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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ КНИЋ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор општине Кнић се објављује сагласно одредбама члана 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа
(„Службени гласник РС“, бр. 68/10)
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговоран је начелник
Општинске управе општине Кнић .
Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседује општина Кнић у оквиру делокруга рада.
Информатор се објављује у електронској верзији на Интернет презентацији општине
Кнић на адреси: www.knic.rs, а на захтев заинтересованог лица може се снимити на медиј
заинтересованог лица или отштампати текст Информатора, уз накнаду нужних трошкова, у
канцеларији број 23. Општинске управе општине Кнић.
Седиште и подаци општине:
Општина Кнић,
Кнић бб, 34240 Кнић
ПИБ: 101611061
МБ: 07186193
e-mail: opstina@knic.rs
тел: 034/510 113
fax: 034/510 113
Општинa Кнић (у даљем тексту: Општина) је основна територијална јeдиница у којој
грађани остварују право на локалну самоуправу, непосредно и преко својих изабраних
одборника.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине Кнић
управљају пословима локалне самоуправе у складу са Уставом, Законом и Статутом.
Територију Општине чине, насељена места, односно подручја катастарских општина
која улазе у састав општине, у складу са Законом о територијалној организацији Републике
Србије.
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Територију Општине чине насељена места, односно подручја катастарских општина и
то:
Редни
број

Насељено
место

Катастарска
општина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Бајчетина
Балосаве
Баре
Бечевица
Борач
Брестовац
Брњица
Бумбарево Брдо
Врбета
Вучковица
Грабовац
Гривац
Гружа
Губеревац
Гунцати
Драгушица
Дубрава
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша
Кусовац
Лесковац
Липница
Љубић
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић
Претоке
Радмиловић
Рашковић
Суморовац
Топоница
Честин

Бајчетина
Балосаве
Баре
Бечевица
Борач
Брестовац
Брњица
Бумбарево Брдо
Врбета
Вучковица
Грабовац
Гривац
Гружа
Губеревац
Гунцати
Драгушица
Дубрава
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша
Кусовац
Лесковац
Липница
Љубић
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић
Претоке
Радмиловић
Рашковић
Суморовац
Топоница
Честин

Грађани непосредно учествују у вршењу послова општине путем: грађанске
иницијативе, збора грађана и референдума. Облици непосредне самоуправе уређују се Законом
и Статутом.
Органи општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и
Општинска управа.
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Општина може за остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба
локалног становништва, основати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну
службу у складу са законом и Статутом.
Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на
одређеном подручју општине могу се образовати месне заједнице и други облици месне
самоуправе у складу са законом и Статутом.
Општина има својство правног лица.
Седиште општине је у Книћу, 34240 Кнић.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
НОРМАТИВНО-ПРАВНИ
ПОСЛОВИ
МАТИЧАР

Број извршилаца: 3
ЗАМЕНИК МАТИЧАРА
Број извршилаца: 4
МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО
ПОДРУЧЈЕ КНИЋ, ЛИЧНА СТАЊА
ГРАЂАНА И ВОЂЕЊЕ БИРАЧКОГ
СПИСКА
ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА
МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ КНИЋ,
ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА И
ВОЂЕЊЕ БИРАЧКОГ СПИСКА
ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ, ОВЕРЕ ПОТПИСА,
РУКОПИСА И ПРЕПИСА
ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТОРА
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ДАКТОЛОГРАФ
ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И
АРХИВЕ
ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА,
ПРИЈЕМА СТРАНАКА И
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА
ПОСЛОВИ ВОЗАЧА
Број извршилаца: 2
ПОСЛОВИ КАФЕ КУВАРИЦЕ
ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
ХИГИЈЕНЕ
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ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ШЕФ ОДСЕКА

ЕКОКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

ПОСЛОВИ ПРИНУДНЕ
НАПЛАТЕ

ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ЗАРАДА,
ДРУГИХ ПРИМАЊА И ДРУГИХ
ПОСЛОВА БЛАГАЈНЕ

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА И
КОНТРОЛЕ

ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ И
КЊИГОВОЂА ТРЕЗОРА

ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ
КЊИГОВОДСТВА

ПОСЛОВИ КОНТИРАЊА

ПОСЛОВИ ГЛАВНОГ
КЊИГОВОЂЕ

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ,
БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ И ПОСЛОВИ ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ
О ДЕЦИ
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РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА,
ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ И САОБРАЋАЈА

ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА,
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И
ИЗГРАДЊЕ

ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
ОПШТИНСКОМ ИМОВИНОМ

ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ
ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
ИМОВИНОМ

ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ

СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА
ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СЛУЖБЕНИК ЗА СТУДИЈСКО АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ
ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА, СТВАРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
БАЗЕ ПОДАТАКА
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ

УПРАВНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ

ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ОБРАЗОВАЊА

ПОСЛОВИ БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ, ДЕЧЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ПОСЛОВИ СПОРТА
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА

ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ РЕДАРА

ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
И РЕГИСТРАТОРА ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
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СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ, СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА И ОДБОРНИКА

ДАКТИЛОГРАФ
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САМОСТАЛНА ИЗВРШИЛАЧКА
МЕСТА

ПОСЛОВИ БУЏЕТСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ

ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ЗА ЛОКАЛНИ-ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, РЕГИОНАЛНУ И
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
ШЕФ КАБИНЕТА

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ОМЛАДИНСКУ
ПОЛИТИКУ И САРАДЊУ СА НВО
СЕКТОРОМ

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ И САРАДЊУ СА
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:
Изборна листа:
-

-

'' Александар Вучић – Србија побеђује ''
'' Демократска странка- Весна Перовић ''
'' Никола Чампаревић – ЛДП Чедомир
Јовановић-СДС Борис Тадић – Време је
за младе ''
'' Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије ( СПС ) ''
'' Покрет за бољу општину Кнић –
Милић Миловић ''
'' Нова Србија- Велимир Илић ''
'' Јединствена Србија-Љубомир
Ђурђевић ''

Број освојених мандата:
..............................................16
............................................... 3
............................................. 3
............................................. 4
............................................. 3
............................................. 2

Тренутно су активне следеће одборничке групе:
1. „Никола Чампаревић – ЛДП“ - председник- Никола Чампаревић, заменик- Љубодраг
Ђоковић;
2. „Социјалистичка партија Србије (СПС) “ - председник - Драгана Јовановић, заменик
– Предраг Славковић;
3. „Српска напредна странка“ - председник Милош Костић, заменик - Бојан Умељић.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне
власти утврђене уставом, законом и статутом :
1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такса и накнада;
4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине Влади Републике Србије;
5. доноси стратегију,програм развоја Општине и појединих делатности;
6. доноси просторни план и урбанистичке планове;
7. доноси прописе и друге опште акте;
8. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом;
10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;
11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
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12. поставља и разрешава секретара Скупштине:
13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
15. доноси програм уређивања грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова уређивања грађевинског земљишта, утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта и располаже грађевинским земљиштем у складу са
Законом;
16. одлучује о начину обављања комуналних делатности, условима за њихово
обављање и развој и одређује друге комуналне делатности од локалног интереса осим Законом
предвиђених , и поверава обављање комуналних делатности;
17. оснива службе , установе и организације утврђене статутом општине и врши надзор
над њиховим радом, оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности
утврђених статутом општине и врши надзор над њиховим радом,даје сагласност на оснивање
зависног друштва капитала, одлучује о улагању у капитал јавних предузећа односно друштва
капитала и одлучује о закључивању уговора о давању на коришћење и осталих права на
стварима у јавној својини, у складу са законом;
18. одлучује о приваљању и располагању непокретности у јавној својини општине , у
складу са законом;
19. даје сагласност у поступцима јавног – приватног партнерства и усваја предлог
пројекта, предлог концесионог акта и нацрта уговора о јавно-приватном партнерству
20. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
21. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
22. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
23. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
24. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
25. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
26. одлучује о сарадњи и удруживању са грађанима и општинама,
27. информише јавност о свом раду;
28. доноси Локалне акционе планове запошљавања за календарску годину, у складу са
националним акционим планом
29. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
30. разматра и усваја годишњи извештај о раду јавних предузећа, установа и других
јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина, и даје сагласност на њихове
програме рада и пословања;
31.обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине општине Кнић је Милош Сретеновић.
Контакт:
Милош Сретеновић
34240 Кнић
Тел: 034/510-113
Имејл: predsednikso@knic.rs
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Заменик председника Скупштине општине Кнић је Бранко Јовановић.
Контакт:
Бранко Јовановић
34240 Кнић
Тел: 034/510-113
Секретар Скупштине општине Кнић је Саша Милошевић, дипл. правник.
Контакт:
Саша Милошевић
34240 Кнић
Тел.: 034/510-113
Имејл: sekretar.so@knic.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Надлежности :
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе;
5. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акта општинске
управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа, и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
8. поставља и разрешава начелника Општинске управе и доноси појединачна решења о
његовим правима по основу рада
9. поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца и доноси појединачна
решења о његовим правима по основу рада;
10. управља имовином општине и одлучује о давњу ствари у закуп, заснивању хипотеке
и одлучује о прибављању и располагању покретних ставри;
11. утврђује предлог одлуке о давњу сагласности и усвајању предлога пројекта јавноприватног партнерства без елемената концесије, ако је јавни партнер Општина или друго јавно
тело општине, утврђује предлог одлуке по предлогу за доношење концесионог акта;
12. предлаже акте о прибављању , коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини Општине;
13. одлучује о распореду службених просторија које користе органи Општине и
државни органи;
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14. даје сагласност на одлуке о ценама, када је то прописано законом, статутом и
одлукама Скупштине;
15. даје сагласност на финансијски план месне заједнице;
16. доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
17. образује стручна саветодавна тела за поједине послове из своје надложности:
18. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката
Скупштине;
19. доноси прогарме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о
унапређењу општег привредног оквира у општини
20. стара се о заштити животне средине , доноси програме заштите животне средине и
локлане акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
специфичним интересима и потребама;
21. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара у општини ,
подстиче развој културног и уметничког стваралштва, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе, и ствара услове за рад установа
културе чији је оснивач Општина;
22. уређује ближе услове ,критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета
јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољење потреба грађана у
области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања
података о предложеним програмима за финансирање , одобреним програмима и реализацији
одобрених програма;
23.утврђује категоризације спортова, спортиста, спортских стручњака и спортских
објеката за своју територију, обавезно полазећи од утврђених националних категоризација;
24. доноси акт којим се утврђује просечна цена одговарајућих непокретности по зонама
на територији општине , на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности
по зонама у периоду од 01.јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину;
25. доноси програм енергетске ефикасности , у складу са Стратегијом и Акционим
планом;
26.закључује посебан колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе чији је
оснивач Општина
27. утврђује услове и начин регресирања трошкова борвака деце у предшколским
установама
28. организује заштиту од елементарних и других већих непогода , и заштиту од пожара
и ствара услове за њихово отклањање ,односно ублажавње љихових последица;
29. доноси програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћајана путевима на територији општине
30. доноси одлуку о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту
права пацијената
31. одлучује о сарадњи са удружењима , хуманитарним и невладиним организацијама
и о оснивању и приступању асоцијацијама градова и општина.
Чланови Општинског већа су:
1.Зоран Ђоровић – председник општине;
2. Јелена Обрадовић - заменица председника општине;
3. Марко Анђелић- члан (област здравства, социјалне заштите и друштвене бриге
о деци) ;
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4. Ненад Марковић- члан (област спорта) ;
5. Милија Ђурић – члан (област заштите жив. средине и заштите природних
вредности) ;
6. Горан Илић – члан (област пољопривреде и руралног развоја) ;
7. Здравко Здравковић - члан (рад Општинске управе општине Кнић) ;
8. Срећко Илић - члан (комунална делатност и развој месних заједница) ;
9. Дамјан Ћупрић - члан (област привреде, мала и средња предузећа,
предузетници) .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председник општине је Зоран Ђоровић, специјалиста струковни политиколог
Контакт:
Зоран Ђоровић
34240 Кнић
Тел.034/510-113
Имејл: zoran.djorovic@knic.rs
kabinet@knic.rs
Председник општине врши извршну функцију у општини и председава Општинским
већем.
Председник општине има следећа овлашћења и обавезе:
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. доноси одлуку о употреби средстава текуће и сталне резерве у складу са Законом
којим се уређује буџетски систем;
5. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
6. Закључује уговоре на основу одлука о прибављању, располагању, управљању и
коришћењу јавне својине општине , као и у другим случајевима предвиђеним Законом
7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9. информише јавност о свом раду;
10. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу и подноси жалбу
Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног
органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

