
  
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),  103/15, 99/16 и 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи  (''Сл. гласник 
РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине 
Нови Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 3/19), Скупштина  општине Нови 
Кнежевац, на својој седници одржаној дана 17.12. 2021 године, донела је  

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Буџет општине Нови Кнежевац за 2022. 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) 
540,000,000 

1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 539,850,000 
  - буџетска средства 538,900,000 
  - сопствени приходи 950,000 
2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 150,000 
II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (3+4) 593,662,000 

3 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 473,601,000 
  - текући буџетски расходи 472,651,000 
  - расходи из сопствених прихода 950,000 
4 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  у 

чему: 
120,061,000 

  - текући буџетски издаци 120,061,000 
  - издаци из сопствених прихода   

III Буџетски дефицит (I-II) -53,662,000 
IV Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 0 

V Укупaн фискални дефицит (III-IV) -53,662,000 

 

   

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
VI Примања од продаје финансијске имовине (примања од 

приватизације) 0 

VII Примања од задуживања  0 
VIII Неутрошена средства из ранијих година 60,000,000 
IX Издаци за  отплату главнице дуга  6,338,000 
X Издаци за набавку финансијске имовине која није у 

циљу спровођења јавних политика (део 62) 0 

XI Нето финансирање  (VI+VII+ VIII-IX-X) 53,662,000 
 



'                     
                             Укупни приходи и примања, заједно са неутрошеним средствима из ранијих
година 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

60,000,000Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

321311 60,000,000

60,000,000 60,000,00032 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

60,000,000 60,000,0003 KАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА 

140,000,000Порез на зараде711111 140,000,000

1,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711121 1,000

2,700,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711122 2,700,000

5,700,000Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа пре

711123 5,700,000

1,100,000Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари -
по осн

711145 1,100,000

1,000Порез на земљиште711147 1,000

1,000Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија н

711181 1,000

10,000Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства

711183 10,000

40,000Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатн

711184 40,000

12,500,000Порез на остале приходе711191 12,500,000

200,000Порез на приходе спортиста и спортских стручњака711193 200,000

1,000Порез на фонд зарада осталих запослених712112 1,000

35,500,000Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге713121 35,500,000

42,000,000Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге713122 42,000,000

2,150,000Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе713311 2,150,000

14,000,000Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу

713421 14,000,000

1,000Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартиј

713422 1,000

1,600,000Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, плови

713423 1,600,000

10,000Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и и

714431 10,000

5,000,000Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних воз

714513 5,000,000

1,000Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта

714543 1,000

1,000Накнада за загађивање животне средине714547 1,000

50,000Боравишна такса714552 50,000

2,600,000Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

714562 2,600,000

1,000Накнада за коришћење јавне површине у пословне и
друге сврхе

714565 1,000

30,000Накнада за кориш.јавне површ за оглашав.за сопств
потребе

714566 30,000

1,000Комунална такса за држање средстава за игру 714572 1,000

1,000Комунална такса за држање и коришћење чамаца и
сплавова на в

714575 1,000
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Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

2,700,000Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

716111 2,700,000

267,900,000 267,900,00071 ПОРЕЗИ

47,435,000Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина732441 47,435,000

4,000,000Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП
Војводине 

733156 4,000,000

102,000,000Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа
општина

733158 102,000,000

153,435,000 153,435,00073 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

1,000,000Приходи буџета општине од камата на сред. КРТа741151 1,000,000

8,000,000Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресу

741516 8,000,000

20,000,000Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта

741522 20,000,000

1,000Накнада за коришћење шума и шумског земљишта741526 1,000

10,000Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама и

741531 10,000

1,450,000Накнада за коришћење грађевинског земљишта741534 1,450,000

71,000Накнада за коришћење дрвета741596 71,000

1,000Накнада по основу конверзије права коришћења у право742126 1,000

1,000Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
органи

742151 1,000

2,000,000Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретност

742152 2,000,000

1,625,000Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретност

742155 1,625,000

6,900,000Приходи остварени по основу пружања услуга боравка
деце у 

742156 6,900,000

250,000Општинске административне таксе742251 250,000

100,000Накнада за уређивање грађевинског земљишта742253 100,000

300,000Tакса за озакоњење објеката у корист нивоа општина742255 300,000

600,000Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације

742351 600,000

950,000Родитељски динар за ваннаставне активности742378 950,000

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

743324 2,000,000

1,000Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку з

743351 1,000

72,955,000Остали приходи у корист нивоа општина745151 72,955,000

300,000Део добити јавног предузећа, према одлуци упр.одб.745153 300,000

117,565,000 950,000 118,515,00074 ДРУГИ ПРИХОДИ

538,900,000 950,000 539,850,0007 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

50,000Примања од продаје непокретности у корист нивоа
општина

811151 50,000

100,000Примања од отплате станова у корист нивоа општина811153 100,000

150,000 150,00081 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

150,000 150,0008 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
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Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

599,050,000 950,000 600,000,000УКУПНО
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'
                    
                         Укупни приходи и примања, заједно са неутрошеним средствима из ранијих
 година планирају се према изворима финансирања у следећим износима:
 
' 
Извор
финансирања

Средства иѕ
буджета

Средства иѕ
осталих иѕвора

 
Опис

Укупна јавна
средства

01  Приходи из буџета 535,050,000 535,050,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 60,000,000 60,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне активности 950,000 950,000

599,050,000 950,000 600,000,000Укупно
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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

83,673,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)411 83,673,000

13,933,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА412 13,933,000

225,000НАКНАДЕ У НАТУРИ413 225,000

2,116,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414 2,116,000

2,500,000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ415 2,500,000

915,000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

416 915,000

103,362,000 103,362,00041 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

46,630,000 90,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421 46,720,000

665,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422 665,000

51,918,000 150,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423 52,068,000

56,914,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424 56,914,000

45,630,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425 45,630,000

18,445,000 710,000МАТЕРИЈАЛ426 19,155,000

220,202,000 950,000 221,152,00042 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

70,000ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА441 70,000

1,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444 1,000

71,000 71,00044 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

10,168,000СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ

451 10,168,000

7,800,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА454 7,800,000

17,968,000 17,968,00045 СУБВЕНЦИЈЕ

55,601,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ463 55,601,000

5,500,000ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

464 5,500,000

61,101,000 61,101,00046 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

30,200,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА472 30,200,000

30,200,000 30,200,00047 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

25,382,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА481 25,382,000

2,603,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ482 2,603,000

10,000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА483 10,000

1,251,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ

484 1,251,000

1,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ
ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ

485 1,000

29,247,000 29,247,00048 ОСТАЛИ РАСХОДИ

10,500,000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ499 10,500,000

10,500,000 10,500,00049 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
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Економс
ка 

класифи
кација Опис

Средства из
буџета

Средства из 
додатних
прихода

Укупна
средства

П л а н

472,651,000 950,000 473,601,0004 TЕКУЋИ РАСХОДИ

95,646,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511 95,646,000

14,132,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512 14,132,000

10,282,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515 10,282,000

120,060,000 120,060,00051 ОСНОВНА СРЕДСТВА

1,000ЗЕМЉИШТЕ541 1,000

1,000 1,00054 ПРИРОДНА ИМОВИНА

120,061,000 120,061,0005 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

592,712,000 950,000 593,662,0004+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6,338,000ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА611 6,338,000

6,338,000 6,338,00061 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

6,338,000 6,338,0006 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ

6,338,000 6,338,0006  

599,050,000 950,000 600,000,000УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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'
 
                             Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из
додатних прихода буџетских корисника, утврђени су према изворима финансирања
у следећим износима:
 
' 
Извор
финансирања

Средства иѕ
буджета

Средства иѕ
осталих иѕвора

 
Опис

Укупна јавна
средства

01  Приходи из буџета 535,050,000 535,050,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 60,000,000 60,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне активности 950,000 950,000

599,050,000 950,000 600,000,000Укупно

1/1



Члан 2. 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита  у износу од 53.662.000 динара 

и за отплату главнице дуга у износу од 6.338.000 динара, обезбедиће се из неутрошених 
средстава из претходне године  у износу од 60.000.000 динара. 

За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током 2022. године, могу се 
користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа 
који не угрожава ликвидност тог рачуна.  

Уколико на крају 2022. 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. 

 
Члан 3. 

Стање дуга Општине Нови Кнежевац на дан 30. септембра 2021. године, по основу 
дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке АД Београд, износи 71.288,95 
евра, односно, 8.380.693,32 динара, од чега је прва рата главнице доспела за плаћање 
29.10.2018. године а последња рата за плаћање доспева 29.09.2022. године. Каматна стопа 
износи 2,50% годишње за прве две године коришћења кредита, а након истека периода од 
две године, утврђује се као збир важећег тромесечног EURIBOR-а на дан обрачуна и марже 
од 2,50%. 

У 2022. години, за отплату главнице дуга по основу овога кредита треба издвојити 
укупно 6.338.000 динара (53.150,00 EUR) а за плаћање камате 70.000 динара (591,05 EUR). 

 
Члан 4. 

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмената за 
претприступну помоћ Европске уније у 2022. години утврђени су у посебном делу ове одлуке 
и односе се на следеће пројекте: 

 

Пројекат  

Укупна вредност за цео период у еврима 

Средства из 
буџета за 

суфинансира-
ње и  

предфинанси- 
рање у 2022. 

