужностима грађана, привредних друштава, установа и других
правних лица из изворног делокруга општине;  обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;  извршава законе о друге
прописе чије је извршавање поверено општини; обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Начелник Општинске управе Одговорно лице

1 Функционисање управе.  Циљ

Број издатих решења за утврђивање пореза на имовину физичких лица

Извор верификације: Евиденција Локалне пореске администрације

5000 5000 5000 5000

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор
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Број издатих решења за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Извор верификације: Евиденција Локалне пореске администрације

1900 1900 1900 1900

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020003 Сервисирање јавног дуга

Функција 170 - Трансакције јавног дуга 

Сврха 
Одржавање финансијске стабилности града/општине

Закон о јавном дугу ; Закон о подстицању грађевинске индустрије
Републике Србије у условима економске кризе ; 

Правни основ

Опис
Активност управљањае јавним дугом  обухвата отлату ануитета по јавном дугу општине Нови
Кнежевац  по основу кредитног задужења за капитална улагања.

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за послове финансијаОдговорно лице

1
Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних
инвестиционих расхода 

 Циљ

Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно
остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50%

Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

да да да да

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%

Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

да да да да

2019Базна вредност 2017 2018
1.3 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020007 Функционисање националних савета националних мањина

Функција 160 - Опште јавне услуге  некласификоване на др. месту

Сврха 
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних
мањина-националних заједница на територији општине Нови Кнежевац.
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Члан 79. Устава РС; Закон о службеној употреби језика и писама ; Правни основ

Опис

Под службеном употребом језика и писама  националних мањина сматра се нарочито
употреба језика и писама у:1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно,
као и са странкама, односно грађанима;2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права,
дужности и одговорности грађана;3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских
органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту:
евиденције);4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за
остваривање законом утврђених права грађана;5) остваривању права, дужности и
одговорности радника из рада или по основу рада.

Начелник Општинске управе и начелник Одељења надлежног за област друштвених делаОдговорно лице

1 Остваривање права националних мањина у локалној заједници. Циљ

Број реализованих пројеката националних мањина.

Извор верификације: Евиденција Општинска управа

0 2 2 2

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020009 Текућа буџетска резерва

Функција 112 - Финансијски и фискални послови 

Сврха 
Несметано функционисање локалне самоуправе.

Закон о буџетском системуПравни основ

Опис
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне.

Председник општинеОдговорно лице

1 ххх Циљ

ххх

Извор верификације: 

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020010 Стална буџетска резерва

Функција 112 - Финансијски и фискални послови 
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Сврха 
Несметано функционисање локалне самоуправе.

Закон о буџетском системуПравни основ

Опис

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа
Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као
што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера. 

Председник  општинеОдговорно лице

1 ххх Циљ

ххх

Извор верификације: 

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор

0701 ПРОГРАМ 7:ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сврха 
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у ЈЛС.

Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о планирању и изградњи , 
Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.

Правни основ

Опис
Општинска управа стара се о обављању делатности од општег интереса: одржавања , заштите
развоја  и управљања јавним површинама ; одржавање путне инфраструктуре која је у
надлежности општине на територији општине Нови Кнежевац

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област путне инфраструкт.Одговорно лице

1 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода. Циљ

Степен извршења годишњег плана одржавања саобраћајне инфраструктуре.

Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0701 ПРОГРАМ 7:ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

07010002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 451 - Друмски саобраћај 
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Сврха 
Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС путем редовног одржавања путева.

Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о планирању и изградњи , 
Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.

Правни основ

Опис
 Oдржавање локалних путева (3,0 km) и улица (56,80 km) на територији општине Нови
Кнежевац ,одржавање светлосне сигнализације, одржавање локалних путева и улица у
зимским условима- зимска служба

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област путне инфраструкт.Одговорно лице

1
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и  редовно одржавање асфалтног
покривача

 Циљ

Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију 

Извор верификације: Општинска управа

1% 1% 1% 1%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Социјална заштита

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

Сврха 
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; 
 
Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама 

Правни основ

Опис

Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне
заштите, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите,
подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за инвалидна лица,
финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка
програмских активности
Црвеног крста , финансирање  Центра за социјални рад.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите  Циљ

Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета
општине.