Информатор о раду - општина Кнић

21. 02. 2018. године

11. представља и заступа Општинско веће;
12. сазива и води седнице Општинског већа;
13. одговара за законитост рада Општинског већа;
14. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са
законом;
15. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката
Скупштине;
16. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
17. предлаже избор и разрешење заменика председника Општине односно члана
Општинског већа;
18. даје сагласност за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре
и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката када је општина
власник, односно корисник земљишта која сагласност служи као доказ о решеним
имовинско-правнм односима;
19. доноси појединачна решења о правима по основу рада лица која именује и поставља
председник општине;
20. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима органа Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима
извршних органа Општине и Општинске управе
Председник општине има заменика који га заменјује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменица председника општине је Јелена Обрадовић, дипл. хемичар
Контакт :
Јелена Обрадовић
34240 Кнић
Тел.034/510-113
Имејл: jelena.obradovic@knic.rs
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
У Општинској управи могу се поставити помоћници председника општине и то:
1. Помоћник председника општине за локално- економски развој, регионалну и
међурегионалну сарадњу и односе са јавношћу- покреће иницијативе, предлаже пројекте,
сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за коју је
постављен, даје упуства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађује са
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установама, предузећима, и другим субјектима у делокругу своје надлежности.
Гордана Јелесијевић, дипл. математичар
Имејл: gordana.jelesijevic@knic.rs
Телефон:034/510-113
2. Помоћник председника општине комуналну делатност и сарадњу са месним
заједницама - покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој у областима за коју је постављен, даје упуства при
решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађује са установама , предузећима и
другим субјектима у делокругу свје надлежности.
Радомир Урошевић,комерцијални техничар
Имејл: radomir.urosevic@knic.rs
Телефон: 034/ 510-113
ОПШТИНСКА УПРАВА
Надлежности:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
председник Општине и Општинско веће;
2. ивршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће.
Општинском управом као јединственим органом руководи начелник.
Начелник Општинске управе je Љубица Ђуровљевић, дипл. правник .
Контакт:
Љубица Ђуровљевић
34240 Кнић
Тел.034/510-113
Имејл: nacelnik@knic.rs
5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Свако може поднети захтев за приступ слободан приступ информацијама од јавног
значаја;
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси сe:
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- лично у просторијама Општинске управе општине Кнић на шалтеру писарнице,
- поштом на адресу:
Општина Кнић
Општинска управа- Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
34240 Кнић
Имејл: opstina@knic.rs
Које информације захтев мора да садржи:
У захтеву се наводи:
- назив органа коме је захтев упућен (Председник општине, Скупштина општине,
Општинско веће, Општинска управа) ;
- детаљан опис информације која се тражи;
- потпис подносиоца захтева и
- адреса на коју ће му се доставити одговор.
У захтеву не мора навести разлог тражења информације.
Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који садржи
тражену информацију, издавањем копије документа и сл.
Орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који
садржи тражену информацију у складу са Уредбом о накнади нужних трошкова за издавање
копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ( „Службени гласник РС“
, број 8/2006) .
Орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана
или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.
Орган је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се
захтев одбија из разлога који су одређени Законом.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против
решења државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење
којим се захтев одбија.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на
закључак којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан.
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ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ОПШТИНА КНИЋ
Општина Кнић 34240
КНИЋ
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/07 и 104/09), од горе наведеног органа захтевам¹):
1.
2.
3.
4.

обавештење да ли поседује тражену информацију,
увид у документ који садржи тражену информацију,
копију документа који садржи тражену информацију,
достављање копије документа који садржи тражену информацију²):

□ поштом,
□ електронском поштом,
□ факсом,
□ на други начин:³) __________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
У Книћу,
дана _______ 201__. године
_________________________________
Тражилац информације/име и презиме
_________________________________
адреса
_________________________________
други подаци о тражиоцу
_________________________________
потпис
1) У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите
2) У кућици означити начин достављања копије докумената.
3) Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите.
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ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Бр.п. ___________________

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
Одељење за општу управу и заједничке послове
ПРЕДМЕТ : Захтев за издавање уверења о држављанству
Презиме (рођено презиме) и име : __________________________________
Дан, месец и година рођења : ____________________________________
Место рођења: __________________________________
Име оца: __________________________________
1. За лица рођена до 1952.године
Место пребивалишта у периоду 1948. – 1952.год.
2. За лица рођена од 1952.год. до 01.01.1974.год.
Место уписа родитеља у књигу држављана
3. За лица рођена од 01.01.1974.год. до 01.01.1980.год.
Место пребивалишта родитеља у моменту рођења детета
Уверење ми је потребно ради _________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Такса у износу од _________ динара наплаћена.
2. Уверење се издаје без наплате таксе _____________________________________.
У ___________________
Датум ___________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
Презиме и име
___________________________
Потпис
_____________________________________
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Место, улица и број

С.бр. ___________________

Бр.п. ___________________

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
МАТИЧНА СЛУЖБА КНИЋ
ПРЕДМЕТ : Захтев за издавање извода из МКР – МКВ – МКУ
(заокружити одговарајуће )

1. МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ
Презиме (рођено презиме) и име :
Дан, месец и година рођења :
Место рођења:
Презиме и име оца:
Презиме и име мајке:
2. МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ
Презиме и име :
Презиме и име брачног друга :
Дан, месец и год. склапања брака:
Место склапања брака:
3. МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ
Презиме и име :
Дан, месец и година смрти:
Извод ми је потребан ради ___________________________________________________
•Такса у износу од _________ динара наплаћена.
•Уверење се издаје без наплате таксе _____________________________________.
У __________________
Датум : _________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
Презиме и име
Потпис
__________________________________
Место, улица и број
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И З Ј А В А
Ми доле потписани грађани под кривичном и материјалном одговорношћу тврдимо
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
____________________________________________________________________
Ову изјаву дајемо __________________________________из __________________________
са станом у _____________________ ул.______________________________бр.___________,
на његов захтев, а у употребу и сврху ______________________________________.
У Книћу, __________201__.године.
С В Е Д О Ц И:
1. _______________________________________________ из _____________________
занимање_________________ са станом у ______________ ул. _______________________
бр.__________ ЛК.бр.______________ издата од МУП-а _______________.