години  

Средства ЕУ у 
2022. години 
(рефундација 

уложених 
средстава)  

Средства ЕУ 

Средства  из 
буџета за 

суфинансира
ње  

Укупна 
средства У динарима У динарима 

PAMA ROSA  210,827.33 37,204.82 248,032.15 20,445,000 20,640,000 

POPEYE 45,149.91 7,967.64 53,117.55 1,520,000 2,340,000 

SENTREM  117,703.75 20,771.25 138,475.00 5,001,000 11,805,000 

CULTOUR 139,765.00 24,665.00 164,430.00 17,790,000 12,650,000 

УКУПНО 513,445.99 90,608.71 604,054.70 44,756,000 47,435,000 
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Члан 5. 
 Планирани капитални издаци корисника буџетских средстава за 2022, 2023. и 2024. 
годину исказују се у следећем прегледу: 
Раздео 

/ 
Глава 

ПА/ ПЈ Екон. 
клас. 

Назив органа и назив 
капиталног пројекта 

Износ у динарима 

2022 2023 2024 

4     ОПШТИНСКА УПРАВА        
  01010001 512 Набавка опреме за 

пољочуварску службу 
1,000 1,000 1,000 

  04010004 511 Изградња пречистача 
отпадних вода насеља Нови 
Кнежевац 

1,000 1,000 1,000 

  04010004 511 Изградња-завршетак 
канализационе мреже у 
Новом Кнежевцу   

1,000 1,000 1,000 

  04010004 511 Изградња атмосферске 
канализације   

1,000 1,000 1,000 

  04010004 515 Израда пројектно-
инвестиционе 
документације за изградњу-
завршетак канализационе 
мреже у Новом Кнежевцу  

1,000 1,000 1,000 

  06020001 511 Набавка, изградња,  
капитално одржавање и 
пројектно планирање 
објеката у надлежности 
Општине Нови Кнежевац  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

  06020001 512 Набавка административне 
опрема и остале опреме за 
потребе Општинске управе 

1,500,000 2,000,000 2,000,000 

  06020001 515 Израда пројектно-
инвестиционе 
документације за изградњу 
и капитално одржавање 
објеката  у надлежности 
општине Нови Кнежевац 

6,000,000 10,000,000 10,000,000 

  06020001 541 Набавка грађевинског 
земљишта 

1,000 1,000 1,000 

  06020014 512 Набавка опреме за 
поступање у ванредним 
ситуацијама 

150,000 1,000 1,000 

  07010002 511 Изградња, капитално 
одржавање и пројектно 
планирање путне 
инфраструктуре у општини 
Нови Кнежевац 

65,350,000 25,000,000 25,000,000 

  07010002 512 Набавка опреме за 
опремање саобраћајне 
полиције 

300,000 300,000 300,000 

  07010002 515 Израда планске и 
пројектно-техничке 
документације за изградњу 
и капитално одржавање 
путне инфраструктуре у 
општини Нови Кнежевац 

2,500,000 1,000,000 1,000,000 

  09014001 512 Набавка опреме у оквиру 
реализације ИПА пројекта: 
,,SENTREM'' 

1,000 1,000 0 
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  11020001 511 Изградња, капитално 

одржавање и пројектно 
планирање јавне расвете у 
општини Нови Кнежевац 

1,000 1,000 1,000 

  11020008 511 Изградња, капитално 
одржавање и пројектно 
планирање водоводне 
инфраструктуре у општини 
Нови Кнежевац 

1,000 1,000 1,000 

  11020008 511 Изградња фабрике воде 1,000 1,000 1,000 

  11020008 515 Израда планске и 
пројектно-техничке 
документације за изградњу 
и капитално одржавање 
водоводне инфраструктуре 
у општини Нови Кнежевац 

1,500,000 1,000,000 1,000,000 

  12014001 511 Извођење радова на 
археолошком налазишту у 
Мајдану 

17,387,000 0 0 

  13010001 511 Изградња спортске хале   1,000 1,000 1,000 

  13010001 515 Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
и капитално одржавање  
објеката за спорт и 
рекреацију 

1,000 1,000 1,000 

  15024001 511 ИПА пројекат: ,,CULTOUR'' 11,210,000 1,000 0 
  20020001 511 Реконструкције објекта 

Предшколске установе 
''Срећно дете'' у Новом 
Кнежевцу- уређење 
дворишног простора 

9,900,000 0 0 

4.1     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
''СРЕЋНО ДЕТЕ'' 

      

  20010001 511 Капитално  одржавање 
зграде и пројектно 
планирање 

1,000 1,000 1,000 

  20010001 512 Набавка опреме за 
образовање 

400,000 1,000,000 1,000,000 

  20010001 515 Набавка књига  за 
библиотеку 

30,000 30,000 30,000 

4.2     НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
''БРАНИСЛАВ НУШИЋ'' 

      

  12010001 511 Капитално  одржавање 
зграде и пројектно 
планирање 

1,000 1,000 1,000 

  12010001 512 Набавка административне 
опреме 

70,000 100,000 100,000 

  12010001 515 Набавка књига  250,000 250,000 250,000 
4.3     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     . 
  06020002 512 Набавка административне 

опреме, моторне опреме и 
остале опреме за потребе 
функционисања месних 
заједница 500,000 100,000 100,000 

      Укупно 120,061,000 43,796,000 43,794,000 
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Члан 6. 
 Средства буџетске резерве утврђена су за 2022. годину у износу од 10.500.000 
динара. 

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара и користиће се за 
намене утврђене Законом о буџетском систему. 

Текућа буџетска резерва за 2022. годину, планирана је у износу од 10.000.000 
динара. 
 
 
II ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 7. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 
600.000.000 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 

3,250,000 3,250,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

541,000 541,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

2,927,000 2,927,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

282,000 282,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Средства ове апропријације намењена

су за финансирање редовног рада

политичких субјеката заступљених у

Скупштини општине Нови Кнежевац.

481

Извори финансиранја за програмску активност 21010001

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

Свега програмска активност 21010001 7,000,000 7,000,000

Извори финансиранја за програм 2101

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

Свега програм 2101 7,000,000 7,000,000

Извори финансиранја за главу 1.0.0

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

Свега глава 1.0.0 7,000,000 7,000,000

Извори финансиранја за раѕдео 1

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

Свега раздео 1 7,000,000 7,000,000

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

2.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002 Функционисање извршних органа 

110 Извршни и законодавни органи, фин. и

фискални послови 1,783,000 1,783,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

297,000 297,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

20,000 20,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

150,000 150,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423
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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 21010002

01  Приходи из буџета 2,250,000 2,250,000

Свега програмска активност 21010002 2,250,000 2,250,000

Извори финансиранја за програм 2101

2,250,00001 Приходи из буџета 2,250,000

Свега програм 2101 2,250,000 2,250,000

Извори финансиранја за главу 2.0

01  Приходи из буџета 2,250,000 2,250,000

Свега глава 2.0 2,250,000 2,250,000

Извори финансиранја за раѕдео 2

01  Приходи из буџета 2,250,000 2,250,000

Свега раздео 2 2,250,000 2,250,000

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

3.0.0 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002 Функционисање извршних органа 

110 Извршни и законодавни органи, фин. и

фискални послови 3,920,000 3,920,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

652,000 652,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

50,000 50,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

2,778,000 2,778,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

Извори финансиранја за програмску активност 21010002

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

Свега програмска активност 21010002 7,400,000 7,400,000

Извори финансиранја за програм 2101

7,400,00001 Приходи из буџета 7,400,000

Свега програм 2101 7,400,000 7,400,000

Извори финансиранја за главу 3.0.0

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

Свега глава 3.0.0 7,400,000 7,400,000

Извори финансиранја за раѕдео 3

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

Свега раздео 3 7,400,000 7,400,000

4 ОПШТИНСКА УПРАВА  

4.0 ОПШТИНСКА УПРАВА

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДЕ  

01010001 Подршка за спровођ.пољ.политик е у

локалној заједници

421 Пољопривреда 

499,000 499,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

2/16



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

13,500,000 13,500,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

6,000,000 6,000,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

1,000 1,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

Извори финансиранја за програмску активност 01010001

01  Приходи из буџета 20,000,000 20,000,000

Свега програмска активност 01010001 20,000,000 20,000,000

01010002 Мере подршке руралном развоју 

421 Пољопривреда 

2,000,000 2,000,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

454

Извори финансиранја за програмску активност 01010002

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

Свега програмска активност 01010002 2,000,000 2,000,000

Извори финансиранја за програм 0101

22,000,00001 Приходи из буџета 22,000,000

Свега програм 0101 22,000,000 22,000,000

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

04010004 Управљање отпадним водама 

520 Управљање отпадним водама 

3,800,000 3,800,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

3,000 3,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

1,000 1,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 04010004

01  Приходи из буџета 3,804,000 3,804,000

Свега програмска активност 04010004 3,804,000 3,804,000

04010005 Управљање комуналним отпадом 

510 Управљање отпадом 

1,200,000 1,200,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

10,168,000 10,168,000СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМ

451

Извори финансиранја за програмску активност 04010005

01  Приходи из буџета 11,368,000 11,368,000

Свега програмска активност 04010005 11,368,000 11,368,000

Извори финансиранја за програм 0401

15,172,00001 Приходи из буџета 15,172,000

Свега програм 0401 15,172,000 15,172,000

0501 ПРОГРАМ 17: EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН

ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ

ЕНЕРГИЈ

05010001 Енергетски менаџмент 
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

660 Послови становања и захеднице

некласификовани на др. месту 1,000,000 1,000,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

454

Извори финансиранја за програмску активност 05010001

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

Свега програмска активност 05010001 1,000,000 1,000,000

Извори финансиранја за програм 0501

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

Свега програм 0501 1,000,000 1,000,000

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020001 Функционисање локалне  самоуправе