Извор верификације: Центар за социјални рад 

3,9% 4 % 4 % 4 %

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

0901-P4 Пројекат:Помоћ за новорођенчад

13/33



Функција 040 - Породица и деца 

Сврха 
Подстицање наталитета 

Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи; Одлука о установљењу општинског
родитељског додатка за свако рођено дете у текућој години;

Правни основ

2015-2017Време трајања

Опис Материјална подршка породицама са новорођеном децом

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1 Унапређење популационе политике  Циљ

Број корисника накнаде за новорођену децу.

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

97 100 100 100

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

0901-P5 Пројекат: Помоћ расељеним и избеглим лицима

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту

Сврха 
Обезбеђивање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима .

Закон о локалној самоуправи; Закон о социјалној заштитиПравни основ

2016-2017Време трајања

Опис
Материјална подршка  решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1 Обезбеђивање материјалне помоћи избеглим и расељеним лицима. Циљ

Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке избеглим, расељеним и прогнаним
лицима у динарима

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

2.028.600 5.987.000 1.000 1.000

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

09010001 Социјалне помоћи
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Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту

Сврха 
Обезбеђивање помоћи сиромашном становништву ЈЛС

Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о
Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама 

Правни основ

Опис
Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање
услова за задовољење потреба грађана и развој ефикаснијег система социјалне заштите који
би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, 

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1 Унапређење заштите сиромашних  Циљ

Проценат грађана који добијају новчане накнаде  у складу са Одлуком о социјалној заштити у
односу на укупан број грађана.

Извор верификације: Центар за социјални рад 

 3% 3% 3% 3%

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

09010003 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту

Сврха 
Побољшање услова за квалитетнији живот свих становника у ЈЛС.

Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи;  Закон о
избеглицама 

Правни основ

Опис
На основу расписаног јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за област
разноврсних  социјалних и других услуга у заједници.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници  Циљ

Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС

Извор верификације: Буџет општине

19 20 20 20

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈАЗАШТИТА

09010005 Активности Црвеног крста

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
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Сврха 
Обезбеђење пружања помоћи Црвеног крста најугроженијем становништву.

Закон о Црвеном крсту СрбијеПравни основ

Опис
Финансијска подршка спровођењу пројеката Црвеног крста у циљу пружања помоћи
најугроженијем становништву

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за послове социјалне заштитеОдговорно лице

1
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи
лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика
помоћи

 Циљ

Број акција на прикупљању различитих  врста  помоћи 
( укљућујући и акције добровољног давања крви) 
 

Извор верификације: Црвени крст

3 3 3 3

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 Број корисника народне кухиње 

Извор верификације: Црвени крст

160 160 160 160

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво

Извор верификације: Црвени крст

200 200 200 200

2019Базна вредност 2017 2018
1.3 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Урбанизам и просторно планирање

1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сврха 
Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних
лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

Опис
Програмом се спроводе активности обезбеђивања рационалног обављања комуналних
делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне
инфраструктуре

Начелник Општ. управе и начелник Одељења надлежног за послове из комун.делатн Одговорно лице

1 Повећање и покривеност корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања Циљ
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Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља.

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

5/5 5/5 5/5 5/5

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-P1 ПЈ: Санација водоводне.мрежеу ул Бранка Радич. и Валчевој 

Функција 630 - Водоснабдевање 

Сврха 
Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће.

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

2016-2017Време трајања

Опис Санација водоводне мреже у УЛ Бранка Радичевића и Валчевој у Новом Кнежевцу.

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Санација водоводне мреже . Циљ

Дужина саниране водоводне мреже у м.

Извор верификације: Окончана ситуација

2700 м

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-P2 ПЈ: Санација водов. мреже у општини НК - 2. фаза

Функција 630 - Водоснабдевање 

Сврха 
Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће.

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

2017Време трајања

Опис Санација водоводне мреже  у Новом Кнежевцу.

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Санација водоводне мреже. Циљ
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Дужина саниране водоводне мреже у м.