2. _______________________________________________ из _____________________
занимање_________________ са станом у ______________ ул. _______________________
бр.__________ ЛК.бр.______________ издата од МУП-а _______________.
Потврђује се без упуштања у проверавање тачности изнетих навода да су
именовани грађани горе наведену изјаву својеручно потписали и у свему је за своју
признали и на потврду поднели.
Накнада трошкова у износу од _____________ динара наплаћена.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
Ов.број : 035 - ______________________
У ______________ дана ___________2014__.године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ,
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И З Ј А В А
Ми доле потписани грађани, под кривичном и материјалном одговорношћу тврдимо
Да ____________________________________________ из _____________________ има у заједничком домаћинству
Ред
број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

СРОДСТВО

Година
рођења

1

2

3

4

Запослен, Незапослен,
Прив.делатност, Ученик,
Дете, Пензионер
5

Има земље
Нема земље

Примедба

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ______________________________ из ___________________ ЛК.бр.___________ МУП __________________
2. ______________________________ из ___________________ ЛК.бр.___________ МУП __________________
Ову изјаву дајемо на лични захтев подносиоца захтева а служиће му у остваривању права :____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Потврђу је се без упуштања, проверавања, тачности изнетих навода, да су именовани грађани предњу изјаву својеручно потписали и
у свему је за своју признали.
Накнада трошкова наплаћена у износу од ______________ динара.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, Ов.бр. : 035 - __________/201__ – 04
У _______________ дана: ___________201__.године
О В Е Р А В А,
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ОВЛАШЋЕЊЕ
Којим
овлашћујем
_____________________________________________________
из
_____________
ул.________________ бр. ________________по занимању ________________________________
бр.лк. ___________________________ издате од МУП-а __________________________________
Да __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Потврђује се да је
_______________________________________
Из _____________________________________
Ул. бр. __________________________________
По занимању ____________________________
Својеручно потписао-ла исправу и исту признаје за своју
Идентитет именованог-е
______________________
Утврђен је на основу л.к. бр. ______________
Издате од МУП-а ____________________
Накнада трошкова у износу
од ______ динара наплаћена
ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА,_________________
Ул. __________________бр.________________
Л.к.бр. ___________________ МУП __________
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, Ов.бр. 035- ______ /20____ -04 oд 20___ .год.

РЕФЕРЕНТ ЗА ОВЕРУ,
_____________________
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од јавног значаја, односиле су се на поштовање Закона о
добробити животиња- поступање са напуштеним псима и мачкама - луталицама, а захтеве су подносиле
невладине организације и физичка лица, тј. грађани.

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА И ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ
НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
У Општинској управи образују се основне организационе јединице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Одељење за општу управу и заједничке послове;
Одељење за финансије и буџет;
Одељење за имовинско- правне, комунално- стамбене послове, урбанизам и грађевинарство;
Канцеларија за локални економски развој;
Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине;
Канцеларија за инвестиције;
Одељење за друштвене делатности;
Одељење за инспексцијске послове;
Стручна служба за скупштинске послове и послове Општинског већа.

У Општинској управи се организује као посебна организациона јединица Kабинет председника
општине.
У Општинској управи се ван састава организационих јединица по Одлуци председника општине
образују самостална извршилачка места, и то:
- службеник за буџетску инспекцију;
- службеник за интерну ревизију
У Одељењу за финансије и буџет образује се унутрашња јединица:
- Одсек за локалну пореску администрацију.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за општу управу и заједничке послове, обавља послове Општинске управе из
надлежности опште управе, и то: послове пријемне службе, писарнице, архиве и услужног центра,
управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно
спровођење поверено општини у области држављанства, вођење матичних књига рођених, умрлих и
венчаних, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, решавање у управним стварима о
грађанским стањима, вођење бирачког списка, израду нацрта општих аката из области радних односа и
израду појединачних аката о правима, обавезама и одговорностима запослених из области радних односа,
послове из области безбедности, здравља на раду и противпожарног обезбеђења, послове у вези ванредних
ситуација, стара се о извршавању послова којима се обезбеђује јавност рада Општинске управе у складу
са Законом, израђује нацрте аката који се односе на спречавање корупције у органима општине, израду
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нацрта финансијског плана који се односи на редовни рад и текуће послове општинске управе, послове
развоја и одржавање информационог система, коришћења и одржавања телефонске централе, послове
одржавања и коришћења свих врста инсталација, стара се о одржавању хигијене и физичког обезбеђења у
зградама општине, возног парка општине, послове умножавања материјала и друге послове у складу са
важећим прописима.
У оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове, за обављање одређених послова из
надлежности Општинске управе, образују се следеће месне канцеларије:
1. МК Гружа, за насељена места Гружа, Грабовац, Пајсијевић, Балосава, Честин, Липница, Љубић,
Бајчетина, Лесковац, Губеревац и Врбета;
2. МК Топоница, за насељена места Топоница, Кусовац, Опланић, Бечевица, Коњуша, Брестовац,
Радмиловић, Претоке, Борач, Забојница, Брњица, Дубрава и Суморовац;
3. МК Баре, за насељена места Баре, Љуљаци, Кнежевац, Кикојевац и Гривац. Месна канцеларија
обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига,
вођење евиденције о држављанству, попис заоставштине, оверу преписа, потписа и рукописа, пријем
поднесака, доставу писмена грађанима и правним лицима, и друге послове опште управе у складу са
прописима.
Послови из претходног става се за насељена места: Кнић, Драгушица, Рашковић, Вучковица,
Гунцати, Жуње и Бумбарево Брдо обављају се у седишту Општинске управе, у Книћу.
Руководилац Одељења је Стеван Луковић, дипл. правник
Имејл: stevan.lukovic@knic.rs
Телефон: 034/ 510-113 .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
Одељење за финансије и буџет обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања
обављања изворних и поверених надлежности општине, послови јавних набавки и послови локалне
пореске администрације. У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе на:
израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и
програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним
економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника,
описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који
може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме
буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање предлога финансијских
планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке
о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога решења о привременом финансирању;
обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање и
утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену квоте; предлагање
одлуек о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање предлога Плана
извршења буџета; доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; разматрање захтева за преузимање
обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о
одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за
динарска и девизна средства, подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и
посебних наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лицима и других
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субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе
уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава
општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор;
припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода
општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје
прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих
пословних књига са посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских
средстава; вођење помоћних књигеа; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења
расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева
за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области
финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;
усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припремање
и извршавње плаћања; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по програмској
методологији; управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору;
вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за спровођење
прописа којима се уређује област финансирања општине; припремање нацрта аката којим се утврђују
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других
изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу
предложеног нацрта; организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме
нацрта аката локалних изворних прихода. Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и
ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи
поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и
транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у
поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом;
спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним
набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање
огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки;
пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских
средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати
општину у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање
одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење
посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима
о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном
законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о
јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности
примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о јавним
набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.Послови локалне пореске
администрације односе се на: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење
решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам
порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне
пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних
прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске
обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе;
послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја;
подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима
Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове
првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по
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поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске
управе и другим организационим јединицама локалне пореске администрације; вођење јединственог
пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција,
класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим
информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за једнообразну
примену прописа из области локалних јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским
прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења
и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима и
остали послови у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област. Одељење обавља и
друге послове из своје надлежности. У Одељењу се могу образовати унутрашње организационе јединце,
што се ближе уређује Правилником о организацији и систематизацији радних места и њиховом
разврставању.
Руководилац одељења је Љубица Јовановић, дипл. економиста,
Имејл: finansije@knic.rs
Телефон: 034/510-113
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Послови локалне пореске администрације односе се на: пријем, обраду, контролу и унос података
из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које
није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском
књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по
основу локалних јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење
наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга;
покретање поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске
администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде
у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких
упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода; давање бесплатних
информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са
локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се уређује
ова област.
Шеф одсека: Небојша Томовић,дипл.правник
Имејл: lpa@ knic.rs
Teлефон: 034/511-950 .
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ,КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ,УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Одељење за имовинско правне, комунално- стамбене послове, урбанизам и грађевинарство,
обавља послове Општинске управе који се односе на припрему нацрта аката о прибављању, управљању,
коришћењу и располагању имовином коју користе органи општине; вођење јединствене евиденције,
формирање регистра и попис непокретности у својини општине у складу са Законом, подзаконским
актима и Одлуком Скупштине општине; конверзију права коришћења непокретности и решавање других
имовинско-правних односа по Закону о планирању и изградњи; експропријацију и административни
пренос земљишта ради привођења земљишта урбанистичкој намени; купопродају непокретности чији је
носилац права општина Кнић; вођење поступка расправљања имовинских односа насталих самовласним
заузећем земљишта у својини општине; враћање земљишта које је прешло у друштвену својину; закуп и
промет непокретности у јавној својини, припрему нацрта финансијског плана у оквиру своје надлежности,
и друге послове у складу са важећим прописима. Из надлежности комунално-стамбених послова,
урбанизма и грађевинарства врши послове који се односе на: праћење стања у овим областима; израду
нацрта и предлога прописа из ових области и давање стручних мишљења по захтевима органа општине;
планирање и уређење простора, спровођење процедуре доношења планских докумената, пружање стручне
помоћи Комисији за планове општине Кнић и обављање административних послова за њене потребе;
спровођење обједињене процедуре електронским путем, издавање локацијских услова, грађевинских
дозвола, решења о одобрењу извођења радова, употребних дозвола и других аката у складу са Законом о
планирању и изградњи; вођење поступка озакоњења и издавање решења о озакоњењу; вођење евиденције
издатих грађевинских и употребних дозвола; прибављање услова за пројектовање, односно прикључење
објекта на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних
овлашћења а услов су за изградњу објекта, односно локацијских услова; издавање уверења и потврда у
складу са Законом о општем управном поступку и другим прописима, послове из области саобраћаја,
вођење регистра стамбених зграда, поступке који се односе на постављање и уклањање привремених
објеката на јавним површинама и одобравање заузећа јавних површина; послове поверене Законом о
планирању и изградњи и друге послове у складу са важећим прописима.
Руководилац одељења је Марина Петровић, дипл. правник
Имејл: imovinska@knic.rs
Телефон: 034/510-146 .

