НАЦРТ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 52. став 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон
47/18) чл. 69. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/19) и
чл. 6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 18/16),
Предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2019.
године, члана 42. Став 6. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'' 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015,
99/2016,113/2017 и 95/18) на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.тачка
1. Статута општине Кнић ( ''Сл. гласник општине Кнић '', бр. 1/19) донесе
Закључак
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од
_______2019. године, на основу 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'' 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/18) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка
2. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл.146. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08), донесе
ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. Годину
(''Сл.гл. општине Кнић'', бр. 28/18), ( у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу.) .
ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 1.
Буџет општине Kнић за 2019. годину утврђује се у износу од 501.816.116,40. ''

Члан 3.
Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи:

„
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину, састоје се од:
Страна 1 / 37

НАЦРТ

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примањаостварених по
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 34.167.180,22 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 34.167.180,22 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из
ранијих година.
„
Члан 4.

Мења се члан 3. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 3.
Приходи и примања општине Кнић за 2019. годину, утврђује се у износу од :
-

Текући приходи у износу од 467.648.936,18 динара;
o Приходи из буџета
458.899.978,34 динара;
o Сопствени приходи
50,000.00 динара;
o Приходи из других извора у износу од 8.698.957,84динара ;

-

У истом члану, мења се табеларни део, тако да гласи:
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Члан 5.
У члану 4. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
Расходи и издацио пштине Кнић за 2019. годину по основним наменама утврђују се у износу од :
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''

Члан 6.
У члану 5. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисникаутврђују се у износу од 143.256.124,49 динара:
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Члан 7.
У члану 6. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Мења се члан 7. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 7.
Средства Буџета у износу од 501.816.116,40 динара, распоређују се према организационој,
програмској , функционалној и економској класификацији, и према изворима финансирања у
следећим износима, у динарима.
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Члан 9.
Мења се члан 8. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 8.
Средства Буџета у износу од 501.816.116,40 динара, утврђена су и распоређена по
програмској класификацији, и то:
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Члан 10.
Остали чланови ове одлуке остају исти.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине
Кнић.

Број:400-481/2019-03
У Книћу, 22.03.2019.
Одељење за финансије и буџет
Биљана Стојковић, с.р.

Начелник управе
Светлана Анђелић с.р.

Страна 20 / 37

НАЦРТ

Образложење
Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић
за 2019. годину садржан је у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 83/14-др.закон) и члану 13. став 1. тачка 4. и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине
Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16).

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлози за израду предлога Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине
Кнић за 2019. годину јесу:
1. Распоред пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у складу са чланом 30. Закона о
буџетском системуу износу од 34.167.180,22 динара.
2. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних прихода и наменских прихода
и то на основу , Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије и општине Кнић за адаптацију ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ и
општине Кнић и основне школе Вук Караџић у Книћу, као и , због донације за дидактику од
Телеком Србије по пројекту „За лепше детињство уз монтесори материјале“.
3. Прерасподела трошкова и издатака, као и искључивање поједних расхода и издатака из плана
на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника.
ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ
БУЏЕТА
Предлогом Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину извршено је
усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу утврђеним Одлуком о буџету
општине Кнић за 2019. годину.
Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по првој
измени Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину износе 501.816.116,40 динара.
На страни прихода и примања извршене су измене имајући у виду наменски приход на
основу:
Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и општине Кнић за адаптацију ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу
У посебном делу Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2019.
годину исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно расходи и
издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском
класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском
систему. На основу измењених финансијских планова корисника, извршене су измене по економским
класификацијама.
Страна 21 / 37

НАЦРТ
У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршена су
увећања средстава по основу уговорених вредности радова за инвестиционо одржавање и
реконструкцију путних праваца, тако да пројекат Реконструкција и одржавање путних праваца
износи 101.856.166,65.
Планирано је увећање средстава за пројектну документацију за спортске сале, као и средства
у износу од 550.000,00 за израду плана јавних површина за постављање привремених објеката.
У оквиру Програма управљање развојем туризма планирано је 635.939,24 за реконструкцију
туристичких стаза и објеката за одмор и рекреативне активности а по Програму коришћења средстава
од накнаде за шумско земљиште.
У оквиру програма Основно образовање извршене су промене унутар масе средстава, као и
увећање средстава за путне трошкове за музичку школу.
У оквиру програма Предшколско образовање извршено је увећање средстава за плате и
измене у структури трошкова, због донације за дидактику од Телеком Србије по пројекту „За лепше
детињство уз монтесори материјале“.
За установу Центар за културу и библиотека увећана су средства за манефистацију Дефиле
матураната и вршене су измене у структури трошкова на основу уштеда.
За Туристичку организацију општине Кнић вршене су измене унутар структуре трошкова на
основу уштеда на појединим апропријацијама. Увећана су средства за платни фонд .
Вршене су измене у делу месних заједница а на основу њихових предлога фин планова.
У прилогу су и табеле програмског буџета са циљевима и индикаторима, и прилог 1 који се
односи на број запослених и масу средстава за плате.