Извор верификације: Окончана ситуација

1918,10 м

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020001 Управљ./одрж.јавним осветљењем

Функција 640 - Улична расвета 

Сврха 
Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС и њихове безбедности  путем
осветљења улица, обезбеђење безбедности саобраћаја у улицама.

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

Опис
Јавна расвета: систем јавног осветљења општине Нови Кнежевац троши у просеку 722.000
kWh годишње

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за посл. из комун.делатностиОдговорно лице

1
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења  и минималан негативан утицај на
животну средину

 Циљ

Укупна количина потрошене електричне енергије (kWh/година)

Извор верификације: Општинска управа

722000 722000 722000 722000

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

2 Адекватано управљање јавним осветљењем Циљ

Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад
престану да раде.

Извор верификације: Општинска управа

190 190 190 190

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020002 Одржавање јавних зелених површина

Функција 540 - Заштита биљног и животињског  света и крајолика

18/33



Сврха 
Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих
површина

Правни основ

Опис

Одржавање зеленила на територији општине Нови Кнежевац подразумева: сакупљање лишћа
са утоваром и одвозом на депонију, кошење банкина и уређених травњака, сакупљање траве и
одвоз на депонију, набавка и садња једногодишњег цвећа. Непредвиђене интервенције које
обухватају орезивање и уклањање стабала на јавним површинама.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за посл. из комун.делатностиОдговорно лице

1
Ефикасно и рационално спровођење одржавања јавних зелених површина  и минималан
негативан утицај на животну средину

 Циљ

Степен извршења годишњег прогрома уређења и одржавања јавних зелених површина

Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Функција 510 - Управљање отпадом 

Сврха 
Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

Опис

Одржавање чистоће на територији општине Нови Кнежевац обухвата: чишћење паркинга,
аутобуских стајалишта, бетонских платоа, тротоара са утоваром и одвозом смећа на депонију,
пражњење корпи за отпатке,  сакупљање хартије са травњака и пешачке зоне, чишћење
ригола и сливника. 

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за посл. из комун.делатностиОдговорно лице

1
Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина  и минималан
негативан утицај на животну средину

 Циљ

Степен извршења годишњих планова јавне хигијене

Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020004 Зоохигијена
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Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на др.месту

Сврха 
Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

Опис
У оквиру ове програмске активности спроводе се активности на систематском сузбијању
комараца, и уклањање и збрињавање паса луталица на територији општине.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за посл. из комун.делатностиОдговорно лице

1 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње. Циљ

Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката

Извор верификације: Podaci iz okončane situacije

1600 ha 1600 ha 1600 ha 1600 ha

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција 540 - Заштита биљног и животињског  света и крајолика

Сврха 
Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС

Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о
Општинској управи.

Правни основ

Опис
У оквиру ове програмске активности врши се одржавање гробаља у Новом Кнежевцу и
насељеним местима.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за посл. из комун.делатностиОдговорно лице

1 Адекватан квалитет пружених услкуга одржавања гробаља и погребних услуга Циљ

Степен извршења годишњег прогрома уређења и одржавања гробаља.

Извор верификације: Општинска управа

0 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Култура, комуникације и медији

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сврха 
Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о
културним добрима; Закон о локалној самоуправи,

Правни основ
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Опис
Стварање услова за развој културе подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење
културном делатношћу. Подршком програмима  организација  из културе (удружења, верске
заједнице.) стварају се услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област културеОдговорно лице

1 Подстицање развоја културе . Циљ

Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе.

Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

11568/1 11568/1 11568/1 11568/1

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12010002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функција 820 - Услуге културе 

Сврха 
Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине путем  подршке
културно уметничким друштвима и верским заједницама.

Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о
културним добрима; Закон о локалној самоуправи,

Правни основ

Опис

У оквиру ове активности   обезбеђује се  минимум услова за бављење културном делатношћу.
Подршком програмима  организација  из културе (удружења, верске заједнице) стварају се
услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине.    На основу расписаног
јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за област културе и верским
заједницама.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област културеОдговорно лице

2 Унапређење разноврсности културне понуде  Циљ

Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине.