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У Канцеларији за локални економски развој обављају се стручни и административно технички
послови који се односе на стратешко планирање, послови из области привреде и локално-економског
развоја, оперативни послови који се односе на област привреде, занатства, угоститељства, трговине,
приватног предузетништва, послови који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката у
складу са потребама локалне заједнице; идентификацију домаћих и међународних извора финансијских
средстава и конкурисање за коришћење истих. Канцеларија сарађује се органима локалних самоуправа,
организацијама, телима и установама која се баве унапређењем развоја локалних заједница, израђује
нацрте и учествује у изради аката који могу имати утицај на привредни развој чије је доношење у
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надлежности органа општине, прати програме Министарстава Владе Републике Србије; учествује у
изради и реализацији пројеката из области одрживог развоја; даје смернице и упутства предузећима и
установама; сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама; врши
административно-стручне послове за потребе комисија и других тимова у реализацији локалног
економског развоја општине; пријем захтева за регистрацију предузетника; обраду и прослеђивање истих
Агенцији за привредне регистре; послове који се односе на програме и мере подршке запошљавању на
територији општине, припрему нацрта финансијског плана у оквиру своје надлежности, као и друге
послове из ове области.
Млађи саветник: Љиљана Шобић, мастер економиста
Имејл: ljiljana.radonjic@knic.rs
Телефон: 034/378-500, 069/302-0536
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине, обављају се стручни и
административно технички послови који се односе на стратешко планирање у области пољопривреде и
заштите животне средине; израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, израде
пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија, пружа стручну помоћ физичким лицима при
регистрацији пољопривредних газдинстава и остваривању права на субвенције; решава по захтевима за
промену намене пољопривредног земљишта; издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте и радове у складу са овлашћењима општине; прати конкурсе, програме, пројекте из области
пољопривреде; припрема Програм субвенционисања пољопривредне производње; врши послове који се
односе на обезбеђивање противградне заштите из надлежности општине; припрема и нацрте одлука и
других аката из области пољопривреде; припрема планове и програме унапређења развоја појединих
области пољопривреде; остварује сарадњу са пољопривредним удружењима, организује, самостално или
у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне и образовне скупове; оснива информационодокументациону базу података од значаја за промовисање, деловање и развој пољопривреде, припрему
нацрта финансијског плана у оквиру своје надлежности, и других послова у складу са важећим прописима.
Канцеларија обавља послове Општинске управе који се односе на спровођење поступка процене утицаја
пројеката на животну средину; организовање, усмеравање и спровођење управно-стручних послова на
заштити животне средине; реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког акционог плана,
Локалног плана управљања отпадом, издавања дозвола за управљање отпадом у складу са Законом; израду
и реализацију плана и програма Фонда за заштиту животне средине и других наменских средстава;
предлаже посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине; утврђивање услова заштите
животне средине у планирању и уређењу простора и изградњи објеката и постројења;
издавање сагласности и дозвола за рад постројења и обављање делатности, заштиту природе и природних
добара, њихово коришћење и развој; спровођење мера заштите становништва од заразних болести у
области сузбијања штетних организама; праћење стања амброзије и њено уклањање са територије
општине; остварује сарадњу са правним лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама,
месним заједницама, другим локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним
организацијама које се баве заштитом животне средине и финансирање пројеката; организује и подржава
пројекте еколошке едукације грађана као и друге послове у складу са одредбама посебних закона и
важећих прописа из области заштите животне средине.
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Координатор канцеларије: Небојша Арсенијевић, дипл.инг.агрономије
Имејл: poljoprivreda@knic.rs
Телефон: 034/510-489

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
У Канцеларији за инвестиције, обављају се послови:
-

-

-

Стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма односно пројеката
инвестиција значајних за општину које утврђују надлежни органи општине(у даљем тексту
инвестиције) ;
Пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције;
Предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима; Координирања послова имовинско-правне припреме планске документације, пројектне
документације са надлежним организационим јединицама Општинске управе и предузећима чији
је основач општина;
Координирања и спровођења послова на изради пројектне документације субјектима овлашћенм
за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње и високоградње;
Учествовања у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама када општина није
инвеститор;
Успостављање базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга;
Коориднирања активности донатора (владиног, као и невладиног сектора) и општине у реализацији
инвестиција;
Реализације(управљања, припреме тендерске документације, надзора и сл.) инвестиција које се
финансирају средствима Буџета;
Израда стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и приватног
сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној основи;
Реализације инвестиција у области јавних водовода који се делом или у целини финансирају
средствима буџета;
Припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које
доносе Скупштина општине и извршни органи општине;
израде нацрта финансијских планова за послове из своје надлежности за општинску управу као
директног корисника Буџета;
обављање послова на обезбеђивању услова за уређивање, коришћење,унапређивање и заштиту
јавног грађевинског земљишта, општинских путева и улица и некатегорисаних путева, као и
комуналних делатности на селу, као делатности од општег интереса, тако што:
➢ припрема годишње, средњорочне и дугорочне програме;
➢ врши истражне радове у циљу прибављања земљишта;
➢ са надлежном организационом јединицим општинске управе за имовину општине обавља
послове везане за прибављање пољопривредног земљишта;
36

Информатор о раду - општина Кнић

21. 02. 2018. године

➢ прибавља геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге у складу са потребама
реализације пројеката;
➢ врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне
инфраструктуре у складу са одлукама Скупштине општине;
➢ врши послове стручног инвеститорског надзора и надзор комуналног одржавања;
➢ обезбеђује услове за опремање јавног грађевинскг земљишта, односно обезбеђивање услова
за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина у општини
чији је инвеститор општна Кнић тако што:
-

прибавља потребна акта од надлежних органа ради изградње тих објеката;
Припрема податке за спровођење поступка јавне набавке израде техничке документације и
извођења радова за те објекте у складу са законом и одлукама Скупштине општине;
предузима потребне радње ради укњижбе објеката;
обавља послове управљања општинским путевима и улицама;
израђује програме уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта
Координатор канцеларије: Дејан Радовановић, дипл. економиста
Имејл: it@knic.rs
Телефон: 034/510-977
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У Одељењу за друштвене делатности, се обављају поверени и изворни послови општине који се
односе на: оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и
васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите,
питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и врши надзор над њиховим радом; организује
вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину; подстицање развоја
културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад установа у овој области чији је оснивач
општина, ученичка и студентска питања, друштвену бригу о деци, дечји додатак, породиљско одсуство,
социјалну и здравствену заштиту, борачко-инвалидску заштиту, збрињавање избеглих и расељених лица,
координира и учествује у раду Савета, Комисија и других радних дела у оквиру својих надлежности,
припрему нацрта финансијског плана у оквиру своје надлежности, као и друге послове у складу са
прописима.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Одељењу за инспекцијске послове, се обављају изворни и поверени послови инспекцијског
надзора и води управни поступак у области: комуналних делатности, заштите животне средине,
саобраћаја, грађевинарства, просвете, спорта, туризма и других послова у складу са важећим прописима.