130 Опште услуге 

37,212,000 37,212,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

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

ПОСЛОДАВЦА

412

225,000 225,000НАКНАДЕ У НАТУРИ413

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

1,500,000 1,500,000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ415

300,000 300,000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416

13,000,000 13,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

250,000 250,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

18,500,000 18,500,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

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

10,000,000 10,000,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

8,500,000 8,500,000МАТЕРИЈАЛ426

1,000 1,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

463

1,800,000 1,800,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

2,000,000 2,000,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

482

10,000 10,000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

483

1,000 1,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИ

484

1,000 1,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ

485

3,000,000 3,000,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

1,500,000 1,500,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

6,000,000 6,000,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

1,000 1,000ЗЕМЉИШТЕ541

Извори финансиранја за програмску активност 06020001

01  Приходи из буџета 102,557,000 102,557,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

12,940,000 12,940,000

Свега програмска активност 06020001 115,497,000 115,497,000

06020003 Сервисирање јавног дуга 

170 Трансакције јавног дуга 

70,000 70,000ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА441

1,000 1,000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА444

6,338,000 6,338,000ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ

КРЕДИТОРИМА

611

Извори финансиранја за програмску активност 06020003

01  Приходи из буџета 6,409,000 6,409,000

Свега програмска активност 06020003 6,409,000 6,409,000

06020007 Функционисање националних савета

националних мањина

160 Опште јавне услуге некласификоване на

др. месту 100,000 100,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

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 

160 Опште јавне услуге некласификоване на

др. месту 10,000,000 10,000,000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ499

Извори финансиранја за програмску активност 06020009

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

Свега програмска активност 06020009 10,000,000 10,000,000

06020010 Стална буџетска резерва 

160 Опште јавне услуге некласификоване на

др. месту 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

06020014 Управљање у ванредним ситуациј ама

220 Цивилна одбрана 

500,000 500,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

250,000 250,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

100,000 100,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

500,000 500,000МАТЕРИЈАЛ426

150,000 150,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

Извори финансиранја за програмску активност 06020014

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

Свега програмска активност 06020014 1,500,000 1,500,000

06024001 Финансијска подршка спровођењу

избора у месним заједница

160 Опште јавне услуге некласификоване на

др. месту 200,000 200,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

1,600,000 1,600,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

200,000 200,000МАТЕРИЈАЛ426

Извори финансиранја за програмску активност 06024001

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

2,000,000 2,000,000

Свега програмска активност 06024001 2,000,000 2,000,000

Извори финансиранја за програм 0602

121,066,00001 Приходи из буџета 121,066,000

14,940,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,940,000

Свега програм 0602 136,006,000 136,006,000

0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА

САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА

ИНФРАСТРУКТУ

07010002 Управљање и одржавање саобраћајне

инфраструктуре

451 Друмски саобраћај 

4,000,000 4,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

500,000 500,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

15,500,000 15,500,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

300,000 300,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

463

200,000 200,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

65,350,000 65,350,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

300,000 300,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

2,500,000 2,500,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 07010002

01  Приходи из буџета 86,150,000 86,150,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

2,500,000 2,500,000

Свега програмска активност 07010002 88,650,000 88,650,000
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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 програм 0701

86,150,00001 Приходи из буџета 86,150,000

2,500,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000

Свега програм 0701 88,650,000 88,650,000

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА

ЗАШТИТА

09020001 Једнократне помоћи и други облици

помоћи

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту 12,500,000 12,500,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

463

3,000,000 3,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

Извори финансиранја за програмску активност 09020001

01  Приходи из буџета 12,500,000 12,500,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

3,000,000 3,000,000

Свега програмска активност 09020001 15,500,000 15,500,000

09020016 Дневне услуге у заједници 

090 Социјална заштита некласификована на

др.месту 10,000,000 10,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

3,000,000 3,000,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

Извори финансиранја за програмску активност 09020016

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

Свега програмска активност 09020016 13,000,000 13,000,000

09020018 Подршка реализацији програма Црвеног

крста

090 Социјална заштита некласификована на

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

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

Извори финансиранја за програмску активност 09020018

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

Свега програмска активност 09020018 1,000,000 1,000,000

09020019 Подршка деци и породици са дец ом

040 Породица и деца 

11,000,000 11,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

Извори финансиранја за програмску активност 09020019

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

Свега програмска активност 09020019 11,000,000 11,000,000

09020020 Подршка рађању и родитељству 

040 Породица и деца 
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

3,000,000 3,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

Извори финансиранја за програмску активност 09020020

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

Свега програмска активност 09020020 3,000,000 3,000,000

09024001 Пројекат: Подршка избеглицама  и

присилним мигрантима

070 Социјална помоћ угроженом стан

становништву некла.на др.месту 3,000,000 3,000,000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

472

Извори финансиранја за програмску активност 09024001

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

Свега програмска активност 09024001 3,000,000 3,000,000

09024002 IPA пројекат: SENTREM 

070 Социјална помоћ угроженом стан

становништву некла.на др.месту 5,000,000 5,000,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

1,000 1,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

Извори финансиранја за програмску активност 09024002

01  Приходи из буџета 1,000 1,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

5,000,000 5,000,000

Свега програмска активност 09024002 5,001,000 5,001,000

Извори финансиранја за програм 0902

43,501,00001 Приходи из буџета 43,501,000

8,000,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,000,000

Свега програм 0902 51,501,000 51,501,000

1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ 

11020001 Управљ./одрж.јавним осветљењем 

640 Улична расвета 

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

3,500,000 3,500,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

300,000 300,000МАТЕРИЈАЛ426

1,000 1,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 11020001

01  Приходи из буџета 13,801,000 13,801,000

Свега програмска активност 11020001 13,801,000 13,801,000

11020002 Одржавање јавних зелених површ ина

540 Заштита биљног и животињског света и

крајолика 11,500,000 11,500,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424
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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 11020002

01  Приходи из буџета 11,500,000 11,500,000

Свега програмска активност 11020002 11,500,000 11,500,000

11020003 Одржавање чистоће на површинам а

јавне намене

510 Управљање отпадом 

5,000,000 5,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

Извори финансиранја за програмску активност 11020003

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

Свега програмска активност 11020003 5,000,000 5,000,000

11020004 Зоохигијена 

540 Заштита биљног и животињског света и

крајолика 2,000,000 2,000,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

12,000,000 12,000,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

1,250,000 1,250,000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИ

484

Извори финансиранја за програмску активност 11020004

01  Приходи из буџета 15,250,000 15,250,000

Свега програмска активност 11020004 15,250,000 15,250,000

11020006 Одржавање гробаља и погребне услуге

540 Заштита биљног и животињског света и

крајолика 2,500,000 2,500,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

Извори финансиранја за програмску активност 11020006

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

Свега програмска активност 11020006 2,500,000 2,500,000

11020008 Управља.и снабдевање водом за пиће

630 Водоснабдевање 

1,000 1,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

2,000 2,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

1,500,000 1,500,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 11020008

01  Приходи из буџета 1,503,000 1,503,000

Свега програмска активност 11020008 1,503,000 1,503,000

Извори финансиранја за програм 1102

49,554,00001 Приходи из буџета 49,554,000

Свега програм 1102 49,554,000 49,554,000

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ  

12010002 Јачање културне продукције и

уметничког стваралаштва

820 Услуге културе 
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

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

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

3,000,000 3,000,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

Извори финансиранја за програмску активност 12010002

01  Приходи из буџета 5,500,000 5,500,000

Свега програмска активност 12010002 5,500,000 5,500,000

12010003 Унапређење система очувања и п

редстављања култ.истор.наслеђа

840 Верске и остале услуге заједнице

2,700,000 2,700,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

481

Извори финансиранја за програмску активност 12010003

01  Приходи из буџета 2,700,000 2,700,000

Свега програмска активност 12010003 2,700,000 2,700,000

12010004 Оствар.и унапређ.јавног интере са у

области јавног информисањ

830 Услуге емитовања и штампања 

1,750,000 1,750,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

4,300,000 4,300,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

454

Извори финансиранја за програмску активност 12010004

01  Приходи из буџета 6,050,000 6,050,000

Свега програмска активност 12010004 6,050,000 6,050,000

12014001 ИПА: ПАМА - РОСА 

820 Услуге културе 

1,558,000 1,558,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

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

17,387,000 17,387,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 12014001

01  Приходи из буџета 785,000 785,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

19,660,000 19,660,000

Свега програмска активност 12014001 20,445,000 20,445,000

Извори финансиранја за програм 1201

15,035,00001 Приходи из буџета 15,035,000

19,660,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19,660,000

Свега програм 1201 34,695,000 34,695,000

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И

ОМЛАДИНЕ

13010001 Подршка локалним спортским организ,

удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта 

10/16



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

1,000 1,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

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

13,500,000 13,500,000ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Део средстава ове апропријације у

износу од 738.000 динара намењен је за

финансирањее Спортског савеза Новог

Кнежевца

481

1,000 1,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

1,000 1,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 13010001

01  Приходи из буџета 13,503,000 13,503,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

5,000,000 5,000,000

Свега програмска активност 13010001 18,503,000 18,503,000

13014001 IPA пројекат: POPEYE 

860 Рекреација, спорт, култура вере

неклас.на др,месту 1,520,000 1,520,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

