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ОПШТИНСКА УПРАВА   ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 52. Став 1. Тачка 1  Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'' бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и    члана 69. 

став 1. Тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић', бр.1/19)  и члана 6. Став 1. Тачка 1 

Одлуке о општинској управи општине Кнић (Сл.гласник општине Кнић бр.18/16)   

П р е д л а ж е  

 ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од __________2019. године, на основу 

члана 42. Став 6. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'' 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, и 95/18)  на 

основу члана 46. Став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'' бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – 

др.закон и 47/2018) и    члана 58. став 1. тачка 1 Статута општине Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'' бр.1/19)  донесе 

З а к љ у ч а к 

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2019. године, на 

основу 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'' 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/18) и  члана 

32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл.146. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08),  донесе 

ОДЛУКУ  

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. Годину (''Сл.гл. 

општине Кнић'', бр. 28/18), ( у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу.) . 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 2. 

 Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи: 

''Члан 1. 

 

Буџет  општине Kнић за 2019. годину  утврђује се у износу од  522.607.674,30. '' 

 

 

Члан 3. 

 Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи: 

 

„ 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину, састоје се од: 
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примањаостварених по основу 

продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, 

утврђен је у укупном износу од 34.167.180,22 динара. 

 

Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу  34.167.180,22  динара. 

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих 

година. 

Члан 4. 

 

 Мења се члан 3. Одлуке, тако да гласи: 

''Члан 3. 

Приходи и примања општине Кнић за 2019. годину, утврђује се у износу од  : 

- Текући приходи  у износу од  488.440.494,08динара; 

o Приходи из буџета    471.824.694,33 динара; 

o Сопствени приходи    90,600.00 динара; 

o Приходи из других извора у износу од 16.525.199,75 ; 

 

- У истом члану, мења се табеларни део,  тако да гласи: 
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Члан 5. 

 У члану 4. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 

Расходи и издаци општине Кнић за 2019. годину по основним наменама утврђују се у износу од  : 
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  Члан 6. 

 У члану 5. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисникаутврђују се у износу од 160.003.807,56 динара: 
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Члан 7. 

 У члану 6. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 
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ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

 Мења се члан 7. Одлуке,  тако да гласи: 

''Члан 7. 

Средства Буџета у износу од  522.607.674,30  динара, распоређују се према организационој,  

програмској , функционалној  и економској класификацији, и према изворима финансирања у следећим 

износима, у динарима 
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Члан 9. 

 Мења се члан 8. Одлуке,  тако да гласи: 

''Члан 8. 

 Средства Буџета у износу од   522.607.674,30 динара, утврђена су и распоређена по програмској 

класификацији,  и то: 
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Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. 

годину садржан је у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члану 32. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 83/14-др.закон) и члану 

13. став 1. тачка 4. и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и 

„Службени гласник општине Кнић“, број 3/16). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 

Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 

2019. годину јесу: 

1. Распоред пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у складу са чланом 30. Закона о 

буџетском системуу износу од 34.167.180,22 динара. 

2. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних прихода и наменских прихода и то на 

основу , Уговора са Министарством рударства и енергетике према коме се одобрава Општини Кнић за 

енергетску ефикасност  4.035.772,29 динара, као и на основу Уговора о донацији за Саветодавну 

службу за грађане у општини Кнић између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге. 

3. Прерасподела трошкова и издатака, као и искључивање поједних расхода и издатака из плана на 

основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника. 

 

ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА 

Предлогом Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину извршено је 

усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу утврђеним Одлуком о буџету општине 

Кнић за 2019. годину. 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по првој измени Одлуке 

о буџету општине Кнић за 2019. годину износе 522.607.674,30 динара.  

На страни прихода и примања извршене су измене имајући у виду наменски приход на основу: 

Уговора са Министарством рударства и енергетике према коме се одобрава Општини Кнић за 

енергетску ефикасност  4.035.772,29 динара, као и на основу Уговора о донацији за Саветодавну службу за 

грађане у општини Кнић између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге 

 

У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину 

исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци 

буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом према 

изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. На основу измењених 

финансијских планова корисника, извршене су измене по економским класификацијама. 

У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршена су усклађивања 

средстава по основу уговорених вредности радова за инвестиционо одржавање и реконструкцију путних 

праваца. 

Планирано је увећање средстава за пројектну документацију у износу од 3.000.000,00 
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       У оквиру програма Основно образовање извршене су промене унутар масе средстава, као и увећање 

средстава за  реконструкцију школе у Губеревцу. 

           За установу Центар за културу и библиотека увећана су средства за манефистацију Добричино 

праскозорје као и за дигитализацију библиотекачке грађе. 

За Туристичку организацију општине Кнић вршене су измене унутар структуре трошкова на основу 

уштеда на појединим апропријацијама.  

Вршене су измене у делу месних заједница а на основу њихових предлога фин планова. 

У прилогу су и табеле програмског буџета са циљевима и индикаторима, и прилог 1 који се односи на 

број запослених и масу средстава за плате. 
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