37

Информатор о раду - општина Кнић

21. 02. 2018. године

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
У Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа, се обављају стручни,
оперативни, организациони и административно-технички послови за Скупштину општине, Општинско
веће и председника општине и њихових радних тела, састанака које организују председник општине и
председник Скупштине, обрада материјала са седница и састанака, припремање прописа и других аката у
области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу рада Одељења Општинске управе
и праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама, стручне и
административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости и послове у вези
подношења жалбе Уставном суду, послове у вези са завођењем самодоприноса, референдумом и народном
иницијативом, пружање стручне и административно-техничке помоћи одборницима и одборничким
групама у Скупштини општине, и друге послове у складу са важећим прописима.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Кабинет председника општине се образује да би вршио саветодавне и протоколарне послове,
послове за односе са јавношћу и административно-техичке послове који су значајни за рад председника,
а по потреби и опште правне и друге послове (финансијске, рачуноводствене, информатичке и сл).
Послове за потребе председника обавља и општинска управа преко надлежних организационих јединица.
У кабинету председника се обављају послови протокола и пријема домаћих и страних делегација, послови
сарадње општине са другим општинама и институцијама у земљи и иностранству, послови везани за
организовање конференција за штампу, представљање општине на интернет сајту и презентација
информација на сајту и у средствима јавног информисања.У кабинету председника општине, председник
општине поставља помоћнике председника у складу са Законом, Статутом општине, одредбама ове
Одлуке и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.
Помоћници председника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени. Председник може поставити
највише 3 помоћника председника Општине, и то:
1. Помоћник председника општине за локално-економски развој, регионалну и
међурегионалну сарадњу и односе са јавношћу;
2. Помоћник председника општине за друштвене делатности, омладинску политику и
сарадњу са НВО сектором;
3. Помоћник председника општине комуналну делатност и сарадњу са месним заједницама
Службеник за буџетску инспекцију, врши спровођење инспекцијског надзора над:
- директним и индиректним корисницима средстава буџета општине,
- јавним предузећима чији је оснивач општина, правним лицима основаних од стране тих јавних
предузећа, односно правним лицима над којима општина има директну или индиректну контролу над
више од 50% капитала или више од 50% чланова у Управном одбору, као и над другим правним лицима у
којима средства буџета општине чине више од 50% укупног прихода,
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- правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства за
одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле
и субјектима који користе средства општине по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у
било ком облику, донација, дотација и др.;
- врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава буџета општине од стране корисника из става 1. овог члана.
Службеник за интерну ревизију, је извршилац организационо независан од делатности коју
ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела организације, а у свом раду
је непосредно одговорна председнику општине. Службеник за интерну ревизију на основу објективног
прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања
ризиком, контроле и управљања организацијом, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и
омогућавају остваривање циљева организације. Службеник за интерну ревизију пружа саветодавне услуге
које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и
побољшања процеса управљања датом организацијом, управљањем ризицима и контроле.
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ КНИЋ
Послови из делокруга оптшинског правобранилаштва обављају се у седишту правобранилаштва, у
Книћу.
Правобранилаштво је образовано као једниствена целина. Правобранилаштвом руководи
општински правобранилац. Општински правобранилац за свој рад одговара Општинском Већу.
Општински правобранилац руководи радом, уређује организацију и представља општинско
правобранилаштво ; предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања и заштите
имовинских права и интереса општине Кнић,као и њених органа и организација и других правних лица
чије се финансирање врши из буџета општине Кнић пред Судовима, Управним и другим органима.
На основу посебног датог пуномоћја може заступати и друга правна лица чији је оснивач Општина
Кнић заступа општину Кнић пред Судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним
органима; покреће поступак за оцену уставности закона , односно за оцену установности и законитости
других општих и правних аката; проучава правна питања од значаја за рад општине Кнић и њених органа
као и примену закона и других општих правних аката, када је то од значаја за заштиту имовинских права
и интереса општине Кнић и о уоченим проблемима обавештава председника општине, Општинско Веће и
друге надлежне органе у локалној самоуправи ; даје правна мишљења у вези закључења имовинксо
правних уговора и о другим правним питањима; одлучује о правима, обавезама и одгворностима по основу
рада запослених у правобранилаштву; закључује уговоре на основу овлашћења садржаних у закону ,
актима органа општине и других прописа; врши и друге послове на које је овлашћен законом ,Статутом
општине ,Одлуком о правобранилаштвуи општине Кнић и другим прописима.
Општински правобранилац: Миленко Петровић,дипл.правник
Имејл: pravobranilastvo@knic.rs
Контакт тел. 034-510-146
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Општинска управа у обављању послова из делокруга своје надлежности примењује
све важеће законске прописе и друге опште акте, а најчешће:
1. Закон о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ , бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) ;
2. Закон о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“ , бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. , 108/13, 142/14, 68/15др. закон, 103/15, 99/16 и 113/2017) ;
3. Закон о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ;
4. Закон о јавној својини
(„Сл. гласник РС“ , бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16 и 113/2017) ;
5. Закон о финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ , бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн. и
104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.) ;
6. Закон о пољопривредном земљишту
(„Сл. гласник РС“ , бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015 и 80/2017) ;
7. Закон о заштити животне средине
(„Сл. гласник РС“ , бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука
УС и 14/2016) ;
8. Закон о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ , бр. 15/2016) ;
9. Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ , бр. 21/2016) ;
10. Закон о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС’’ , бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) ;
11. Закон о предшколском образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“ , бр. 18/2010 и 101/2017) ;
12. Закон о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“ , бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011)
13. Закон о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009,
50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,
112/2015 и 50/2016 - усклађени дин. изн. , 61/2017- ускл. дин. изн. и 113/2017) ;
14. Закон о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011 и 104/2016) ;
15. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“ , бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон
и 9/2016 - одлука УС) ;
16. Закон о спорту
(„Сл. гласник РС“ , бр. 10/2016) ;
17. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
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(„Сл. гласник РС“ , бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) ;
18. Закон о референдуму и народној иницијативи
(„Сл. гласник РС“ , бр. 48/94 и 11/98) ;
19. Закон о ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) ;
20. Закон о матичним књигама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 20/2009 и 145/2014) ;
21. Закон о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ , бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) ;
22. Закон о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“ , бр. 55/2013 и 101/2017) ;
23. Закон о средњој школи
(„Сл. гласник РС“ , бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон,
64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 55/2013 - др. закон) ;
24. Закон о државној управи
(„Сл. гласник РС“ , бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) ;
25. Закон о друштвеној бризи о деци
(„Сл. гласник РС“ , бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др.
закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 18/2010 - др. закон) ;
26. Закон о раду
(„Сл. гласник РС“ , бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017)
;
27. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији
(„Сл. гласник РС“ , бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) ;
28. Закон о водама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 101/2016) ;
29. Статут општине Кнић
(„Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ 3/16)
30. Пословник Скупштине општине Кнић
(„Сл.гласник РС’’ , бр. 95/08)
31. Пословник Општинског већа општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић’’ , бр. 1/09, 9/16 и 09/18) ;
32. Одлука о Општинском већу општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 1/08) ;
33. Одлука о Општинској управи општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 18/16) .
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9. ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 22. 12. 2017. године, на основу члана, 20.став
1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 83/14др.закон), члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'', бр. 54/09, 73/10, , 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15 и 99/16), и члана 13. став 1. тачка 4. и члана
35. став 1. тачка 2 Статута општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Kнић за 2018. годину утврђује се у износу од 543,539,557.12 динара.
Члан 2.
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине,
утврђен је у укупном износу од 90.481.118,55 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 90.481.118,55 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих
година.
Рачун прихода и расхода и рачун финансирања, буџетски дефицит и укупни фискални дефицит, са
нето финансирањем, утврђени су у следећим износима у динарима:
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Члан 3.
Приходи и примања Буџета утврђује се у износу од 453.058.438,57 динара, и то:
Текући приходи у износу од 453.058.438,57 динара;
 Приходи из буџета 448,608,338.57 динара;
 Сопствени приходи 50,100.00 динара;
 Приходи из других извора у износу од 4,400,000.00 динара (основни програм и донације
од осталих нивоа власти).
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Члан 4.
Расходи и издаци општине Кнић за 2018. годину по основним наменама утврђују се у износу од :
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Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника утврђују се у износу од 184.927.086.12
динара:
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Члан 6.
Функционална класификација расхода и издатака:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Средства Буџета у износу од 543,539,557.12 динара, распоређују се према организационој,
програмској , функционалној и економској класификацији, и према изворима финансирања у следећим
износима, у динарима.
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Члан 8.
Средства Буџета у износу од 543,539,557.12 динара, утврђени су и распоређени по програмској
класификацији и то:
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ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Шифр
а

1 –Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

0002

2 – Комуналне
делатности

1102

Управљање/одржавањ
ејавнимосветњењем

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

0001

21. 02. 2018. године

Вредност у
базној
години
(2016)

У
к
у
п
н
а
с
р
е
д
с
т
в
а

Очекива
на
вредност
2017

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

Циљан
а
вредно
ст 2020

Средства из
буџета

2

2

2

2

2

2.120.000,00

2.120.000,00

50

80

1000

1200

2.120.000,00

2.120.000,00

Проценат издвајања
из буџета за
комуналне услуге

4,4

3,9

4,27

4

23.200.000,00

23.200.000,00

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

-

500

500

500

Индикатор

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

112
120001
200020
1200

4

Сопствен
и и други
приходи

12.000.000,00
12.000.000,00
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Одржавање јавних
зелених површина

0002

Повећање
покривености
територије
комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина
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Број м2 јавних
зелених површина на
којима се уређује и
одржава зеленило
-

ЗОО хигијена

Одржавање гроб. и
пог. услуге

0004

8000

8000

8000

Број извршених
инспекцијских
контрола

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и одржавања
јавних зелених
површина

Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

8000

-

15

Број ухваћених и
збринутих паса
луталица

300

Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља

0008

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Израђен пројекат за
водоводну мрежу

П-01

Обезбеђивање пијаће
воде становништву и
основној школи у
Топоници

Изграђен нов
водовод

Адекватан квалитет
пружених услуга

Реализован посебан
програм капиталних

15

15

300

300

300

-

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

0006

15

50

-

50

72

72

50

1.000.000,00
500.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

50

72

72

1.000.000,00

Управљање и
снабдевање водом за
пиће

Пројекат Вода за пиће
Топоница

Пројекат ЈКП
Комуналац водовод

П-02

-

1

-

1.500.000,00
1.500.000,00

-

-

1

-

-

-

да

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

-

1
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Врбета

3- Локални
економски развој

водоснабдевања

1501

1.Повећање
запослености на
територији општине
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субвенција ЈКП за
реконструкцију
водовода Врбета
Број евидентираних
незапослених лица
на евид. НСЗразврстаних по полу
и старости

1.300.000,00
1.300.000,00
1.427

1.380

1.360

1.345

1330

8.710.000,00
Број становника
општине који су
запослени на новим
радним местима, а
налазили су се на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу
и старости)
2.отварање нових
предузећа и
предузетничких
радњи на територији
општине

Број отворених
/затворених
предузећа
Број
отворених/затворени
х предузетничких
радњи

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Мере активне
политике
запошљавања

