ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 43. став 1. Закона о
буџетском систему (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07), чл. 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 68. став 1. Статута општине Кнић (''Сл.гл.РС '',
бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16)
предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од ___2016. године, на
основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон),
члана 63. 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), члана 59. став 1. тачка 1. Статута
општине Кић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донесе

Закључак

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од __2016. 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 83/14-др.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), члана 13. став 1. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка 2 Статута општине Кић(''Сл.гл.РС'', бр.
95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донесе

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година
општине Kнић за 2017. годину , (у даљем тексту Буџет) планирају се у износу од 459.434.012,32
динара.
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Члан 2.
Буџет се утврђује се у износу од 459,434,012.32 динара, и то:
-

-

Текући приходи у износу од 417.667.283,93 динара;
o Приходи из буџета 411,302,283.93 динара;
o Сопствени приходи 1,450,000.00 динара;
o Приходи из других извора у износу од 4,915,000.00 динара (основни програм и
донације од осталих нивоа власти).
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у планираном износу од 41,766,728.39
динара.

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 41,766,728.39 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 41,766,728.39 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 417,667,283.93 динара, и то:
-

Текући приходи у износу од 417,667,283.93 динара;
 Приходи из буџета 411,302,283.93 динара;
 Сопствени приходи 1,450,000.00 динара;
 Приходи из других извора у износу од 4,915,000.00 динара (основни програм и
донације од осталих нивоа власти).
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Члан 4.
Расходи и издаци буџета:

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника:
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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 459.434.012,32 динара, распоређују се према организационој,
програмској , функционалној и економској класификацији, и према изворима финансирања у
следећим износима, у динарима.
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Члан 81.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и
пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на
основу чл. 36а Закона у буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 77/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/14, 108/14, 142/14, 68/15 и 103/15) и Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у локалној администрацији (''Сл.гласник РС'',бр. 68/15),и Одлуком о максималном
1

Програмска класификација биће коначно утврђена након свођења јавне расправе.
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броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину(''Сл.гл.РС'',
бе.101/15), тачка 7. подтачка 38 општини Кнић је одређен максималан број запослених на
неодређено време од 140 радника.
Број запослених на неодређено време код корисника буџета не може прећи максималан
број запослених на неодређено време, утврђен Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време за свааки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине
Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16 , 4/16 и 18/16), и то:
- 68 у Општинској управи општине Кнић;
- 31 у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића;
- 10 у ''Центру за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу;
- 3 у Општинском правобранлаштву
- 1 у Центру за социјални рад ''Кнић'' у Книћу;
- 1 у месној заједници Кнић
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и
пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, број
запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, о привременим и овременим пословима, закључених непосредно или преко
омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може прећи број
од 14 запослених.
Број запослених у систему локалне администрације је мањи од законом дозвољеног
максималног броја.
Средства за плате у Одлуци о Буџету општине Кнић за 2017. годину су планирана у износу
средстава потребних за плате на основу укупног броја запослених, и то:
- 2 изабрана лица (председник општине и заменик председника општине)
- 5 постављених лица (секретар скупштине, начелник општинске управе, и 3 помоћника
председника)
- 48 запослених на неодређено време у Општинској управи општине Кнић (при чему су
ради замене запослених којима мирује радни однос ангажована 2 лица на одређено време).
- 1 запослено на одређено време у Општинској управи општине Кнић због повећаног обима
посла
- 1 постављено лице у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића;
- 25 запослених на неодређено време у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића ( 1
радно место је у мировању имајући у виду да је запослено лице на том радном месту
тренутно обавља функцију директора установе и приказује се као постављено лице);
- 4 запослених на одређено време у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића;
- 1 постављено лице у ''Центру за културу, туризам и спорт –Кнић'' у Книћу
- 4 запослена на неодређено време у ''Центру за културу, туризам и спорт –Кнић'' у
Книћу
- 1 постављено лице у Општинском правобранилаштву
- 1 запослено лице у месној заједници Кнић.
Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
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Члан 10.
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 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је руководилац Одељења за финансије и буџет Општинске управе.
Члан 12.
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 13.
Одлуку-Решење о промени апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему
доноси Председник општине.
Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије доноси Председник општине, а преко износа од
50.000,оо динара, уз обавезно прибављање оредходног позитивног мишљења Општинског веће.
Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,оо динара, Одлуку-Решење може
донети председник општине а исту верификовати на Општинском већу.
Члан 14.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом
о буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да у складу са чл.27ж. Закона о буџетском систему,
може поднети образложен захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 15.
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 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.
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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 чл.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 2017.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не
извршене у току 2017.године, преносе се у 2018.годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је Законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико Законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чл.56.
став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са 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.
Члан 20.
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 21.
Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе измире у року утврђеном
Законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
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Корисници буџетских средстава су дужни да поштују приоритете у извршавању расхода и
издатака из става 1. и 2. овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу Општинске
управе о доспелим а неизмиреним обавезама и да на основу истих утврде приоритете за плаћање.
Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у месечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017.години
само у складу са чл.10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом закона,
локални орган управе надлежан за финансије, односно лице које он овласти одговоран за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 24.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне писане сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017.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 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017.години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 26.
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, 78/11,
107/09, и 85/15).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења до 31.децембра 2016.године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016.години која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кнић за 2016.годину, осим ако за ова средства није
утврђена намена за покриће расхода који ће се реализовати у наредној години.
Члан 28.
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, ако 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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На предлог органа надлежног за финансије, председник општине доноси Решење о
промени обима буџета.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора неће се вршити уколико 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 30.
У буџетској 2017.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 2017.години.
Такође, у 2017.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 31.
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.
Члан 32.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић'' и доставити Министарству
надлежном за послове финансија.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'', а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Број: 401-1332/16-03
У Книћу, 09.12. 2016.године
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Наташа Ћупрић