Извори финансиранја за програмску активност 13014001

01  Приходи из буџета 1,520,000 1,520,000

Свега програмска активност 13014001 1,520,000 1,520,000

Извори финансиранја за програм 1301

15,023,00001 Приходи из буџета 15,023,000

5,000,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000,000

Свега програм 1301 20,023,000 20,023,000

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ

15010002 Мере активне политике запошљав ања

412 Општи послови по питању рада 

500,000 500,000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

454

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

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА

464

Извори финансиранја за програмску активност 15010002

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

Свега програмска активност 15010002 2,500,000 2,500,000

Извори финансиранја за програм 1501

2,500,00001 Приходи из буџета 2,500,000

Свега програм 1501 2,500,000 2,500,000

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

15020002 Промоција туристичке понуде 

473 Туризам 

200,000 200,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

500,000 500,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

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

Извори финансиранја за програмску активност 15020002

01  Приходи из буџета 2,200,000 2,200,000

Свега програмска активност 15020002 2,200,000 2,200,000

15024001 ИПА пројекти: CULTOUR Valcani

473 Туризам 

6,580,000 6,580,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

11,210,000 11,210,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

Извори финансиранја за програмску активност 15024001

01  Приходи из буџета 17,790,000 17,790,000

Свега програмска активност 15024001 17,790,000 17,790,000

Извори финансиранја за програм 1502

19,990,00001 Приходи из буџета 19,990,000

Свега програм 1502 19,990,000 19,990,000

1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001 Функционисање установа  примарне

здравствене заштите

760 Здравство некласификовано на другом

месту 3,500,000 3,500,000ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА

464

Извори финансиранја за програмску активност 18010001

01  Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000

Свега програмска активност 18010001 3,500,000 3,500,000

Извори финансиранја за програм 1801

3,500,00001 Приходи из буџета 3,500,000

Свега програм 1801 3,500,000 3,500,000

2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА

ЊЕ

20020002 Функционисање и остваривање

предшколског образовања

911 Предшколско образовање 

9,900,000 9,900,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

Извори финансиранја за програмску активност 20020002

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

9,900,000 9,900,000

Свега програмска активност 20020002 9,900,000 9,900,000

Извори финансиранја за програм 2002

9,900,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,900,000

Свега програм 2002 9,900,000 9,900,000

2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

20030001 Реализација делатности основно

образовања

912 Основно образовање 

33,000,000 33,000,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

463

Извори финансиранја за програмску активност 20030001

01  Приходи из буџета 33,000,000 33,000,000

Свега програмска активност 20030001 33,000,000 33,000,000

Извори финансиранја за програм 2003

33,000,00001 Приходи из буџета 33,000,000

Свега програм 2003 33,000,000 33,000,000

2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

20040001 Реализација делатности средњег

образовања

920 Средње образовање 

9,800,000 9,800,000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

463

Извори финансиранја за програмску активност 20040001

01  Приходи из буџета 9,800,000 9,800,000

Свега програмска активност 20040001 9,800,000 9,800,000

Извори финансиранја за програм 2004

9,800,00001 Приходи из буџета 9,800,000

Свега програм 2004 9,800,000 9,800,000

Извори финансиранја за главу 4.0

01  Приходи из буџета 437,291,000 437,291,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

60,000,000 60,000,000

Свега глава 4.0 497,291,000 497,291,000

4.1 ПРЕДШКОЛСКO ОБРАЗОВАЊЕ

2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА

ЊЕ

20020002 Функционисање и остваривање

предшколског образовања

911 Предшколско образовање 

35,030,000 35,030,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

5,833,000 5,833,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

615,000 615,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414

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

535,000 535,000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416

6,030,000 90,000 6,120,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

245,000 245,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

1,226,000 150,000 1,376,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

481,000 481,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

1,530,000 1,530,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

6,936,000 710,000 7,646,000МАТЕРИЈАЛ426

21,000 21,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

482

1,000 1,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

400,000 400,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

30,000 30,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 20020002

01  Приходи из буџета 55,913,000 55,913,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне

активности

950,000 950,000

Свега програмска активност 20020002 59,913,000 950,000 60,863,000

Извори финансиранја за програм 2002

55,913,00001 Приходи из буџета 55,913,000

4,000,00007 Донације од осталих нивоа власти 4,000,000

016 Родитељски динар за ваннаставне активности 950,000 950,000

Свега програм 2002 59,913,000 950,000 60,863,000

Извори финансиранја за главу 4.1

01  Приходи из буџета 55,913,000 55,913,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне

активности

950,000 950,000

Свега глава 4.1 59,913,000 950,000 60,863,000

4.2 КУЛТУРА

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ  

12010001 Функционисање локалних  установа

културе

820 Услуге културе 

1,741,000 1,741,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

290,000 290,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

80,000 80,000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416

740,000 740,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

100,000 100,000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА422

2,428,000 2,428,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

1,280,000 1,280,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

600,000 600,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

160,000 160,000МАТЕРИЈАЛ426

4,000 4,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

482
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

1,000 1,000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ511

70,000 70,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

250,000 250,000НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА515

Извори финансиранја за програмску активност 12010001

01  Приходи из буџета 7,744,000 7,744,000

Свега програмска активност 12010001 7,744,000 7,744,000

Извори финансиранја за програм 1201

7,744,00001 Приходи из буџета 7,744,000

Свега програм 1201 7,744,000 7,744,000

Извори финансиранја за главу 4.2

01  Приходи из буџета 7,744,000 7,744,000

Свега глава 4.2 7,744,000 7,744,000

4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020002 Функционисање месних заједница 

160 Опште јавне услуге некласификоване на

др. месту 736,000 736,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

123,000 123,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

1,000 1,000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА414

5,460,000 5,460,000СТАЛНИ ТРОШКОВИ421

2,900,000 2,900,000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ423

1,903,000 1,903,000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ424

3,400,000 3,400,000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ425

1,849,000 1,849,000МАТЕРИЈАЛ426

578,000 578,000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

482

500,000 500,000МАШИНЕ И ОПРЕМА512

Извори финансиранја за програмску активност 06020002

01  Приходи из буџета 17,450,000 17,450,000

Свега програмска активност 06020002 17,450,000 17,450,000

Извори финансиранја за програм 0602

17,450,00001 Приходи из буџета 17,450,000

Свега програм 0602 17,450,000 17,450,000

Извори финансиранја за главу 4.3

01  Приходи из буџета 17,450,000 17,450,000

Свега глава 4.3 17,450,000 17,450,000

Извори финансиранја за раѕдео 4

01  Приходи из буџета 518,398,000 518,398,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000
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Опис расхода
Издаци из

буджета

Издаци из 

сопствених

извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

60,000,000 60,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне

активности

950,000 950,000

Свега раздео 4 582,398,000 950,000 583,348,000

5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

06020004 Општинско правобранилаштво 

330 Судови 

1,000 1,000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

1,000 1,000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

412

Извори финансиранја за програмску активност 06020004

01  Приходи из буџета 2,000 2,000

Свега програмска активност 06020004 2,000 2,000

Извори финансиранја за програм 0602

2,00001 Приходи из буџета 2,000

Свега програм 0602 2,000 2,000

Извори финансиранја за главу 5.0.0

01  Приходи из буџета 2,000 2,000

Свега глава 5.0.0 2,000 2,000

Извори финансиранја за раѕдео 5

01  Приходи из буџета 2,000 2,000

Свега раздео 5 2,000 2,000

Извори финансирања за буџет

01  Приходи из буџета 535,050,000 535,050,000

07  Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

60,000,000 60,000,000

16  Родитељски динар за ваннаставне

активности

950,000 950,000

Укупно за буџет 599,050,000 950,000 600,000,000
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                                                              Члан 8.
 
                                 Расходи и издаци распоређују се на програме, у следећим износима:
'

Шифра и  назив програма
Средства иѕ

буджета
Средства иѕ

осталих иѕвора
Укупна јавна

средства

22,000,000 22,000,0000101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

15,172,000 15,172,0000401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ

1,000,000 1,000,0000501 ПРОГРАМ 17: EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ

153,458,000 153,458,0000602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

88,650,000 88,650,0000701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ

51,501,000 51,501,0000902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

49,554,000 49,554,0001102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

42,439,000 42,439,0001201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

20,023,000 20,023,0001301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

2,500,000 2,500,0001501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

19,990,000 19,990,0001502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

3,500,000 3,500,0001801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

69,813,000 950,000 70,763,0002002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ

33,000,000 33,000,0002003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

9,800,000 9,800,0002004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

16,650,000 16,650,0002101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

599,050,000 950,000 600,000,000Укупни јавни расходи

1/1



III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА 
 

Члан 9. 
 У 2022. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о 
буџетском систему и Кадровским планом за 2022. годину, с тим што је реализација 
запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом 
одлуком. 

 
Члан 10. 

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

 
Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 
односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, њихову 
верификацију, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа као и 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 12. 

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 13. 

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 14. 

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

 
Члан 15. 

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. 

 
Члан 16. 

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

Члан 17. 
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. 
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Члан 18. 
Распопред и коришћење средстава, у 2022. години, у оквиру раздела 4. Општинска 

управа, програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност 09010001: 
Једнократне помоћи и други облици 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 19. 

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 2022.  години у складу са одобреним апропријацијама у тој години 
а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих 
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. 

 
Члан 20. 

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

 
Члан 21. 

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 22. 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом 
о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' број 91/2019). 

 
Члан 23. 

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

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

 
Члан 24. 

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).  
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Члан 25. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. 
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 26. 

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике 
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе 
обавестити Скупштину општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства 
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом 
рационализације из става 1. овог члана.  

   
Члан 27. 

 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 
5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2021. годину 
уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, према динамици коју одреди орган управе 
надлежан за финансије. 

 
Члан 28. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2022. години, обрачунату 
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно, не исказују 
расход амортизације и употребе средстрава за рад. 

 
Члан 29. 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Сл. гласник РС'', број 
61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).  

 
Члан 30. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 
2022. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. 
годину.    

 
Члан 31. 

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. 

 
Члан 32. 

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 
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општине и уколико тај план нису доставили Одељењу за буџет, финансије и привредне 
делатности. 

 
Члан 33. 

У буџетској 2022. 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 и новчаних честитки за 
децу запослених.  

 
Члан 34. 