0001

0002

-

20

30

35

38

-

2

3

3

4

-

2

3

3

4

-

10

15

17

20

Унапређење
административних
процедура и развој
адекватних сервиса и
услуга за пружање
подршке постојећој
привреди

Број предузећа која
су користила услуге
и сервисе
града/општине у
односу на укупан
број предузећа

Повећање броја
запослених кроз мере
активне политике
запошљавања

Број новозапослених
кроз реализацију
мера активне
политике
запошљавања

-

20

30

35

38

Број новозапослених
жена кроз
реализацију мера

-

12

15

18

20

8.710.000,00

1.380.000,00

1.380.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00
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активне политике
запошљавања
Број новозапослених
особа старијих од 50
година кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања

Пројекат Шумадијска
шљива

П-01

4- Развој туризма

1502

Промоција туристичке
понуде

0002

Пројекат бр. 1
Ликовна колонија
Гружанска јесен

1502П-1

Унапређење
производње и
квалитета ракије на
територији локалне
самоуправе уз јачање
конкурентности
произвођача и
промоцију производа
Повећање смештајних
капацитета тур.понуде
Адекватна промоција
туристичке понуде
општине на циљаним
тржиштима

Промоција сеоског
туризма кроз уметност

Број активности на
пројекту и износ
буџетских средстава
ангажованих на
основу учешћа као
партнера на пројекту
Број регистрованих
соба/кревета
Број догађаја који
промовишу
туристичку понуду
општине у земљи
и/или иностранству
на којима учествује
ТО општине
Број дистрибуираног
пропагандног
материјала
Број уметничких
дела насталих на
колонији

5

-

-

5

7

330.000,00

-

10

330.000,00

0101

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Удео регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних

330.000,00

-

10/100
10

13/110

15/120

15/120

15

20

20

15/120

1.880.000,00

400.100,00

2.280.100,00

20

1.490.000,00

1.490.000,00

200

40

300

300

350

350

50

60

60

60
390.000,00

Број ноћења током
колоније

5 – Пољопривреда и
руралниразвој

-

140

150

160

170

170

70%

70%

70%

400.100,00

790.100,00
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газдинстава

Унапређење
конкурентности
произвођача

Стварање услова за
развој и унапређење
пољ. производње

Просечна величина
поседа (коришћеног
пољопривредног
земљишта) по
пољопривредном
газдинству
Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији општине

-

Број учесника
едукација

Подршка за
спровоћење
пољоп.политике у
локалној заједници

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

0001

Мере подршке
руралномразвоју

0002

Унапређење руралног
развоја

5.04,00

5.04,00

3

4

6

6

280

300

350

350

236

260

275

320

321

280

320

350

-

30

30

-

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници кредитне
подршке у односу на
укупан број
пољопривредних
газдинставака
едукација
Проценат коришћења
пољопривредног
земљишта
обухваћених
годишњим
програмом у односу
на укупне
расположиве
пољопривредне
површине

5.04,00

33.250.000,00

33.250.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

35
-

1500
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Пројекат Агрогис

6 – Заштита животне
средине

Управљање заштитом
животне средине

0101П-03

0401

0001

7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Управљање и
одржавање
саобраћајнеинфрастру
ктуре

0002

Стварање базе
пољопривредних
газдинстава и
умрежавање у
централну базу
података
Стварање услова за
смањење негативних
утицаја на животну
средину
Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних планова
као и меразаштите
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

21. 02. 2018. године
Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава
Инсталиран софтвер
Број умрежених
пољоприврених
газдинстава
Проценат издвајања
буџетских средстава
за заштиту животне
средине у односу на
укупан буџет
општине
Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом
Дужина изграђених
саобраћајница које су
у надлежности
општине (у км)

1200
1200

-

Да

Да

Да

Да

-

77

77

210

340

1

0,6

1

1

да

да

да

да

13

19,5

19

19

19

250

250

250

250

6

6

6

6

0,22

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

6

да

1.200.000,00

1.200.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

184.560.061,12

184.560.061,1
2

45.600.000,00

45.600.000,00

Број километара
ревитализованих
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атарских путева

-

7

4

Пројекат
Реконструкција
и
инвест.одржав. путних
праваца

0701П-1

Пројекат
Реконструкција и
инв.одрж. путних
праваца Г.З. 2018

0701
П-02

Пројекат
Реконструкција и
инв.одрж. путних
праваца Г.З.

0701
П-03

Пројекат Мостови

0701
П-04

8 – Предшколско
васпитање и
образовање

2001

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

0001

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју

Дужина
реконструисаних
путева (у км)

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Повећање обухвата
предшколским
васпитањем и
образовањем

Дужина
реконструисаних
путева (у км)

Унапређење квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Пројекат
Логопед, соматопед и
психолог

2001
П-01

Остварење напретка у
области говора деце
којој је потребна
додатна васпитно
образовна подршка

Пројекат Енглески

2001

Повећање дечијег

-

-

10,6

-

-

88.300.000,00

88.300.000,00

-

-

1,50

-

-

10.681.000,00

10.681.000,00

24.853.118,55

24.853.118,55

-

-

3,68

-

-

Број
реконструисаних
мостова

-

-

3

-

-

15.125.942,57

15.125.942,57

Проценат уписане
деце у односу на број
укупно пријављене
деце
Број посебних и
специјалних
програма у објекту
пред. установе

70

80

90

100

100

35.822.000,00

Дужина
реконструисаних
путева (у км)

2

3

4

14

Сва деца ппп

39.872.000,00

5

33.522.000,00
Број стручних
сарадника који су
добили најмање 24
бода за стручно
усавршавање
Повећан број деце са
правилним говором

4.050.000,
00

4.050.000,
00

37.572.000,00

16

17

20

-

200

210

230

250

800.000,00

800.000,00

-

60

85

90

100

500.000,00

500.000,00
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језик

П-02

развоја и
напредовања,
обогаћивање дечијег
искуства

Пројекат Санација
објекта у Забојници

2001
П-03

Обезбеђени
материјално-технички
услови у
Предшколској
установи
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

21. 02. 2018. године
укључена у рани
развој, учење
енглеског језика, што
је довело до
обогаћивања дечијег
искуства
Простор уређен у
складу са потребама
деце
Обухват деце
основним
образовањем
Стопа прекида
основног образовања

9 – Основно
образовање

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

-

634

-

100%

-

-

631

607

615

621

0

0

0

0

1,06

1,04

1,17

1,27

4

4

4

4

4

0

1

2

2

2

1.000.000,00

1.000.000,00

45.662.924,00

45.662.924,00

0

1,07

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
Функционисање

0001

Унапређен квалитет
основног образовања
Обезбеђени

Просечан број

12,09

13,53

13,72

13,80

13,80
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основних школа

прописани услови за
васпитно образовни
рад са децом у ОШ
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ученика по одељењу
45.162.924,00

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

Квалитет школовања
ученика са посебним
потребама кроз
индивидуални рад

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1

1

81

95

111

120

120

-

5,5

45.162.924,00

Број деце која се
образују по ИОП3
Број стручних лица
која су добила
најмање 24 бода за
стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
Радови ученика

-

7

7

3

3

6,5
Оцена (просечна)

-

3
3

Пројекат -Aсистент у
настави

2002П-02

500.000,00
Помоћ у
социјализацији
ученика са тешкоћама
у раду

10 – Средње
образовање

Сарадња са другом
децом
Поштовање правила
понашања

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем

Унапређење

Проценат деце која
се школују у
средњим школама на

-

-

172

задовоља
вајућа
задовоља
вајуће
178

задовољав
ајућа
задовољав
ајуће
178

задовоља
вајућа
задовоља
вајуће
180

задово
љава
јућа

500.000,00

задово
љавају
ћа
182

2003
8.911.500,00

8.911.500,00
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доступности средњег
образовања
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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

Функционисање
средњих школа

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

24

1

1

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

8.711.500,00

32

33

35

34

34

20

20

22

22

23

8.711.500,00

Број запослених који
су добили најмање 24
бода за стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
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Пројекат – Замена
столарије
11 - Социјална и
дечија заштита

Једнократне помоћи и
други облици помоћи

2003П01
0901

0001

0901П-05
0901П-06

Унпређење квалитета
права и услуга
социјалне заштите

0901П-01

Пројекат Сигурна кућа

0901П-03

Пројекат Поправка
обј. за соц. угрожене
Пројекат Подршка
породици кроз
социјалну активацију

Унапређење заштите
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

Пројекат Родитељски
додатак

Пројекат Студентске
стипендије

Смањење трошкова
грејања
Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите

0901П-04

21. 02. 2018. године

Смањење потрошње
ел.ен. ,угља и дрва
Проценат издвајања
буџетских средстава
за социјалну и дечју
заштиту у односу на
укупан буџет
општине
Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана
Број грађанакорисника других
мера материјалне
подршке
Број деце

-

5%

5%

5%

5

4,8

3

5

5

300

300

300

300

300

300

300

300

200.000,00

300

300

15.910.000,00

200.000,00
15.910.000
,00

15.910.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

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

500.000,00

Удео корисника
лиценцираних услуга
у укупном броју
корисника услуга

-

1%

1%

1%

1%

200.000,00

200.000,00

310.000,00

1.500.000,00
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Пројекат Савремено
пл породице едукација
Пројекат Подршка
наталитетној
политици

Активности Црвеног
крста

Подршка деци и
породици са децом

12 – Здравствена
заштита

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

Мртвозорство
Пројекат Кућно леч,

21. 02. 2018. године

0901П-07

Подизање свести о
здравом материнству и
психолошка помоћ за
биомедицинско
потпомагање оплодње