Извор верификације: Општина нОви Кнежевац

11 11 11 11

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12010003 Унапређење система очувања и представљања култ.истор.наслеђа

Функција 820 - Услуге културе 

Сврха 
Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине путем  подршке
културно уметничког стваралаштва

Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о
културним добрима; Закон о локалној самоуправи,

Правни основ
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Опис
У оквиру ове програмске активности врши се популаризација културно историјског наслеђа на
нивоу локалне заједнице путем реализације културних програма.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област културеОдговорно лице

1 Унапређење очувања културно историјског наслеђа. Циљ

Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа на нивоу локалне
заједнице.

Извор верификације: Општинска управа

0 9 9 9

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12010004 Оствар.и унапређ.јавног интереса у области јавног информисањ

Функција 830 - Услуге емитовања и штампања 

Сврха 
Обезбеђивање услова за остваривање права грађана у области јавног информисања у ЈЛС.

Закон о јавном информнисању и медијима, Закон о локалној самоуправи, Статут општине.Правни основ

Опис
Информисање јавности путем билтена, новина, и тв канала који се дистрибуирају или емитују
на српском и на мађарском језику.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж. за област културе и јав.информОдговорно лице

2
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне
заједнице.

 Циљ

Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања.

Извор верификације: Општинска управа

1 2 2 2

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Спорт и омладина

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сврха 
Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним развој омладине и спорта 

Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ; Правни основ
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Опис

Стварање услова за развој спорта подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење
физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана општине: Функционалан и
безбедан спортски простор (објекат); компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан
програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Подршком програмима
спортских организација (клубови, савези и др.) стварају се услови за унапређење врхунског и
такмичарског спорта.  

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област спортаОдговорно лице

1 Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Циљ

Број  спортских организација  преко којих се остварује јавни интерес у области спорта  

Извор верификације: Општинска управа

21 21 21 21

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010001 Подршка локалним спортским организацијама

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврха 
Обезбеђивање приступа спорту путем спортских организација, удружења и савеза.

Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ; Правни основ

Опис
Пружање подршке раду и унапређењу капацитета спортских организација ради повећања
досупности спорта становништву општине

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област спортаОдговорно лице

1
Обезбеђивање услова за за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих
се остварује јавни интерес у области спорта општине

 Циљ

Број  годишњих програма спортских организација  финансираних од стране општине.

Извор верификације: Општинска управа

21 21 21 21

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010003 Одржавање спортске инфраструктуре

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврха 
Обезбеђивање приступа спорту путем изградње нових и редовног одржавања постојећих
спортских објеката

Закон о локалној самоуправи ; Закон о спорту Правни основ
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Опис У оквиру програмске активности се спроводе послови на одржавању спортске инфраструктуре

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област спортаОдговорно лице

1 Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину Циљ

Број посебних програма одржавања спортских објеката финансираних од стране општине.

Извор верификације: Општинска управа

5 5 5 5

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Економска и развојна политика

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сврха 
Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за
привлачење инвестиција

Стратегија развоја општине Нови Кнежевац, Статут општине Нови Кнежевац,  Закон о
комуналним делатностима,  Одлука о прикупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода
у Новом Кнежевцу (Сл.општине бр. 6/2010 и 9/2011), Закон о запошљавању и осигурању за
случај незапослености; Локални акциони план запошљавања;

Правни основ

Опис

Обезбедити планско – урбанистичку документацију као основ за даљи развој.
Унапређење постојеће и изградња нове комуналне инфраструктуре неопходне за економски
развој и привлачење инвестиција у општини Нови Кнежевац.
Уређење јавних површина и заштићених природних добара и културних споменика, као
предуслов развоја туризма у општини Нови Кнежевац.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за привредуОдговорно лице

1 Смањење незапослености на територији општине Циљ

Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ 

Извор верификације: Евиденција Националне службе за запошљавање

1053 1000 1000 1000

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010002 Мере активне политике запошљавања

Функција 620 - Развој заједнице 

Сврха 
Стручно оспосообљавање и усавршавање незапослених лица

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености , Локални акциони план
запошљавања

Правни основ
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Опис
У оквиру ове програмске активности спроводе се активности стручних пракси у циљу стручног
оспособљавања и усавршавања незапослених лица

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за привредуОдговорно лице

1 Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању. Циљ

Број реализованих стручних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе

Извор верификације: Општинска управа

2 10 10 10

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сврха 
Унапређење туристичке понуде у општини

Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Стратегија развоја општине Нови Кнежевац за
период 2015-2020 г.