Страна 22 / 37

НАЦРТ

ПРОГРАМ / ПA
/ Пројекат

Шифра

1 –Становање,
урбанизам и
просторноплани
рање

1101

Спровођење
урбанистичких и
просторних
планова

0002

2–
Комуналнеделат
ности

1102

Управљање/одрж
авањејавнимосве
тњењем

0001

Циљ

Просторни развој у
складу са плановима

Ефикасан процес
озакоњења

Пружање
комуналних услуга
од значаја за
остварење животних
потреба физичких и
правних лица уз
обезбеђење
одговарајућег
квалитета, обима,
доступности,
континуитета
Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Вредност у
базној
години
(2017)

Очекив
ана
вреднос
т 2018

Циљан
а
вредно
ст 2019

Циљана
вреднос
т 2020

Циљан
а
вредно
ст 2021

2

2

2

2

2

55

80

1000

1200

4,4

3,9

4,27

4

-

500

500

500

Индикатор

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом
Укупан број
озакоњених објеката
у години

Проценат издвајања
из буџета за
комуналне услуге

Укупанбројинтервен
цијапоподнетиминиц
ијативамаграђаназа
заменусветиљкикаkа
дпестанудараде

У
к
у
п
н
а

112
130001
200020
1200

4

Средства из
буџета

Сопствени и други
приходи

с
р
е
д
с
т
в
а

3.120.00,00

3.120.000,00

3.120.000,00

3.120.000,00

20.430.000,00

13.930.000,00

0,00

20.430.000,00

13.930.000,00
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Одржавање
јавних зелених
површина

ЗОО хигијена

3- Локални
економски
развој

0002

Повећање
покривености
територије
комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина
Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања јавних
зелених површина

0004

1501

Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње
1.Повећање
запослености на
територији општине

Број м2 јавних
зелених површина на
којима се уређује и
одржава зеленило

Број извршених
инспекцијских
контрола

-

-

Број ухваћених и
збринутих паса
луталица
Број уклоњених
конфиската
Број евидентираних
незапослених лица
на евид. НСЗразврстаних по полу
и старости

8000

15

300

8000

8000

8000

15

15

15

300

300

300

50
1.427

1.380

50

50

50

1.360

1.345

1330

2.000.000,00

2.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

7.160.000,00

2.отварање нових
предузећа и
предузетничких
радњи на територији
општине

Број становника
општине који су
запослени на новим
радним местима, а
налазили су се на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу
и старости)

-

20

30

35

38

Број отворених
/затворених
предузећа

-

2

3

3

4

-

2

3

3

4

Број
отворених/затворени
х предузетничких

7.160.000,00
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радњи
Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

0001

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента
Повећање броја
запослених кроз
мере активне
политике
запошљавања

Мереактивнепол
итикезапошљава
ња

Број предузећа која
су користила услуге
и сервисе
града/општине у
односу на укупан
број предузећа
Број новозапослених
кроз реализацију
мера активне
политике
запошљавања
Број новозапослених
жена кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања

0002

Број новозапослених
особа старијих од 50
година кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања
4Развојтуризма

1502

Управљање
развојем туризма

0001

Промоција
туристичке
понуде

0002

Повећање
смештајних
капацитета
тур.понуде
Повећање квалитета
туристичке понуде и
услуге
Адекватна
промоција
туристичке понуде
општине на
циљаним
тржиштима

Број регистрованих
соба/кревета
Број уређених и на
адекватан начин
обележених турист.
локалитета
Број догађаја који
промовишу
туристичку понуду
општине у земљи
и/или иностранству
на којима учествује
ТО општине
Број дистрибуираног
пропагандног
материјала