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 35. 

 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 36. 
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нови Кнежевац'', на интернет 

страници општине и доставити министарству надлежном за послове финансија. 
 

Члан 37. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Нови Кнежевац'', а примењиваће се од 01. јануара 2022. године. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина      Председник СО-е, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ                                 Ујхељи Нандор, с.р. 
Број: I-020-11/2021-3 
Дана: 17.12.2021. године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

 
Уставни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Нови Кнежевац за 2022. годину 

садржан је у члану 92. став 1. и члану 190. став 2 Устава Републике Србије, којима је утврђено да 
јединице локалне самоуправе доносе своје буџете у којима морају бити приказани сви приходи и 
расходи којима се финансирају њихове надлежности. 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у  члану 43. став 1. Закона о буџетском 
систему (''Сл. гласник РС'', 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
68/15(др закон), 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), према коме скупштина 
локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, као и у члану 41. Статута општине Нови 
Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 3/19) према коме Скупштина општине Нови 
Кнежевац доноси буџет. 

 
II ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

 
Доношењем буџета општине Нови Кнежевац  за 2022. годину, обезбеђује се финансирање 

функција и послова из надлежности Општине Нови Кнежевац утврђених Законом о локаној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07 и 83/14), Статутом општине Нови Кнежевац  и другим 
прописима. 

Предлог одлуке сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а 
заснован је на смерницама садржаним у Упутству за припрему буџета локалне власти за 2022. 
годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину које је достављено од стране Министарства 
финансија. 

Основне макроекономске претпоставке за период 2021 – 2022. године дате су у следећој 
табели: 

 
Табела 1: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије 

Опис 2021 2022 
БДП (у млрд РСД) 5938,1 6342,1 
Стопа номиналног раста БДП, у % 8,7 6,8 
Стопа реалног раста БДП, у % 6,0 4,0 
Инфлација (просек периода), у % 2,6 2,5 

 
Пројектовани  раст БДП у  2022. износи 6,8%.  
За 2022. годину пројектован је раст потрошачких цена (просек периода) на нивоу од 2,5%. 
 
Предлогом ове одлуке расходи и издаци општинског буџета структуирани су на начин којим 

се обезбеђује извршавање послова из надлежности општине, утврђених прописима а за чије 
вршење су обезбеђена неопходна финансијска средства. 

У складу са могућностима, предложеним буџетом за 2022. годину планиране су капиталне 
инвестиције  усмерене на унапређење привредног и инвестиционог амбијента и на побољшање 
услова за живот и рад људи. 

 
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА  

 
Укупни приходи и примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину, заједно са 

неутрошеним средствима из ранијих година и расходи и издаци распоређени овом одлуком, 
пројектовани су у износу  од 600 милиона динара.  

Приходи и примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину планирани су реално. 
Приликом планирања прихода  за 2022. годину, пошло се од остварења прихода за три 

квартала у 2021. години и њихове процене за задњи квартал ове године,  као и планираног 
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увећања,  при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП 
(пројектован номинални раст у 2022. години од 6,8 %). 

 
Пројекција прихода у 2021. години сачињена је на бази: 
- остварених прихода буџета општине Нови Кнежевац у периоду јануар – септембар 2021. 

године, и очекиваних прихода до краја 2021. године, 
- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља, 
- пројекције неутрошених средстава из ранијих година  за која се процењује да ће бити 

пренета у 2022. годину. 
 
Упоредни преглед плнираних прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година 

даје се у следећој табели: 

ЕКОНОМ. 
КЛАСИФ. ВРСТЕ ПРИХОДА План за 

2021 
Остварење 
за I-IX 2021 

Процена 
отварења 

за IV 
квартал 

Процена 
остварења 

за 2021 

План за 
2022 Индекс  

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 

71 ПОРЕЗИ 255,000,000 188,142,032 62,714,011 250,856,043 267,900,000 106.8% 

73 ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 236,390,017 156,993,140 52,331,047 209,324,187 153,435,000 73% 

74 ДРУГИ ПРИХОДИ 141,264,240 114,020,405 38,006,802 152,027,207 117,565,000 77% 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 632,654,257 459,155,577 153,051,859 612,207,436 538,900,000 88% 

8 

ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

834,000 49,535 550,000 599,535 150,000 25% 

9 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 0     

3 

ПРЕНЕТА 
НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА  ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

21,254,000 21,299,525 0 21,299,525 60,000,000 282% 

  
УКУПНИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА 

654,742,257 480,504,637 153,601,859 634,106,496 599,050,000 94% 

  

СРЕДСТВА ИЗ 
ДОДАТНИХ ПРИХОДА 
БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 

650,000 650,000   650,000 950,000 146% 

  УКУПНО 655,392,257 481,154,637 153,601,859 634,756,496 600,000,000 95% 

 
У односу на процену остварења за 2021. годину, приходи и примања за 2022. годину, 

заједно са неутрошеним средствима из ранијих година планирани су са смањењем од 5%.  
Укупни приходи примања буџета општине Нови Кнежевац планирани за 2022. годину 

састоје се од: 
- текућих прихода у износу од  538,9 милиона динара, 
- примања од продаје нефинансијске имовине  у износу од 150 хиљада динара, 
- неутрошених средстава из ранијих година у износу од 60,0 милиона динара и 
- додатних прихода и примања буџетских корисника, у износу од 950 хиљада динара. 
 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ буџета планирани су реално, износе 538,9 милиона динара, и у односу 

на процену остварења текућих прихода за 2021. годину, планирани су са смањењем од 12%.  
Текуће приходе чине: 
- порези у износу од  267,9 милиона динара, 
- донације и трансфери у износу од 153,435 милиона динара и 
- други приходи у износу од 117,565 милиона динара  
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ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА, планирани су са повећањм од 6,8%, у односу на процену остварења 
истих прихода у 2020. години.  

У оквиру пореза, приходи од пореза на зараде планирани су у износу од 140 милиона 
динара,  од пореза на имовину у износу од 77,5  милиона динара, од пореза на остале приходе у 
износу од 12,5 милина динара, од пореза на пренос апсолутних права 14,0 милиона динара, од 
пореза на приходе од самосталне делатности 8,4  милиона динара, од пореза на наслеђе и 
поклоне у износу од 2,2 милиона динара, од комуналне таксе на држање моторних возила 5,0 
милиона динара, од посебне накнаде за заштиту животне средине 2,6 милиона динара и од 
комуналне таксе на фирму 2,7 милиона динара. 

 
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ планирани су реално  и износе 153,435 милиона динара, односно 

73%, у односу на процену остварења ових прихода за 2021. годину.  
Донације од међународних организација износе 51,435 милиона динара, и односе се на 

очекиване приходе од рефундације уложених средстава за предфинансирање ИПА пројеката. 
Текући трансфери из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана су у укупном 

износу од 106 милиона динара, од чега се на ненаменске трансфере за вршење поверених 
послова по Закону о локалној самоуправи односи 102 милиона динара, и на текуће наменске 
трансфере од других нивоа власти, као подршка реализацији четворочасовног припремног 
предшколског програма, 4 милиона динара. Текући ненаменски трансфери планирани су на истом 
нивоу као и 2021. године.   

 
ДРУГИ ПРИХОДИ планирани су са смањењењем од 23 % у односу на процену остварења 

ових прихода за 2021. годину и износе 118,515 милиона динара.  
  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  износе 150 хиљада динара и односе се 

на примања од продаје непокретности у јавној својини Општине и од отплате продатих 
друштвених станова на кредит. 

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА из ранијих година за која се процењује да ће бити пренета у 

наредну годину износе 60,0 милиона динара.  
 
ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА корисника буџетских средстава износе 950 хиљада 

динара  и односе се на додатне приходе које непосредно остварује Предшколска установа ''Срећно 
дете'' од родитељског динара за ваннаставне активности. 

 
 

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА  
 
Укупни расходи и издаци буџета за 2022. годину, заједно са средствима буџетске 

резерве, планирани су у износу од 600 милиона динара. 
Расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији,  на: 
- текуће расходе 
- издатке за нефинансијску имовину  и 
- издатке за отплату главнице дуга. 
А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ буџета за 2022. годину, планирани су у укупном износу од 473,601 

милиона динара.  
У оквиру ових расхода спадају: 
 
1) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ планирани су у износу од 103,362 милиона динара.  У оквиру 

ове групе расхода планирана су средства за расходе запослених у општинским органима као и за 
запослене код индиректних корисника буџетских средстава. 

Поред средстава за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет 
послодавца, планирана су и средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима, 
накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи.  

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике општинског буџета 
пројектована је у складу са чланом 43 Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину којим је 
утврђено да: 
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''Локална власт у 2022. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 
запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату 
дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021. године, 
као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем. '' 

У члану 27e Закона о буџетском систему прописано је да се у 2022. години осталим 
запосленима, у које спадају и запослени  чије се плате финансирају из буџета локалне власти, 
плате повећавају за 7 %, почев од плате за јануар 2022. године. 

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2022. годину и не 
извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар 
надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из 
буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних 
лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. 

Поштујући напред наведене смернице из Закона о буџету Републике Србије за 2022. 
годину, у буџету за  2022. годину, планирана је укупна маса средстава за плате, односно 
појединачно по корисницима. 

 
2) Расходи за КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА планирани су у износу од 221,152 милиона 

динара, што је повећање од 11%. Код планирања ове групе расхода пошло се од максимално 
могуће рационализације и ефикасније контроле набавки. 

 
 3) За ОТПЛАТУ КАМАТА И ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА  планирано је укупно 71 

хиљада динара. 
 