Број младих брачних
паровакоји су
похађали едукацију

0901
П-09

Финансијска подршка
породици

Број породица са
новорођеном децом

-

-

5

0005

Социјал.деловање –
пружање неопходне
помоћи лицима у
невољи,развијањем
солидарности међу
људима
организовањем
различитих облика
помоћи

Број дистрибуираних
пакета

300

325

325

Унапређење
популационе политике
0006

1801

0001

0002
1801-

Унапређење здравља
становништва

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

Стручно одређивање
времена и узрока
смрти
Побољшање квалитета

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

Број умрлих лица

-

10

36

10

40

10

10

200.000,00

10

15

1.000.000,00

1.000.000,00

350

350

1.200.000,00

1.200.000,00

40

40

200.000,00

40
4.000.000,00
4.000.000,00

-

85%

25

30

33

34

86%

90%

90%

90%

7.930.000,00
7.930.000,00

76%

80%

170

170

100%

170

100%

170

100%

170

1.900.000,00

400.000,00

1.900.000,00

400.000,00

Број дијагностичко –
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пал.збрињ. и пружање
хитне медицинске
помоћи на терену

Пројекат Лекари
специјалисти

П-01

1801П-02

Пројекат
Реконструкција
домова здравља

1801
П-03

13 – Развој културе

1201

Функционисање
локалних установа
културе
Јачање културне
продукције и
умет.стваралаштва
Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у култури

0001

0002

0004

живота пацијената
обухваћених
пројектом

Побољшање квалитета
здравствених услуга у
Дому здравља Кнић

Обезбеђивање бољих
и безбеднијих услова
за рад у домовима
здравља
Подстицање развоја
културе

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе
Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву
Повећана понуда
квалитетних
медијских садржаја из
облассти друштвеног
живота локалне
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терапијских
процедура

3000

5660

5700

5700

5700

Број прегледа службе
хитне медицинске
помоћи

6257

7850

7900

7900

7900

Број превијања у
Служби кућног
лечења
Број очитаних
плочица за ПА тест

800

2550

2600

2650

2700

1000

2000

2000

2000

Број урађених
ултразвучних
прегледа
Број
реконструисаних
домова здравља
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
удружења
грађана/КУД
Број програмских
садржаја подржаних
на конкурсима јавног
информисања

3.200.000,00
3.200.000,00

-

640.000,00
235
-

400
3

400
-

400
1.790.000,00

1000

1000

1200

640.000,00

1.790.000,00

1500
13.539.000,00
13.539.000,00

10

10

15

15

4/94

4/94

4/94

4/94

4/94

6.289.000,00

6.289.000,00

250

300

300

300

300

1.050.000,00

1.050.000,00

4

4

4

4

200.000,00

-

200.000,00
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Пројекат Подизање
споменика Стевану
Книћанину

1201
П-01

Пројекат Шест векова
манастира Каменац
14 – Развој спорта и
омладине

1201
П-02
1301

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Спровођење
омладинске политике

15 Локалнасамоуправа

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0001

0005

0602

0001

заједнице
Очување традиције и
нематеријалног
културног наслеђа
Очување традиције и
културног наслеђа
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
пословима ЛС
Функционисање
управе
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Постављен споменик
и уређен парк око
споменика

-

да

-

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

Број посетилаца
током манифестација
Донет Правилник о
финансирању спорта
у општини

-

-

1000

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

Да

Да

Да

9.110.000,00

9.110.000,00

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

Проценат
попуњености радних
места која
подразумевају
вођење управног
поступка

Да

Да

1,4

0,95

25

-

1,67

1,5

25

22

25

1,5
26

8.810.000,00

8.810.000,00

200

200

200

200

300.000,00

300.000,00

суфици
т

121.324.579,00

121.324.579,0
0

100

108.758.581,00

108.758.581,0
0

-

500

500

500

суфицит

дефицит

дефицит

суфицит

-

90

95

500

100
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Месне заједнице

Општинско
правобранилаштво

0002

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становн.деловањем
МЗ

0004
Заштита имовин.
права и интереса
општине

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

Управљање
ванреднимситуацијама
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Број предлога према
општини у вези са
питањима од
интереса за локално
становништво
Број правних
мишљења која су
дата органима
општине, стручним
службама и другим
правним лицима чија
имовинска и друга
права заступа

-

100

33

33

33

100

100

100

100

0010

0014

2101

Функционисање
скупштине

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

Избори за савете
месних заједница

И

Изградња ефикасног
превентивног система
заштите и спасавања
на избегавању
последица
елементарних и дугих
непогода
Ефикасно и ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне скупштине
Функционисање
Изврш. органа
Спровођење избора за
савете МЗ

Број набављене
опреме

-

Адекватна промоција
општине

1.500.000,00

1.865.998,00

8

10

10

10

7.200.000,00

7.200.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

100.000,00

100.000,00

23.659.393,00

Број седница
скупштине
Број седница
извршних органа
Изабрани савети МЗ

10

10

10

10

1010

30

30

30

30

30

--

Број посетилаца
П-1

1.500.000,00

1.865.998,00

0009

16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Пројекат Дан општине

33

3333
-

1000

10.555
9.506.484,00

вф700070

10
9.506.484,00

12.052.909,00

700

12.052.909,00

7007
7
700.000,00
1000

1000

1.400.000,00
10

10

10

1
7

700.000,00

1000
1

Број награђених
ученика и студената
-

23.659.393,00

81.400.000,00

10
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539.089.457,12

4.450.100,00

543.539.557,12
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број запослених код корисника буџета не
може прећи максималан број запослених на неодређено време, и то:
- 52 у Општинској управи општине Кнић,
- 25 у Предшколској установи „Цветић“ Кнић
- 4 у „Центру за културу, туризам и спорт Кнић“ ,
- 0 у Општинском правобранилаштву,
- 1 у месној заједници Кнић.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 10.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних корисник буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза и давање
налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава
која припадају буџету.
Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су
руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник општине или Општинско веће.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног
за финансије доноси Општинско веће.
Члан 15.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.
Члан 16.
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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 17.
Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27.ж 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 18.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника тог буџета, као и других
корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују
на консолидованом рачуну трезора.
Члан 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 чл.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 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 2018.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене
у току 2018.године, преносе се у 2019.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом одлуком.
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 другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чл.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'',бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних
добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,оо
динара.
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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 буџета, преносе се на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.години само у
складу са чл.10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом закона, председник
општине, односно лице које он овласти одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне писане сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2018.године, уколико средства потребна за исплату плата
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018.години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 28.
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
чл.35. Закона о јавном дугу (''Сл.гласник РС'',бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења до 31.децембра 2017.године, средства
која нису утрошена за финансирање расхода у 2017.години која су овим корисницима пренета у складу са
одлуком о буџету општине Кнић за 2017.годину.
Члан 30.
Изузетно у случају да се буџету општине Кнић из другог буџета (Републике, покрене, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за
накнаду 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 чл.5. Закона о
буџетском систему.
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Члан 31.
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 корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан
Законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 32.
У буџетској 2018.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и
индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у
2018.години.
Такође, у 2018.години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних
корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
Члан 33.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-приход из буџета) обавезе може преузимати само до
нивоа остварења 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 предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 34.
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 35.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић'“ и доставити Министарству
надлежном за послове финансија.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“
, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
Број: 400-1709/17-03
У Книћу, 22. 12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с.р.
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ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016, ГОДИНУ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 15. 06. 2017. године, на основу члана 78.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 20. став 2. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута
општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/2016), донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Кнић за 2016. годину (у даљем тексту: завршни
рачун) у Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива и укупна пасива у
следећим износима:

Актива
Конто

Пасива (у 000 динара)
Назив конта
Зграде и грађевински
објекти

1.

011100

2.

011200

3.

011300

Опрема
Остале некретнине и
опрема

4.

012100

Култивисана имовина

5.

013100

Драгоцености

6.

014100

Земљиште

7.

014300

Шуме и воде

8.

015100

9.

Износ

Конто

Назив конта
Обавезе по основу
расхода за запослене
Обавезе по основу
трансфера осталим
нивоима власти

439.533

1.

230000

8.705

2.

243300

2.846

3.

252100

269

4.

254100

5.

291000

Добављачи у земљи
Обавезе из односа
буџета и буџетских
корисника
Пасивна временска
разграничења

20.125

6.

311000

Капитал

4.907

7.

321121

Нефинансијска имовина
у припреми

48.347

8.

321311

015200

Аванси за нефинансијску
имовину

6.296

10.

016100

Нематеријална имовина

11.

121100

12.

121200

Жиро и текући рачуни
Издвојена новчана
средства и акредитиви

Вишак прихода и
примања - суфицит
Нераспоређени вишак
прихода и примања из
ранијих година

Износ
3.056
497
5.031
15
42.680
545.587
17.406
93.062

11.310
110.443
32
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13.

121400

Девизни рачун

14.

121700

15.

122100

Остала новчана средства
Потраживања по основу
продаје и друга
потраживања

16.

123900

Остали краткорочни
пласмани

17

131100

Разграничени расходи до
једне године

Обрачунати неплаћени
18.
131200
расходи и издаци
Укупна актива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+1
5+16+17+18)
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3.242
5
1.549
8
41.131
8.586
707.334

Укупна пасива
(1+2+3+4+5+6+7+8)

707.334

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2),
утврђени су укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, укупно извршени
текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и резултат пословања у следећим износима:
1.
2.
3.
4.
5.