-

10

15

17

20

-

20

30

35

38

-

12

15

18

20

-

5

5

7

10
15/120

13/110

15/120

15/120

2

2

2

2

15

20

20

20

160.000,00

160.000,00

7.000.000,00

10/100

10

5.611.450.81
3.930.617.24

1.280.833.57

7.000.000,00

450.000,00

6.061.450.81
0,00

3.930.617.24

1.280.833.57

200
300

300

350

350
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НАЦРТ
Пројекат бр. 1
Ликовна
колонија
Гружанска јесен

1502-П-1

Промоција сеоског
туризма кроз
уметност

Број уметничких
дела насталих на
колонији

40

50

60

60
60
400.000,00

Број ноћења током
колоније

140

150

160

450.000,00

850.000,00

170
170

5–
Пољопривреда
и руралниразвој

0101

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Унапређење
конкурентности
произвођача

Стварање услова за
развој и унапређење
пољ. производње

Удео регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних
газдинстава
Просечна величина
поседа (коришћеног
пољопривредног
земљишта) по
пољопривредном
газдинству
Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији општине

70%

0001

Број регистрованих
пољ.газдинстава која
су корисници
директног плаћања у
односу на укупан
број пољ.газд.
Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници кредитне
подршке у односу на
укупан број
пољопривредних

70%

33.301.000,00

-

Број учесника
едукација
Подршка за
спровоћење
пољоп.политике
у локалној
заједници

70%

5.04,00

5.04,00

5.04,00

3

4

6

6

280

300

350

350

236

260

275

320

321

280

320

350

-

14.500.000,00

0,00

33.301.000,00

14.500.000.00
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НАЦРТ
газдинставака
едукација

Унапређење
руралног развоја
Мере подршке
руралномразвоју

6–
Заштитаживотн
есредине
Управљање
осталим врстама
отпада
Управљање
заштитом
животне средине
7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0002

0401

Стварање услова за
смањење негативних
утицаја на животну
средину

0701

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава
Проценат издвајања
буџетских средстава
за заштиту животне
средине у односу на
укупан буџет
општине

-

Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
меразаштите
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском

Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом
Дужина изграђених
саобраћајница које
су у надлежности
општине (у км)

-

30

30

35

18.801.000,00

18.801.000,00

3.700.000,00

1200
1500

1200

0,22

1

0,6

1

1

3.700.000,00

1

3

2

2

200.000,00

да

да

да

да

да

3.500.000,00

13

19,5

19

19

19

141.056.166,65

Број очишћених
дивљих депонија

0006

0001

Проценат
коришћења
пољопривредног
земљишта
обухваћених
годишњим
програмом у односу
на укупне
расположиве
пољопривредне
површине

200.000,00

3.500.000,00

141.056.166,65
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НАЦРТ
Управљањеиодр
жавањесаобраћај
неинфраструктур
е

0002

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

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева
Број пружних
прелаза који се
одржавају

Пројекат
Реконструкција и
инвест.одржав.
путних праваца
8–
Предшколскова
спитање и
образовање

Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

0701-П-1

2001

0001

Пројекат
Логопед,
соматопед и
психолог

2001
П-01

Пројекат
Енглески језик

2001 П-02

Развијеностинфраст
руктуре у
контекстудоприноса
социоекономскомраз
воју
Повећање обухвата
предшколским
васпитањем и
образовањем

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања
Остварење напретка
у области говора
деце којој је
потребна додатна
васпитно образовна
подршка
Повећањедечијеграз
воја и напредовања,
обогаћивањедечијег
искуства

Дужина
реконструисаних
путева (у км)
Проценат уписане
деце у односу на број
укупно пријављене
деце
Број посебних и
специјалних
програма у објекту
пред. установе
Број стручних
сарадника који су
добили најмање 24
бода за стручно
усавршавање
Повећан број деце са
правилним говором

Сва деца ппп
укључена у рани
развој, учење
енглеског језика,
што је довело до

250

250

250

250

6

6

6

6

6

-

10,6

10,88

8

70

80

90

2

3

4

14

39.200.000,00

39.200.000,00

6

101.856.166,65

101.856.166,65

100

100

37.041.281,10

4.550.000,00

41.591.281,10

5

5

35.541.281,10

4.550.000,00

40.091.281,10

16

17

20

20

-

200

210

230

250

500.000,00

500.000,00

-

60

85

90

100

500.000,00

500.000,00
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НАЦРТ

Пројекат здрава
исхрана

2001 П-03

Обезбеђени услови
за здаву и
уравнотежену
исхрану
ангажовањем
нутриционисте
Потпуниобухватосн
овнимобразовањем и
васпитањем