4) СУБВЕНЦИЈЕ су планиране у укупном износу од 17,968 милиона динара и односе се на 

учешће Општине Нови Кнежевац у финансирању Регионалне депоније у Суботици у износу од 
10,168 милион динара, на субвенције пољопривредним газдинствима  у износу од 2,0 милиона 
динара. на субвенције за медије у износу од 4,300 милиона динара и на субвенције женама 
предузетницама у износу од 500 хиљада динара. 

 
5) ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ планирани су у укупном износу од 61,101 милиона 

динара, што је пораст од 3%, у односу на ову врсту расхода у буџету за 2021. годину. Средства 
планирана у овој категорији обухватају трансфере осталим нивоима власти (установама 
образовања, социјалне заштите, здравства). 

 
6) Расходи за СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ планирани су у укупном 

износу од 30,200 милиона динара.  У 2022. години, у оквиру ове групе расхода планирана су 
средства за финансирање превоза ученика основних и средњих школа. Такође су обезбеђена 
средства за активност Канцеларије за борбу против сиромаштва као и за услуге геронтодомаћица. 
У оквиру овог облика расхода планирана су и средства за стипендије студентима,  затим подршка 
породицама са новорођеном децом, подршка брачним паровима за вантелесну оплодњу, 
материјална помоћ и подршка расељеним и избеглим лицима као и помоћ социјално угроженим 
лицима.  

7) ОСТАЛИ РАСХОДИ планирани су у укупном износу од 29,247милиона динара, што је за  
6% мање него што је за ове намене било планирано у буџету за 2021. годину. У оквиру ове групе 
расхода планирана су средства за финансирање редовног рада политичких странака чији су 
кандидати изабрани за одборнике у Скупштини општине Нови Кнежервац. Такође, планиране су и 
дотације невладиним организацијама и то спортским организацијама, удружењима из културе, 
националним саветима националних мањина и осталим невладиним организацијама. У овој групи 
расхода планирана су и средства за водни допринос, порезе,  обавезне таксе, новчане казне и 
пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода, или нанету од стране државних органа. 

 
8) СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  планирана су у укупном износу од 10,5 милиона динара. Средства 

резерве обухватају средства сталне буџетске резерве у износу од 500 хиљада динара и средства 
текуће буџетске резерве у износу од 10 милиона динара. 

  
 Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ планирани су у укупном износу од 120.061 
милиона динара што чини  20,0% укупних средстава буџета.  
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 Овако високо учешће издатака за капиталне пројекте у укупним средствима буџета потврда 
је да је буџет Општине Нови Кнежевац за 2022. годину развојни буџет. 
 У 2022. години планирана је санација и реконструкција путева и улица у Новом Кнежевцу и 
насељеним местима, затим изградња и капитално одржавање објеката комуналне инфраструктуре, 
спортских објеката, израда различите пројектно-инвестиционе документације, археолошка 
ископавања у Мајдану и друго. 
   
 В) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ домаћим кредиторима, планирани су у износу од 6,338 
милиона динара и односе се на отплату рата  инвестиционог кредита Комерцијалној банци.  

 
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА 

 
 БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ је разлика између укупног износа прихода и примања остварених по 
основу продаје нефинансијаке имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине. 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  је буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и 
обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика. 

Законом је за локалну власт, у погледу висине фискалног дефицита, утврђен двоструки 
лимит:  
 -лимит као горња граница у висини дефицита - највише 10% од њених прихода у тој 
години и  
 -структурни лимит - фискални дефицит се може исказати само ако је резултат јавних 
инвестиција. 
 Овом одлуком буџетски дефицит за 2022. годину и укупан фискални дефицит за 2022 
годину,  планирани су у износу од 53,662 милиона динара, што износи 9,9% планираних текућих 
прихода у 2022. години.  
 У односу на процену остварења текућих прихода у 2021. години, планирани буџетски 
дефицит за 2022. годину, односно укупан фискални дефицит за 2022. годину,  износи 8,7%. 
 При томе планиране су јавне инвестиције  у износу од 120,061 милион динара , што значи 
да је буџетски дефицит, односно укупан фискални дефицит, резултат јавних инвестиција. 

 Покриће укупног фискалног дефицита у износу од 53,662.000  динара и отплата главнице 
дуга у износу од 6.338.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходне године  
у износу од 60.000.000 динара.  

 
V ПЛАНИРАНA МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2022. ГОДИНИ 

 
У буџету за 2022. годину,  маса средстава за плате по појединим организационим облицима 

у систему локалне власти, планирана је на следећи начин: 
Табела: Планирана маса средстава за плате  у 2022. години 

Ред.бр. 
Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти 

Маса средстава за 
плате планирана за 

2021. годину 

Маса средстава за 
плате планирана за 

2022. годину 
Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

1 Органи и организације локалне 
власти 

49,682,000   53,853,000  
2 Установе културе 3,287,000   2,031,000  
3 Месне заједнице 800,000   859,000  
4 Предшколске установе 40,633,000   40,863,000  
 Укупно за све кориснике 

буџетских средстава  94,402,000   97,606,000  

Предлаже се Скупштини општине да након разматрања усвоји предложену Одлуку о буџету 
општине Нови Кнежевац за 2022. годину. 
 
ПРИЛОГ:  -Програмска структура буџета 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
ЗА 2022. 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 КнежевацПравни 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: 

2022 2023 2024Базна вредност
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 КнежевацПравни 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

Број седница Скупштине општине.

12
Извор верификације: Евиденција Скупштинске стручне службе

12 12 12
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

1/37



 2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Политички систем

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сврха Oбављање основних функција изборних органа.

Закон о локалној самоуправи; Статут 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 општине
је један од носилаца извршне власти на територији општине Нови Кнежевац.  Стручне
административне и оперативне послове  за потребе  председника обавља Општинска управа
општине Нови Кнежевац.

Председник  општинеОдговорно лице

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

xxx

Извор верификације: 

2022 2023 2024Базна вредност
1.1 Индикатор

 2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

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

Сврха Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности Општине Нови Кнежевац у
областима надлежности Председника.

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

Опис

Председник општине је један од носилаца извршне власти на територији општине Нови
Кнежевац. 
Председник општине у складу са законом: 
1) представља и заступа Општину;
2) наредбодавац је за извршење буџета;

Председник општинеОдговорно лице

1 Функционисање извршних органа Циљ

Број донетих аката

20
Извор верификације: Eвиденција стручне службе Председника

20 20 20
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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 3.0.0 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Политички систем

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сврха Обављање основних функцијаизборних органа локалне самоуправе

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског
већа општине Нови КнежевацПравни 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.Стручне административне и оперативне послове 
за потребе  Општинског већа обавља Општинска управа општине Нови Кнежевац.

Председник  општинеОдговорно лице

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

XXX

Извор верификације: 

2022 2023 2024Базна вредност
1.1 Индикатор

 3.0.0 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

Сврха Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности Општине Нови Кнежевац у
областима надлежности Општинског већа.
Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског
већа општине Нови КнежевацПравни основ

Опис

Општинско веће у складу са законом:  
 1)предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2)непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3)врши надзор над радом Општинске управе.

Председник  општинеОдговорно лице

1 Функционисање извршних органа Циљ

Број седница Општинског већа

24
Извор верификације: Евиденција Стручне службе Општинског већа

24 24 24
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Пољопривреда и рурални развој

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
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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.

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Раст производње и стабилност дохотка произвођача. Циљ

Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу.

40
Извор верификације: Евиденција Управе за трезор

40 40 40
2022 2023 2024Базна вредност

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.

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини. Циљ

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

72,55%
Извор верификације: Евиденција Стручне службе за послове пољопривреде

72,55% 72,55% 72,55%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

01010002 Мере подршке руралном развоју
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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 Подршка пољопривредним газдинствима кроз субвенционисање камата на пољопривредне
кредите и трошкова осигурања усева.

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Унапређење руралног развоја. Циљ

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у
односу на укупан број пољопривредних газдинстава.

10%
Извор верификације: Општинска управа

20% 30% 30%
2022 2023 2024Базна вредност

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 управеОдговорно лице

2 1. Унапређење управљања отпадним водама Циљ

Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне
канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број
становника на територији општине (11.568)

0%
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

0% 0% 0%
2022 2023 2024Базна вредност

2.1 Индикатор

Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника (11.568)

31% (3600/11568)
Извор верификације: ЈКП 7.Октобар

45% (5200/11568) 45% (5200/11568) 45% (5200/11568)
2022 2023 2024Базна вредност

2.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010004 Управљање отпадним водама

Функција 520 - Управљање отпадним водама
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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 водамаПравни основ

Опис Непредвиђене интервенције, изградња и одржавање  атмосферске канализације и  изградња 
фекалне канализације.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода Циљ

Број интервенција на канализационој мрежи.

2
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

2 2 2
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

2 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода Циљ

Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено
кроз број насеља у односу на укупан број насеља)

11% (1/9)
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

11% (1/9) 11% (1/9) 11% (1/9)
2022 2023 2024Базна вредност

2.2 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.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са
законима Циљ

Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању
отпадом

54
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

54 54 54
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Енергетика

0501 ПРОГРАМ 17: EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ
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Сврха 
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске
ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора
енергије.

Закон о локалној самоуправи, Статут општине Нови КнежевацПравни основ

Опис

Додела средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе у циљу остваривања
уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом
стаклене баште-

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Остваривања уштеде енергије и њеног рационално коришћење. Циљ

Висина средстава додељених из буџета ЈЛС за финансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова, исказано у динарима.