Конто
710000
730000
740000
770000
810000

I
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
II
III
IV
15
16.
V
16.
VI

410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000

(у 000 динара)
Назив конта
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје основних средстава
Укупно остварени текући приходи и примања
(1+2+3+4+5)
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Земљиште
Укупно извршени текући расходи и издаци
(7+8+9+10+11+12+13+14+15)
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (I– II )
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
(15+16)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања (16)
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

Износ
123.993
207.682
14.513
7.291
35
353.514
69.984
97.577
4.864
15.000
66.990
8.159
13.068
98.273
290
374.205
20.691
38.097
38.097

Вишак прихода и примања – суфицит ( III + IV - V)

17.406

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за

7.839
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наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у
наредну годину

9.567

Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2016. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци и мањак примања у следећим износима:
Примања
Конто
800000
900000

Издаци (у 000 динара)
Назив конта
Износ
Издаци за
500000
35
нефинансијску имовину
98.563
Издаци за отплату
Примања од задуживања и
600000 главнице и набавку
продаје финансијске имовине
0
финансијске имовине
0
Укупно:
35
Укупно:
98.563
Мањак примања (800000+900000)-(500000+600000) :
98.528
Назив конта
Примања од продаје
нефинансијске имовине

Износ

Конто

Члан 4.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи, укупни новчани одливи и салдо готовине на крају године у
следећим износима:
Новчани приливи
I Салдо готовине на почетку
године
1. Текући приходи (класа 7)
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
(класа 8)
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
II Новчани приливи (1+2+3)
4. Корекција новчаних
прилива за наплаћена
средства која се не
евидентирају преко класа 7, 8
и9
III Кориговани приливи за
примљена средства у
обрачуну (II+4)

Новчани одливи (у 000 динара)
134.459
353.479

5. Текући расходи (класа 4)
6. Издаци за нефинансијску
имовину (класа 5)

275.642
98.563

35
0
353.514

7. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
(класа 6)
IV Новчани одливи (5+6+7)

8. Корекција новчаних одлива за
износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 4, 5
0 и6
V Кориговани одливи за
исплаћена средства у
353.514 обрачуну (IV+8)
Салдо готовине на крају године (I+III-V) :

0
374.205

46
374.251
113.722

Члан 5.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац
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5), утврђена је укупна разлика у износу од 20.691 хиљада динара између укупних прихода и примања у износу од
353.514 хиљада динара (класа 7, 8 и 9) и укупних расхода и издатака у износу од 374.205 хиљада динара (класа 4, 5
и 6), по нивоима финансирања из буџета републике, општине и из осталих извора:
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Опис
Републике
Општине
1. Укупни приходи и примања (класа 7, 8 и 9)
15.060
329.595
2. Укупни расходи и издаци (класа 4, 5 и 6)
11.435
314.778
3. Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (класа 7 и 8)
15.060
329.595
4. Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину (класа 4 и 5)
11.435
314.778
5. Вишак прихода и примања – буџетски
суфицит (3.-4.)
3.625
14.817
6. Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит (4.-3.)
7. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине (класа 9)
8. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине (класа 6)
9. Вишак примања (7.-8.)
10. Мањак примања (8.-7.)
11. Вишак новчаних прилива (1-2.)
3.625
14.817
12. Мањак новчаних прилива (2-1.)

(у 000 динара)

Из осталих
извора
8.859
47.992

Укупно
353.514
374.205

8.859

353.514

47.992

374.205
18.442

39.133

39.133

39.133

20.691

Члан 6.
Укупни буџетски дефицит и укупни фискални суфицит буџета општине Кнић за 2016. годину утврђени су у
следећим износима, и то:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.
ГОДИНУ
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
II УКУПНИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА (1+2+3)
1.Текући приходи
2.Примања од продаје
нефинансијске имовине
3.Примања од
задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1.Примања од продаје
финансијске имовине
III Пренета средства
IV УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ (4+5+6)

Економска
клас.
2
3+7+8+9

План 2016.
3
456.490

Остварење у
2016.
4

Разлика %
5 (4x100:3)

7+8+9

414.994

353.514

85,18

7

414.959

353.479

85,18

8

35

35

100,00

3

41.496

38.097

91,80

4+5+6

456.490

374.205

81,97

9
92
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4.Текући расходи
5.Издаци за
нефинансијску имовину
6.Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
6.1.Набавка финансијске
имовине
VI БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII Део нераспоређеног
вишка прихода и
примања из ранијих
година који је коришћен
за покриће расхода и
издатака
VIII УКУПНИ
ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ (VII+VI)
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4
5

345.499
110.991

275.642
98.563

41.496

20.691

79,78
88,80

6

62
(7+8)-(4+5)

38.097

17.406

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине,
утврђен је у износу од 20.691 хиљада динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака и утврђен је у износу од 17.406 хиљада динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит ( консолидовани), у износу од 17.406 хиљада динара,
преноси се у наредну годину и састоји се из:

-Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен уизносу од 7.839
хиљада динара,
-Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 9.567 хиљада динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 93.062 хиљада динара
биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Кнић за 2017. годину.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине Кнић за 2016. годину по економској
класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година приказани су у табели:
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Члан 8.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2016. годину према економској класификацији приказани су у табели:
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Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2016. годину према функционалној класификацији приказани су у табели:
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Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2016. годину према програмској класификацији приказани су у табели:
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Члан 11.
Укупно планирани и извршени капитални издаци буџета општине Кнић за 2016. годину приказани су у табели:
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Члан 12.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2016. годину према економској класификацији по буџетским
корисницима приказани су у табели:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Завршни рачун буџета општине Кнић за 2016. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2)
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац
4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац
5)
6. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2016. годину
7. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у
2016.години
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
9. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од
01.01.2016. до 31.12.2016. године
10. Преглед донација
11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину
Члан 14.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кнић за 2016. годину доставити Министарству
финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.
Члан 15.
Одлука о завршном рачуну буџета општине Кнић за 2016. годину ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“.
У Книћу,
Број: 401-775/2017-03
15. 06. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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11. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Сви предмети настали у раду или у вези са радом органа општине и општинске
управе чувају се у јединственој архиви општинске управе општине Кнић.
Архива се налази у згради општинске управе општине кнић и опремљена је у складу са
важећим прописима.
Уништавање безвредног регистратурског материјала врши се уз сагласност
Историјског архива и уз поштовање прописа који регулишу ову материју.
Постоји и електронска писарница у којој се евидентирају сви примљени предмети и
поднесци у вези са предметима. Подаци из ове базе се чувају на централном серверу
општинске управе општине Кнић.
Државни орган је обавезан да сачини списак свих врста информација и које се и да
такав списак унесе у информатор.
Врсте информација које се налазе у поседу органа општине Кнић су све
информације које су настале у раду или у вези са радом органа општине Кнић и то:
- општи и појединачни акти скупштине општине Кнић (одлуке СО Кнић објављене
су и на web презентацији општине www.knic.rs),
- општи и појединачни акти председника општине Кнић,
- општи и појединачни акти општинског већа општине Кнић,
- општи и појединачни акти Начелника општинске управе,
- појединачни акти Начелника Одељења и Служби општинске управе општине
Кнић,
- тонски снимци седница СО и општинског већа општине Кнић,
- записници са седница,
- закључени уговори,
- понуде на јавним набавкама и јавни позиви,
- документација о извршеним плаћањима,
- документација о спроведеним конкурсима,
- персонална документа запослених,
- службене белешке,
- дописи грађана,
- жалбе,
- представке странака у поступку,
- изборни документи.
Сви наведени акти чувају се у роковима прописаним Листом категорија
регистратурског материјала и архивске грађе са роковима чувања коју је донео Начелник
општинске управе уз сагласност Историјског Архива. Након истека прописаних рокова
предмети се прослеђују историјском архиву у Крагујевцу.
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12. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Приступ информацијама од јавног значаја се у начелу омогућава без ограничења,
осим у случају ако је седница Општинског већа или Скупштине општине била затворена за
јавност у складу са Статутом општине или уколико је законом прописан начин поступања
са одређеним документима.
13. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Када је у питању стање у области слободног приступа информацијама од јавног
значаја и области заштите података о личности за период 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. године
Општинска управа општине Кнић примила је и поступала поводом једног захтева који је
поднет од стране грађана, четири захтева поднетих од стране новинских агенција и једном
захтеву удружења грађана, док захтева органа власти није било.
У истом периоду на један захтев удружења грађана Поверенику је од стране
подносиоца захтева уложена жалба, због не поступања по поднетом захтеву. Поступајући
по захтеву и обавештењу Повереника, Општинска управа општине Кнић доставила је
одговор подносиоцу ,о је чему Повереник обавештен дописом бр. 66- 2167/ 2017- 05 од 26.
12. 2017. године, а у складу са чл. 24. , став 3. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.
Што се тиче примене Закона о информацијама од јавног значаја и Закона о заштите
података о личности, сви запослени су упознати за одредбама оба закона, и на званичној
интернет страници Општине Кнић, у посебном делу, означеном као- Информације од јавног
значаја, налазе сви потребни подаци, као и сам поступак са моделом захтева за приступ
информацијама од јавног значаја.
14. РАДНО ВРЕМЕ И АДРЕСА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Радно време општине Кнић је од 07:00 до 15:00 часова.
Седиште Општине: Кнић бб, 34240 Кнић
Број телефона – централа: 034/510-113
E-mail општине Кнић: opstina@knic.rs
Skype: opstina.knic