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Томислав Павловић
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину, садржан је у
одредбама чл.20. тачка 3. и чл.32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.42. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, и 103/15).
Законом о буџетском систему, у чл.36а. предвиђено је да министар финансија доноси
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и пројекцијама за 2018.2019.годину.
У складу са овлашћењима из чл.36а. Закона о буџетском систему, министар финансија је
донео Упутство бр.401-00-03884/2016-03 14.новембра 2016. године.
Одлука о буџету општине Кнић за 2017.годину припремљена је у складу са смерницама
датим у наведеном обавезујућем Упутству министра, имајући у виду да би у случају да се Одлука о
буџету не припреми у складу са Упутством, министар могао привремено да обустави пренос
трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и
пореза на добит правних лица јединици локалне самоуправе до момента док се Одлука о буџету не
усклади са Упутством.
Одлука је урађена у складу са униформном програмском структуром за јединице локалне
самоуправе за 2017.годину коју је припремило Министарство финансија у сарадњи са СКГО и она
уместо досадашњих 15 садржи 17 програма као и велики број измена на нивоу програмских
активности са сходно усклађеним шифрама.
У Одлуци о буџету за 2017.годину предвиђају се укупни приходи и примања у износу од :
417.667.283,93 дин.
Приликом планирања прихода пошло се од податка о остварењу прихода за три
квартала 2016.године и процене за задњи квартал 2016.године, стим што је наведени износ увећан
из разлога укључивања нераспоређеног вишка прихода из претходних година у износу од
41,776.728,39 дин. Овом Одлуком се не предвиђа остваривање средстава по основу задуживања
локалне власти.
Ненаменски трансфери су планирани у истом износу који је био опредељен Законом о
буџету Републике Србије за 2016.годину (''Сл.гласник РС'',бр.103/15), а у складу са Упутством
министра.
Приликом израде Одлуке о буџету за 2017.годину, као директни корисници су исказани
само органи и службе локалне власти из чл.2. тачка 7. Закона о буџетском систему, а као
индиректни корисници су исказани корисници који су дефинисани у чл.2. тачка 8. Закона.
Важно је напоменути да се овом Одлуком више не исказују посебно рачуни сопствених
прихода месних заједница као индиректних корисника буџетских средстава, као и то да су приходи
по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи планирани на извору 01-приходи
из буџета.
Средства за плате запослених са припадајућим доприносима послодавца планирана су у
складу са Упутством министра финансија, а на основу укупног броја запослених код корисника
буџетских средстава.
Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о
платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима, а приликом обрачуна се примењује основица према
Закључку Владе Републике Србије.
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Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у Предшколској установи и ''Центру за
културу, туризам и спорт-Кнић'', пошло се од Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама.
Приликом планирања укупне масе средстава за плате у нацрту ове Одлуке пошло се од
укупне масе планиране Одлуком о буџету за 2016.годину, уз увећање масе средстава на основу
упућене молбе и усменог одобрења Министарства финансија, а имајући у виду да су Одлуком о
буџету за 2016.годину, средства планирана у недовољном износу, а делом су планирана из извора
07 и 04. Такође, очекује се одобрење Министарства за проширење платног фонда по основу радног
ангажовања једног лица у месној заједници Кнић који је у 2016.години, извршаван са извора 04сопствени приходи, а имајући у виду да се, у складу са Законом о буџетском систему, овом
одлуком не смеју планирати сопствени приходи (извор 04 ) код месних заједница.
Средства потребна за спровођење Закона о привременом уређењу основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава су
планирана на апропријацији економској класификацији 465 –остале дотације и трансфери, а према
Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и пројекцијама за 2018. и
2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија.
Приликом планирања средстава на апропријацији економској класификацији 465 –остале
дотације и трансфери нису планирана средства по основу Закона о привременом уређењу основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава за запослене код којих се приликом обрачуна и исплате плате није могло извршити
умањење, а податак о томе је садржан у табели у прилогу овог образложења која се доставља
министарству.
Посебно напомињемо да постоји могућност да се, у случају добијања сагласности за пријем
нових радника и сагласности Министарства финансија за проширење платног фонда дође до
корекције платног фонда код корисника који је добио ту сагласност. Такође, могућност корекције
постоји и у случају да се до усвајања Одлуке о буџету за 2017.годину не добије писано одобрење
Министарства финансија по основу упућене молбе за проширење масе плата.
У оквиру групе конта 42, настојало се да се средства реално планирају, уз максималне
уштеде. Код планирања расхода у оквиру ове групе конта посебно се има у виду Закон о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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