0
Извор верификације: Буџет општине

1.000.000 1.000 1.000
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0501 ПРОГРАМ 17: EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ

05010001 Енергетски менаџмент

Функција 660 - Послови становања и захеднице некласификовани на др. месту

Сврха Остваривање уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова
са ефектом стаклене баште-
Закон о локалној самоуправи, Статут општине Нови Кнежевац, Јавни позив Министарства
рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП
2/21

Правни основ

Опис Додела средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Остваривања уштеде енергије и њеног рационално коришћење. Циљ

Висина средстава додељених из буџета ЈЛС за финансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова, исказано у динарима.

0
Извор верификације: Буџет општине

1.000.000 1.000 1.000
2022 2023 2024Базна вредност

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

Суфицит  локалног буџета

да
Извор верификације: Завршни рачун буџета

да да да
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 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 управеОдговорно лице

1 Функционисање управе. Циљ

Број издатих решења за утврђивање пореза на имовину физичких лица

4582
Извор верификације: Евиденција Локалне пореске администрације

4600 4600 4600
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 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
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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.

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

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

Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%

да
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

да да да
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

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

да
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

да да да
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 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.

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 управеОдговорно лице

1 Остваривање права националних мањина у локалној заједници. Циљ

Број реализованих пројеката националних мањина.

0
Извор верификације: Евиденција Општинска управа

1 1 2
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета
града/општине

0%
Извор верификације: Завршни рачун буџета општине

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор
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 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: 

2022 2023 2024Базна вредност
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

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: 

2022 2023 2024Базна вредност
1.1 Индикатор
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 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функција 220 - Цивилна одбрана

Сврха Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и
стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Закон о ванредним ситуацијамаПравни основ

Опис

Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања и предузимање
превентивних мера усмерених на јачање отпорности заједнице, отклањање могућих узрока
угрожавања, смањење утицаја елементарних непогода, спречавање других несрећа и у случају
да до њих дође, умањење њихових последица.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица
елементарних и других непогода Циљ

Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре

0
Извор верификације: Евиденција Савета за ванредне ситуације

0 0 0
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06024001 Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједницама

Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на др. месту

Сврха Обезбеђивање услова за остваривање права грађана и задовољавање потреба и интереса од
непосредног значаја за грађане са дела територије Општине.

Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Закон о локални изборимаПравни основ

Опис

У месној заједници образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана.
Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се
статутом месне заједнице. Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине
општине.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Обезбеђење услова за квалитетан рад и несметано функционисање Општинске изборне 
комисије ради спровођење избора за Савете месних заједница. Циљ

Успешна реализација активности Општинске изборне комисије на спровођењу избора за
Савете месних заједница.

0%
Извор верификације: Стручна служба Скупштине општине

100% 0% 0%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
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 Општинске управеОдговорно лице

2 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо
економском развоју Циљ

Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

0
Извор верификације: Општинска управа

0 0 0
2022 2023 2024Базна вредност

2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07010002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 451 - Друмски саобраћај

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 Општинске управеОдговорно лице

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

Број километара санираних и/или реконструисаних путева

2 км
Извор верификације: Окончана ситуација

2 км 2 км 2 км
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Социјална заштита

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

Сврха Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС
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Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи;
Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицамаПравни 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.

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локлној заједнице Циљ

Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

55%
Извор верификације: Центар за социјални рад

55% 55% 55%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09020001 Једнократне помоћи и другиоблици помоћи

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту

Сврха Обезбеђивање неопходне помоћи најугроженијем становништву општине

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

Председник општине и Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Унапређење заштите сиромашних Циљ

Број корисника једнократне новчане помоћи мушког пола у односу на укупан број грађана.

90/11568
Извор верификације: Центар за социјални рад

90/11568 90/11568 90/11568
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола у односу на укупан број грађана

110/11568
Извор верификације: Центар за социјални рад

110/11568 110/11568 110/11568
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09020016 Дневне услуге у заједници
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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
избеглицамаПравни основ

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

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници. Циљ

Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈЛС.

21
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

21 21 21
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09020018 Подршка реализацији програмаЦрвеног крста

Функција 090 - Социјална заштита некласификована на др.месту

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 Општинске управеОдговорно 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)

14
Извор верификације: Црвени крст

14 14 14
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво женског пола.

310
Извор верификације: Црвени крст

310 310 310
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво мушког пола

290
Извор верификације: Црвени крст

290 290 290
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор
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Број корисника народне кухиње женског пола

74
Извор верификације: Црвени крст

74 74 74
2022 2023 2024Базна вредност

1.4 Индикатор

Број корисника народне кухиње мушког пола.

74
Извор верификације: Црвени крст

74 74 74
2022 2023 2024Базна вредност

1.5 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09020019 Подршка деци и породици са децом

Функција 040 - Породица и деца 

Сврха Подстицање високог образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за
образовњем.
Закон о високом образовању; Скупштинска Одлука за стипендирање студената, Одлука о
финансирању  превоза ученикаПравни основ

Опис У оквиру ове програмске активности врши се стипендирање студената и финансирање превоза
ученика основних и средњих школа..

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање броја студената. Циљ

Број стипендираних студената мушког пола са територије општине

20
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

20 20 20
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Број стипендираних студената женског пола са територије општине.

25
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

25 25 25
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09020020 Подршка рађању и родитељству

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
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Опис Материјална подршка породицама са новорођеном децом.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Подршка породицама да остваре жељени број деце. Циљ

Просечан износ давања за мере подршке рађања по рођеном детету.

20.000 динара
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

20.000 динара 20.000 динара 20.000 динара
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09024001 Пројекат: Помоћ избеглицама и присилним мигрантима

Функција 070 - Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту

Сврха Обезбеђивање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима .

Закон о локалној самоуправи; Закон о социјалној заштитиПравни основ

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

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Обезбеђивање материјалне помоћи избеглим и расељеним лицима. Циљ

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

3.086.000 динара
Извор верификације: Буџет општине

3.000.000 динара 1.000 динара 1.000 динара
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА

09024002 IPA пројекат: SENTREM

Функција  - 

Сврха Обезбеђивање помоћи социјално рањивим групама у пограничном подручју.

Закон о социјалној заштити , Закон о локалној самоуправиПравни основ

Опис Развој иновативних социјалних модела предузетништва за рањиве групе у пограничном
региону.

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Обезбеђивање помоћи социјално рањивим групама у пограничном подручју. Циљ
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Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта.

10.391.000 динара
Извор верификације: Буџет општине

5.001.000 динара 0 0
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 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 Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање и покривеност корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања Циљ

Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља.

9/9
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

9/9 9/9 9/9
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

2 Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем Циљ

Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)

785796 kw
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

790000 kw 790000 kw 790000 kw
2022 2023 2024Базна вредност

2.1 Индикатор

3 Рационално снабдевање водом за пиће Циљ

Цена воде по м3

49,90 дин/м3
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

49,90 дин/м3 49,90 дин/м3 49,90 дин/м3
2022 2023 2024Базна вредност

3.3 Индикатор

Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)

130 л
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

150 л 150 л 150 л
2022 2023 2024Базна вредност

3.1 Индикатор
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Степен физичких губитака у мрежи (%)

30%
Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

25% 20% 20%
2022 2023 2024Базна вредност

3.2 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 Општинске управеОдговорно лице

2 Адекватано управљање јавним осветљењем Циљ

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

220
Извор верификације: Општинска управа

250 250 250
2022 2023 2024Базна вредност

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

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 Општинске управеОдговорно лице

1 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања
зеленила Циљ
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Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило.

302.872 м2
Извор верификације: ЈКП 7 ОКТОБАР

302.872 м2 302.872 м2 302.872 м2
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно лице

1 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних
површина Циљ

Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина
(број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)

8/56
Извор верификације: ЈКП 7. ОКТОБАР

8/56 8/56 8/56
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020004 Зоохигијена

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 Општинске управеОдговорно лице

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

Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених.

15
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

15 15 15
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор
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 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 Општинске управеОдговорно лице

1 Адекватан квалитет пружених услкуга одржавања гробаља и погребних услуга Циљ

Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и
одржавање гробаља

100%
Извор верификације: ЈКП  7 Октобар

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020008 Управљање и снабдевање водом за пиће

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

Опис Програмска активност се састоји од  обезбеђивања рационалног обављања водоснабдевања,
повећање обухвата пружања услуга и развоја  водоводне инфраструктуре

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања Циљ

Број кварова по км водоводне мреже

0,5/км
Извор верификације: ЈКП 7. ОКТОБАР

0,5/км 0,5/км 0,5/км
2022 2023 2024Базна вредност

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 културне
разнорсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
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Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о
културним добрима; Закон о локалној самоуправи,Правни основ

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 Општинске управеОдговорно лице

1 Подстицање развоја културе . Циљ

Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса
у култури.

4,50/ 1000
Извор верификације: Евиденција Народне библиотке

11,23/ 1000 11,23/ 1000 11,23/ 1000
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно лице

2 Унапређење разноврсности културне понуде Циљ

Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине.

10
Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

10 10 10
2022 2023 2024Базна вредност

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

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

Начелник Општинске управеОдговорно лице
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1 Унапређење презентације културног наслеђа. Циљ

Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број
планираних програма.

4
Извор верификације: Општинска управа

4 4 4
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно лице

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

Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања.

6
Извор верификације: Oдлука о додели средстава на конкурсу

6 6 6
2022 2023 2024Базна вредност

2.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12014001 ИПА: ПАМА - РОСА

Функција 820 - Услуге културе

Сврха Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Закон о култури, Закон о културним добрима; Закон о локалној самоуправи,Правни основ

Опис У оквиру овог пројекта врше се археолошка ископавања у Мајдану и на тај начин   се  стварају
се услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Уређење археолошког налазишта у Мајдану. Циљ

22/37



Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта, у динарима.