Правни основ

Опис Финансијска подршка развоју туризма .

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област туризмаОдговорно лице

1 Повећање прихода од туризма. Циљ

Пораст прихода од боравишне таксе.

Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 110% 110%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15020002 Промоција туристичке понуде 

Функција 473 - Туризам 

Сврха 
Унапређење туристичке понуде у општини

Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Стратегија развоја општине Нови Кнежевац за
период 2015-2020 г.

Правни основ

Опис Активности на  промоцији туристичке понуде општине.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област туризмаОдговорно лице

1 Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима Циљ
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Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи.

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

2 2 2 2

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Здравство

1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНАЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сврха 
Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и
обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља

Закон о здравственој заштити; Закон о локалној самоуправи; Правни основ

Опис
 Пружање финансијске подршке здравственим установама на територији општине Нови
Кнежевац у  циљу обезбеђења доступности додатних услуга здравствене заштите локалног 
становништва.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област здравстваОдговорно лице

1 Унапређење здравља становништва Циљ

Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНАЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту

Сврха 
Обезбеђење пружања услуга установа примарне здравствене заштите

Закон о здравственој заштити; Закон о локалној самоуправи; Закон о здравственој заштити; Правни основ

Опис
Суфинансирање ангажовања интернисте и стоматолога као и набавка неопходне опреме у
Дому здравља ради веће доступности додатне здравствене  заштите  локалног  становништва.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлежног за област здравстваОдговорно лице

1 Унапређење доступности,  квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите. Циљ
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Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената.

Извор верификације: саветник за заштиту права пацијената

4 4 4 4

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха 
Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним
стандардима.

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и
васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима,  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима
компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном
усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др. 

Правни основ

Опис Делатност  основног образвања  и васпитања

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж.за друштвене делатностиОдговорно лице

1 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем Циљ

Број деце која су обухваћена основним образовањем

Извор верификације: Матична евиденција ученика

858 875 880 880

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

Број деце која су обухваћена основним музичким образовањем

Извор верификације: Број деце која су обухваћена основним музичким образовањем

160 160 160 160

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

20020001 Функционисање основних школа

Функција 912 - Основно образовање 

Сврха 
Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основних школа
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Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и
васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима,  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима
компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном Закон о
основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању,
Посеб

Правни основ

Опис Спровођење активности из делатности основног образовања и васпитања.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж.за друштвене делатностиОдговорно лице

1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама Циљ

Број запослених/број ученика у Основној школи

Извор верификације: Матична евиденција ученика

122/858 125/875 125/880 125/880

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

Број запослених/број ученика у Основној музичкој школи

Извор верификације: Матична евиденција ученика

23/160 18/160 18/160 18/160

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха 
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за
образовнима профилима који одговарају циљевима и развоју ЈЛС и привреде

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и
васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима,  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима
компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном
усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др. 

Правни основ

Опис

Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на
српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и
гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног
образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на
мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и
туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж.за друштвене делатностиОдговорно лице

1 Повећање  обухвата средњошколског образовања. Циљ
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Број деце која су обухваћена средњим образовањем 

Извор верификације: Матична евиденција ученика

312 468 558 558

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

2 Унапређење доступности средњег образовања Циљ

Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката
средњих школа

Извор верификације: Развојни план

1 1 1 1

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОЈЕКАТ

Припада програму 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-P1 Стипендије за студенте

Функција 922 - Више средње образовање 

Сврха 
Подстицање средњег и високог образовања у складу са прописаним стандардима и потребама
за образовњем.

Закон о високом образовању; Скупштинска Одлука за стипендирање студената, Правни основ

Време трајања

Опис У оквиру овог пројекта врши се стипендирање  студената.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж.за друштвене делатностиОдговорно лице

1 Повећање броја  студената Циљ

Број стипендираних студената са територије општине

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

75 78 80 80

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

20030001 Функционисање средњих школа

Функција 920 - Средње образовање 
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Сврха 
Обезбеђење услова за несметано обављање делатности средњих школа 

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и
васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима,  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима
компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном
усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др. 