обогаћивања дечијег
искуства
Број нутритивно
уравнотежених
оброка према
узрасту деце

-

Обухват деце
основним
образовањем

634

Стопа прекида
основног образовања
9–
Основнообразов
ање

2002

Унапређење
доступности
основног
образовања

Проценат деце која
се школују у
редовним основним
школама на основу
индивидуалног
образовног плана
(ИОП2) у односу на
укупан број деце
одговарајуће
старосне групе

-

750

631

1000

1000

615

621

607

0

0

0

0

1,06

1,04

1,17

1,27

4

4

4

4

4

0

1

2

2

2

500.000,00

500.000,00

0

1,07

37.020.953,00

2.543.417.93

39.564.370,93

Број објеката који су
прилаагодили
простор за децу са
инвалидитетом у
односу на укупан
број објеката ОШ
Проценат ученика
који је учествовао на
републичким
такмичењима
Унапређен квалитет
основног
образовања
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НАЦРТ
Функционисањео
сновнихшкола

0001

Обезбеђени
прописани услови за
васпитно образовни
рад са децом у ОШ

Просечан број
ученика по одељењу

Aдаптација
комплекса ОШ
Вук Караџић
Кнић

2002-p-03

Унапређење
квалитета и рада у
образовању
Квалитетшколовања
ученикасапосебнимп
отребамакрозиндиви
дуалнирад

13,53

100%

13,80

100%

100%

100%

-

-

1

1

95

111

120

120

Број стручних лица
која су добила
најмање 24 бода за
стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
Број ученика који
похађају школу у
адаптираним
условима
Радови ученика
Оцена (просечна)

-

81

80

85

100

5,5

6,5

120

-

-

120

7

7

3

3

2.543.417,93

2,543,417,93

3

2002П-02

500.000,00
Помоћ у
социјализацијиучени
касатешкоћама у
раду

2003

36.520.953,00

Број деце која се
образују по ИОП3

Сарадња са другом
децом
Поштовањеправилап
онашања

задовољ
авајућа

Повећање обухвата
средњошколског

Број деце која су
обухваћена средњим

задово
љавајућ
а

172

178

задовољ
авајућа
задовољ
авајуће

задовољ
авајуће

10 –
Средњеобразова

13,80

100%

3
Пројекат Aсистент у
настави

13,72

36.520.953,00

Број ученика који
похађају ваннаставне
активности /у односу
на укупан број
ученика
Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним школама

12,09

задово
љавајућ
е
178

180

задово
љава
јућа

500.000,00

задово
љавају
ћа
182
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НАЦРТ
образовања

ње

Унапређење
доступности
средњег образовања

образовањем
Проценат деце која
се школују у
средњим школама на
основу
индивидуалног
образовног плана у
односу на укупан
број деце
одговарајуће
старосне структуре
Број објеката који су
прилагодили простор
за децу са
инвалидитетом у
односу на укупан
број објеката
средњих школа

Функционисањес
редњихшкола

0001

1.Обезбеђени
прописани услови за
васпитно образовни
рад у СШ и безбедно
одвијање наставе
2.унапређење
квалитета
образовања у СШ

0

0

0

0

1

-

-

-

1

1

Просечан број
ученика по одељењу
Број талентоване
деце подржане од
стране општине у
односу на укупан
број деце у школама

22

1

22

23

1

24

1

33

35

11.019.300,00

10.843.300,00

10.843.300,00

24

1

1

Број ученика који
похађају ваннаставне
активности у односу
на укупан број
ученика
32

11.019.300,00

34

34

Број запослених који
су добили најмање
24 бода за стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
Страна 31 / 37

НАЦРТ
20

20

22

22

23

Пројекат –
Учионица на
отвореном

2003-П01

Боравак деце у
отвореном простору

Број дана
проведених на
чистом ваздуху

-

-

50

55

60

176.000,00

11 - Социјална и
дечијазаштита

0901

Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите

Проценат издвајања
буџетских средстава
за социјалну и дечју
заштиту у односу на
укупан буџет
општине
Бројкорисникаједнок
ратненовчанепомоћи
у односу на укупан
број грађана