3.327.670
Извор верификације: Буџет општине.

20.445.000
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 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

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 Општинске управеОдговорно 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

21
Извор верификације: Општинска управа

21 21 21
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно 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.

21
Извор верификације: Општинска управа

21 21 21
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор
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 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13014001 IPA пројекат: POPEYE

Функција 860 - Рекреација, спорт, култура  вере неклас.на др,месту

Сврха Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима  физичког васпитања и здраве исхране.

Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ;Правни основ

Опис Спровођење  програма физичког васпитања и здраве исхране.

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима  физичког васпитања и здраве исхране. Циљ

Вредност релизованих активности на спровођењу програма у динарима.

4.433.000
Извор верификације: Буџет општине

1.520.000
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање запослености на територији општине. Циљ

Број евидентираних незапослених лица женског пола на евиденцији НСЗ

367
Извор верификације: Национална служба за запошљавање

360 350 330
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор
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Број евидентираних незапослених лица мушког пола на евиденцији НСЗ

383
Извор верификације: Национална служба за запошљавање

360 350 320
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ

750
Извор верификације: Евиденција Националне службе за запошљавање

720 700 650
2022 2023 2024Базна вредност

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 412 - Општи послови по питању рада

Сврха Стручно оспосообљавање и усавршавање незапослених лица

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

Опис
У оквиру ове програмске активности спроводе се мере активне политике запошљавања у
сарадњи са Националном службом за запошљавање у циљу стручног оспособљавања и
усавршавања незапослених лица.

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања. Циљ

Број ангажованих лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања (стручна
пракса и јавни радови).

10
Извор верификације: Општинска управа

15 20 20
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Број ангажованих жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања

0
Извор верификације: Општинска управа

5 10 10
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Економска и развојна политика

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
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Опис Финансијска подршка развоју туризма .

Начелник Општинске управеОдговорно лице

1 Повећање прихода од туризма. Циљ

Пораст прихода од боравишне таксе.

100%
Извор верификације: Општинска управа

110% 110% 110%
2022 2023 2024Базна вредност

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 Општинске управеОдговорно лице

1 Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима Циљ

Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи.

0
Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

2 2 2
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15024001 ИПА пројекти: CULTOURValcani

Функција 473 - Туризам 

Сврха Унапређење туристичке понуде.

Закон о локалној самоуправи, Статут општине.Правни основ

Опис
Пројекат покушава да оствари развој туриозма у пограничном региону Валкањ-Нови Кнежевац
и развије водећи културни догађај који може дати подстицај локалној туристичкој понуди-
културном туризму.  Општина Нови Кнежевац ће купити мобилну бину .

Координатор пројектаОдговорно лице

1 Развој локалне туристичке привреде. Циљ
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Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта, у динарима

405.000
Извор верификације: Буџет пројекта

17.790.000 1.208.000
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Здравство

1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 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 Општинске управеОдговорно лице

1 Унапређење здравља становништва Циљ

Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

100%
Извор верификације: Општинска управа

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 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 Општинске управеОдговорно лице

1 Унапређење доступности,  квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите. Циљ

Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената.

0
Извор верификације: Саветник за заштиту права пацијената

2 2 2
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2002 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 деце која су уписана у предшколске установе за јаслену групу.(Број деце која су
уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група)).

70%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

80% 90% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.6 Индикатор

Проценат деце која су уписана у предшколске установе за групу за припремни предшколски
програм.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у
општини (група за припремни предшколски програм))

100%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

Проценат деце која су уписана у предшколске установе за предшколску групу. (Број деце која
су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (предшколска
група))

91%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

95% 97% 99%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

20020001 Функционисање и оостваривање предшколског васпитања и образовања

Функција 911 - Предшколско образовање 

Сврха Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа.

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и
образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закони 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
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Опис
СУ 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 по васпитачици у групи за припремни предшколски програм.

22
Извор верификације: Евиденција деце у установи

22 22 22
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици у предшколској групи.

19
Извор верификације: Евиденција деце у установи

19 19 19
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици у јасленој групи

16
Извор верификације: Евиденција деце у установи

16 16 16
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2003 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 Општинске управеОдговорно лице

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

Број деце мушког пола која су обухваћена основним образовањем.

375
Извор верификације: Матична евиденција ученика

351 351 351
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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Број деце женског пола која су обухваћена основним образовањем.

360
Извор верификације: Матична евиденција ученика

346 346 346
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Број деце мушког пола која су обухваћена основним музичким образовањем.
 

65
Извор верификације: Матична евиденција ученика

70 70 70
2022 2023 2024Базна вредност

1.4 Индикатор

Број деце женског пола која су обухваћена основним музичким образовањем.

90
Извор верификације: Матична евиденција ученика

95 95 95
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

20030001 Реализација делатности основнообразовања

Функција 912 - Основно образовање 

Сврха Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основних 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 Закон о
основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању,

Правни основ

Опис Спровођење активности из делатности основног образовања и васпитања.

Директор Основне школеОдговорно лице

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

Просечан број ученика мушког пола по одељењу

6
Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

6 6 6
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Просечан број ученика женског пола по одељењу.

6
Извор верификације: Матична евиденција ученика

6 6 6
2022 2023 2024Базна вредност

1.4 Индикатор
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 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2004 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.

Директор Средње школеОдговорно лице

1 Повећање обухвата средњошколског образовања. Циљ

Стопа прекида средњег образовања за ученике мушког пола.

6%
Извор верификације: Матична евиденција ученика

10% 5% 5%
2022 2023 2024Базна вредност

1.4 Индикатор

Стопа прекида средњег образовања за ученике женског пола.

6%
Извор верификације: Матична евиденција ученика

5% 5% 5%
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

Број деце женског пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној
школи ''Доситеј Обрадовић''.

137
Извор верификације: Матична евиденција ученика

139 139 139
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Број деце мушког пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној школи
''Доситеј Обрадовић''.

201
Извор верификације: Матична евиденција ученика

188 188 188
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

20040001 Реализација делатности средњегобразовања
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Функција 920 - Средње образовање 

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.

Директор Средње школеОдговорно лице

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

Просечан број ученика женског пола по одељењу у Гимназији и стручној школи ''Доситеј
Обрадовић''.

8
Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

8 8 8
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Просечан број ученика мушког пола по одељењу у Гимназији и стручној школи ''Доситеј
Обрадовић''.

12
Извор верификације: Матична евиденција ученика

11 11 11
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.1.0 ПРЕДШКОЛСКO ОБРАЗОВАЊЕ  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Образовање

2002 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 деце која су уписана у предшколске установе у предшколске групе. (Број деце која су
уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (предшколска група))

91%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

95% 97% 99%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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Проценат деце која су уписана у предшколске установе за групу за припремни предшколски
програм.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у
општини (група за припремни предшколски програм))

100%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

Проценат деце која су уписана у предшколске установе за јаслену групу.(Број деце која су
уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група))

70%
Извор верификације: Евиденција деце у установи

80% 90% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

 4.1.0 ПРЕДШКОЛСКO ОБРАЗОВАЊЕ  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

20020001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образ

Функција 911 - Предшколско образовање 

Сврха Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа

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 женског пола у групи за припремни предшколски програм.

14
Извор верификације: Евиденција деце у установи

14 14 14
2022 2023 2024Базна вредност

1.7 Индикатор

Просечан број деце женског пола у предшколској групи.

8
Извор верификације: Евиденција деце у установи

8 8 8
2022 2023 2024Базна вредност

1.8 Индикатор

Просечан број деце мушког пола у групи за припремни предшколски програм.

12
Извор верификације: Евиденција деце у установи

12 12 12
2022 2023 2024Базна вредност

1.6 Индикатор
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Просечан број деце мушког пола у јасленој групи.

8
Извор верификације: Евиденција деце у установи

8 8 8
2022 2023 2024Базна вредност

1.9 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици у групи за припремни предшколски програм.

22
Извор верификације: Евиденција деце у установи

22 22 22
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

Просечан број деце мушког пола у предшколској групи.

10
Извор верификације: Евиденција деце у установи

10 10 10
2022 2023 2024Базна вредност

1.5 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици у јасленој групи.

16
Извор верификације: Евиденција деце у установи

16 16 17
2022 2023 2024Базна вредност

1.4 Индикатор

Просечан број деце женског пола у јасленој групи.

20
Извор верификације: Евиденција деце у установи

20 20 20
2022 2023 2024Базна вредност

1.3 Индикатор

Просечан број деце по васпитачици у предшколској групи

19
Извор верификације: Евиденција деце у установи

19 19 20
2022 2023 2024Базна вредност

1.2 Индикатор

 4.2.0 КУЛТУРА  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.

ДиректорОдговорно лице

1 Подстицање развоја културе . Циљ
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Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе оетваривању општег интереса
у култури.

4,50/ 1000
Извор верификације: Народна библиотека

11,23/ 1000 11,23/ 1000 11,23/ 1000
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.2.0 КУЛТУРА  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 запослених у ЈЛС

3/125
Извор верификације: Народна библиотека

3/125 3/125 3/125
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 4.3.0 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 КнежевацПравни 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
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Степен остварења финансијских планова месних заједница.

90%
Извор верификације: Завршни рачун и буџет општине.

100% 100% 100%
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМ

Сектор Опште услуге јавне управе

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сврха Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Закон о  правобранилаштвуПравни 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.

165
Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва

350 350 350
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор

 5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  Буџетски 
корисник

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

Припада програму 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020004 Општинско јавно правобранилаштво

Функција 330 - Судови

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

Закон о правобранилаштвуПравни основ
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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.

145/165
Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва

310/350 310/350 310/350
2022 2023 2024Базна вредност

1.1 Индикатор
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