Правни основ

Опис

Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на
српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и
гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног
образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на
мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и
туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.

Начелник Општин.управе и начелник Одељења надлеж.за друштвене делатностиОдговорно лице

1
Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно
одвијање наставе

 Циљ

Просечан број ученика по одељењу

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

18 25 29 29

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

Број запослених/број ученика

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

53/312 69/468 79/558 79/558

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

2 Унапређење квалитета образовања у средњим школама Циљ

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

Извор верификације: Средња школа

105/312 137/478 153/588 153/588

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на
семинарима на годишњем нивоу

Извор верификације: Годишњи план рада и досијеи наставника

7 44 65 65

2019Базна вредност 2017 2018
2.2 Индикатор
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 4.1.0 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА''СРЕЋНО ДЕТЕ''
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Сврха 
Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и
образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и
јавним службама

Правни основ

Опис
У оквиру програма се спроводи делатност  предшколског васпитања и образвања деце
предшколског узраста (од шест месеци до поласка у школу) што представља делатност од
непосредног друштвеног интереса. 

Директор Предшколске установеОдговорно лице

1 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. Циљ

Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце.  

Извор верификације: Евиденција деце у установи

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

2 Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група Циљ

Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне  програме ПОВ.  

Извор верификације: План рада

3 3 3 3

2019Базна вредност 2017 2018
2.1 Индикатор

Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката
ПУ 

Извор верификације: Развојни план

1/5 1/5 1/5 1/5

2019Базна вредност 2017 2018
2.2 Индикатор

 4.1.0 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА''СРЕЋНО ДЕТЕ''
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

20010001 Функционисање предшколских установа

Функција 911 - Предшколско образовање 

Сврха 
Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа
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Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и
образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и
јавним службама

Правни основ

Опис
У овиру ове програмске активности установа поред дневне бриге о деци обавља и делатност
којом се обезбеђује исхрана, нега превентивно-здравствена и социјална заштита деце
предшколског узраста у складу са законом. 

Директор Предшколске установеОдговорно лице

1 Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећани обухват. Циљ

Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)

Извор верификације: Евиденција деце у установи

18 18 18 18

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)

Извор верификације: Евиденција деце у установи

15 15 15 15

2019Базна вредност 2017 2018
1.2 Индикатор

 4.2.0 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА''БРАНИСЛАВ НУШИЋ''
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Култура, комуникације и медији

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сврха 
Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатностиПравни основ

Опис
Прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој
грађи, књига, мапа, часописа, филмова, уметничких дела итд., односно издавање архивске
грађе на коришћење; пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места.

Директор Одговорно лице

1 Подстицање развоја културе . Циљ

Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе.

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

11568/1 11568/1 11568/1 11568/1

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор
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 4.2.0 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА''БРАНИСЛАВ НУШИЋ''
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12010001 Функционисање локалних установа културе

Функција 820 - Услуге културе 

Сврха 
Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатностиПравни основ

Опис
Прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој
грађи, књига, мапа, часописа, уметничких дела итд.; пружање свих облика
библиотечко-информационих услуга на лицу места.

Директор Народне библиотекеОдговорно лице

1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе Циљ

Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника општине.

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

4/11568 4/11568 4/11568 4/11568

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор

 4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020002 Функционисање месних заједница

Функција 160 - Опште јавне услуге  некласификоване на др. месту

Сврха 
Обезбеђивање услова за спровођење наджености месних заједница у циљу остварење права
грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац;Правни основ

Опис

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела
територије Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне
самоуправе. Месна заједница се образује за једно или више села. Уколико се месна заједница
образује за више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори. 

Председници  Савета месних заједницаОдговорно лице

1
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних
заједница 

 Циљ

Степен остварења финансијских планова месних заједница

Извор верификације: Завршни рачун буџета 

100% 100% 100% 100%

2019Базна вредност 2017 2018
1.1 Индикатор
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