5

4,8

3

5

5

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

300

300

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

ПројекатРодитељ
скидодатак
ПројекатСигурна
кућа
ПројекатСтудент
скестипендије
Пројекат
Поправка обј. за

0001

0901-П-01

0901-П-03

0901-П-04

0901-П-05

Унапређењезаштите
сиромашних

Повећање
броја
новорођенч
ади
Унапређивање
квалитета права и
услуга социјалне
заштите
Виши ниво
образовано
сти младих
Унапређење услуга
социјалне заштите за
децу и породицу

Број грађанакорисника других
мера материјалне
подршке
Број деце

300

300

300

300

300

300

300

300

45

46

48

50

50

1.000.000,00

Број корисника
услуга
Просечан број дана
по кориснику услуге
Број студената

5

5

5

5

5

310.000,00

1%
20

1%
21

1%
21

1%
21

1%
20

1.500.000,00

Број
поправљених
објеката

10

10

10

10

10

500.000,00

176.000,00

1.000.000,00

310.000,00

1.500.000,00

500.000,00
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НАЦРТ
соц. угрожене
ПројекатСавреме
но планирање
породице,
едукација

Пројкат подршка
наталитетној
политици

0901-П-07

0901 П-09

АктивностиЦрве
ногкрста

0005

Подршка
особама са
инвалидитетом

0008

Подршка деци и
породици са
децом
12 –
Здравственазаш
тита

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

0006

1801

0001

Едукација младих
пре занивања
породице

Број одржаних
радионица

-

-

Број едукованих
младих брачних
парова
Помоћ младим
брачним паровима
са проблемима у
заснивању породице
Социјал.деловање –
пружање неопходне
помоћи лицима у
невољи,развијањем
солидарности међу
људима
организовањем
различитих облика
помоћи
Обезбеђивање
услуга социјалне
заштите за старије
Унапређење
популационе
политике

Унапређење здравља
становништва

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

5

7

9

20

25

30

200.000,00

200.000,00

500.000,00

Пораст броја
новорођене деце

-

-

10

12

14

500.000,00

Број дистрибуираних
пакета

300

325

325

350

350

1.200.000,00

1.200.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Број корисника
услуга
Број незапослених
породиља које
остварују право на
месечну новчану
накнаду
Број једнократних
новчаних давања
Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

Проценат
реалиѕације планова
инвестирања у
објекте и опрему
установа примарне
здравствене заштите

36

40

45

50

50

40

40

40
4.600.000,00

-

25

30

33

34
6.846.000,00

85%

76%

86%

80%

90%

100%

90%

100%

4.600.000,00

1.205.539,91

8.051.539,91

90%

100%

1.350.000,00

1.350.000,00
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НАЦРТ

Мртвозорство
Пројекат Кућно
леч, пал.збрињ. и
пружање хитне
медицинске
помоћи на терену

Пројекат
реконструкција
Домова здравља
Пројекат Лекари
специјалисти

Пројекат
Подршка развоју
популационе
политике
13 –
Развојкултуре

0002
1801-П-01

1801-П-03

1801-П-02

1801 П-04

1201

Функционисањел
окалнихустанова
културе

0001

Јачање културне

0002

Стручно одређивање
времена и узрока
смрти
Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Побољшање услова
рада у Домовима
Здравља
Побољшање
квалитета
здравствених услуга
у Дому здравља
Кнић
Побољшање
здравственог стања
Подстицање развоја
културе

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе
Повећање учешћа

Број умрлих лица
Број дијагностичко –
терапијских
процедура

170

170

170

170

170

3000

5660

5700

5700

5700

Број прегледа
службе хитне
медицинске помоћи

6257

7850

7900

7900

7900

Број превијања у
Служби кућног
лечења
Већи број збринутих
пацијената у бољим
условима
Број очитаних
плочица за ПА тест

800

2550

2600

2650

2700

500

500

600

700

800

1000

2000

2000

2000

Број урађених
ултразвучних
прегледа
Број новорођене деце

Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе
Број реализованих
програма на 1000
становника који
доприносе
остваривању општег
интереса у култури
Број запослених у
установама културе
у односу на укупан
број запослених у
ЈЛС
Укупан број чланова

-

1000

10

160.000,00

3.250.000,00

1000

400
50

1200

400
70

3.250.000,00

1.205.539,91

640.000,00

235
-

160.000,00

1.205.539,91

640.000,00

400
90
1.446.000,00

1.446.000,00

13.470.000,00

13.470.000,00

6.740.000,00

1500

10

15

15

4/94

4/94

4/94

4/94

4/94

6.740.000,00

250

300

300

300

300

530.000,00

530.000,00
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НАЦРТ
продукције и
умет.стваралаштв
а
Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
култури
Пројекат
Уређење дома
културе и
подизање
споменика
Стевану
Книћанину
14 –
Развојспорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Спровођење
омладинске
политике

15 –
Локалнасамоуп
рава

0004

1201 П-01

1301

0001

0005

0602

грађана у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву
Повећана понуда
квалитетних
медијских садржаја
из облассти
друштвеног живота
локалне заједнице
Очувањетрадиције и
нематеријалногкулт
урногнаслеђа

удружења
грађана/КУД

Обезебеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки општине

Унапређење
подршке локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта
Подршка активном
укључивању младих
у различите
друштвене
активности
Одрживо управно и
финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и

Број програмских
садржаја подржаних
на конкурсима јавног
информисања

-

4

4

4

Постављен споменик
и уређен парк око
споменика, уређен
простор дома
културе у Книћу

-

-

да

-

Донет Правилник о
финансирању спорта
у општини

Да

Да

Да

Да

Проценат буџета
општине намењен за
програм развој
спорта и омладине
Број годишњих
програма спортских
организација
финансираних од
стране општине

Број младих жена
корисника услуга
Број младих
корисника услуга
мера омладинске
политике
Суфицит или
дефицит локалног
буџета

4

200.000,00

200.000,00

-

6.000.000,00

6.000.000,00

9.975.000,00

9.975.000,00

Да

1,4

0,95

25

-

1,67

1,5

25

22

25

1,5
26

9.675.000,00

9.675.000,00

200

200

200

200

300.000,00

300.000,00

-

500

500

500

суфицит

дефицит

дефици
т

суфицит

500
суфици
т

125.342.694,00

0,00

125.342.694,00
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НАЦРТ
пословима ЛС
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина

Меснезаједнице

Општинскоправо
бранилаштво

Функционисање
управе

Проценат
попуњености радних
места која
подразумевају
вођење управног
поступка

-

90

95

100

100

109.858.402,80

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становн.деловањем
МЗ

Број предлога према
општини у вези са
питањима од
интереса за локално
становништво

-

33

33

33

33

4.806.300,00

100

100

100

100

0001

0002

0004
Заштита имовин.
права и интереса
општине

Текућабуџетскар
езерва
Сталнабуџетскар
езерва

Увођењесистемаз
ауправљањедоку
ментима

Управљањеванре
днимситуацијама

Број правних
мишљења која су
дата органима
општине, стручним
службама и другим
правним лицима чија
имовинска и друга
права заступа

100

0009
0010

П-03

0014

Увођење
софтверског система
за дигитализација
документац.и архиве
у сврху унапређења
пословања и
скраћења потребног
за обраду
Изградња ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода

Инсталациај ДМС
софтера у ИТ систем
ОУ

Инстал
иран
систем
тестира
н у ф-ји

Обука корисника за
коришћење система
Број скенираних док.
Број набављене
опреме

-

8

15
2000
10

10

4,806,300,00

1.862.571,00

1.862.571,00

6.747.740,20

6.747.740,20

1.900.000,00

1.900.000,00

67.680,00

10

109.858.402,80

100.000,00

0,00

67.680,00

100.000,00
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НАЦРТ
16 –
Политичкисисте
млокалнесамопу
праве

Функционисањес
купштине
Функционисање
Извр.органа
ПројекатДанопш
тине

2101

0001

0002

П-1

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

18.559.813,00

10

Функционисањелока
лнескупштине

Бројседницаскупшти
не

Функционисање
Изврш. органа

Бројседницаизвршни
хоргана
Број посетилаца

Адекватнапромоција
општине

30

10

30
-

10

30
1000

1010

30
1000

30
1000

вф700070

10.555
9.128.984,00

7.800.829,00

700

1.630.000,00
10

10

10

10
9.128.984,00

7.800.829,00

1000
1

Број награђених
ученика и студената
-

УКУПНО:

10

18.559.813,00

851.630.000,00

10

85
493.067.158,56

8.748.957,74

501.816.116,40
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