
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КНИЋ 

Година: 2019. Број: 21. Кнић, 29. 11. 2019. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019. године, на основу чл. 6. став 2., чл. 43. став 1 и 
чл. 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Сл.глaсник РС'' бр. 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, 99/16,113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чл. 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.151. став 2. и чл.152. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 04/19), донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ТРЕЋОЈ 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, 6/19/ и 16/19), ( 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  533.444.228,82. '' 

 
 

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  499.277.048,60 динара; 

o Приходи из буџета    481.107.107,00 динара; 
o Сопствени приходи    113.600,00 динара; 
o Приходи из других извора у износу од 18.056.341,60 динара ; 
 

- 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 160.131.457,32 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  533.444.228,82  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   533.444.228,82 динара, утврђена су и распоређена по програмској 
класификацији,  и то: 
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Члан 10. 
 Остали чланови ове одлуке остају исти. 
 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Кнић. 
 
Број:400-1807/2019-03                                                                      
У Книћу, 29.11.2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић с.р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину 
садржан је у члану 6. став 2. , члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. 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, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
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др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члану 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине 
Кнић“, број 1/19). 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 
Основни разлози за израду предлога Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. 

годину јесу: 
1. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних прихода и наменских прихода и то на основу  

Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и општине 
Кнић за адаптацију комплекса основне школе “Вук Караџић“ у Книћу за плаћање пореза на додату вредност за 
грађевинске радове, као и на основу наменских прихода добијених од Комесаријата за избеглице за исплату 
једнократних помоћи по решењима Комесаријата. 

2. Прерасподела трошкова и издатака, искључивање поједних расхода и издатака из плана, као и потреба 
планирања нових расхода и издатака на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника. 

 
ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА 
На основу треће измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину извршено је усклађивање 

прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на Одлуку о другој измени и допуни одлуке о буџету 
општине Кнић за 2019. годину. 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по трећој измени Одлуке о буџету 
општине Кнић за 2019. годину износе 533.444.228,82 динара.  

На страни прихода и примања извршене су измене имајући у виду наменски приход на основу Уговора о 
правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и општине Кнић за 
адаптацију комплекса основне школе “Вук Караџић“ у Книћу за плаћање пореза на додату вредност на непредвиђене 
радове као и и на основу наменских прихода добијених од Комесаријата за избеглице за исплату једнократних помоћи по 
решењима Комесаријата. 

Увећани су приходи од пореза на зараде, имајући у виду увећање плата у јавном сектору, као и минималне зараде 
у 2019. години. Општина Кнић је Локалним акционим планом запошљавања за 2019. годину, у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање дефинисала циљеве и приоритете запошљавања и утврдила програме и мeре које ће допринети 
смањењу незапослености, што ће утицати и на повећање пореза на зараде. Планирано је повећање пореза на имовину у 
2019. години, који сваке године показује раст због константних активности на повећању обухвата пореских обвезника, 
као и донете опомене и покренуте поступке принудне наплате. Увећани су приходи од услуга провизије у сеоском 
туризму, које остварује Туристичка организација општине Кнић. 

У посебном делу Одлуке о трећој 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. 

 
Раздео 1 -Скупштина општине - повећање за 155.069,00 динара (усклађивање плана на категорији расхода- 

расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према Закључку Владе РС и 
повећање расхода на услугама по уговору- накнаде). 

Раздео  2- Председник општине планирани су мањи трошкови, на основу процене потребих средстава до краја 
године, а вршена је и прерасподела трошкова на основу уштеда. 

Раздео 3- Општинско веће вршено је увећање за накнаде трошкове превоза и умањење услуга по уговору-
накнада. 

У оквиру раздела 4- Општинска управа вршена је прерасподела расхода, планирање нових и искључивање 
поједних расхода и издатака за које је утврђено да се неће реализовати. 

У оквиру програма Пољопривреда и рурални развој умањена су средства због уштеда на услугама по уговору, 
материјалу и исплаћеним каматама за пољопривредне кредите, као и дотацијама, тако да програм износи 20.401.500,00 
динара. 

У оквиру програма Енерегетска ефикасност планирана су мања средства за енергетску реконструкцију зграде 
општине у складу са уговореним вредностима. 

Умањена су средства за пројектну документацију за 500.000,00 динара и за инвестиционо одржавање објеката 
100.000,00 динара у односу на постојећи план. 

Предвиђена су средства за пакетиће за децу запослених за Нову годину у износу од 150.000,00 динара 
У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршена су усклађивања средстава 

по основу уговорених вредности радова за инвестиционо одржавање и реконструкцију путних праваца и свих обавеза 
које проистичу из наведених уговора. 

За редовно и зимско одржавање путева на територији општине Кнић планирано је увећање средстава за 
12.000.000,00 динара. Предвиђена су средства за отклањање последица од поплава на локалном путу у износу од 
3.661.481,00 динара. За реконструкцију путних праваца умањена су средства за 3.425.524,86 динара. 
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Увећана су средства за 600.000,00 динара, које трансферише Комесаријат за избеглице за исплату једнократних 
помоћи. 

У оквиру финансијског плана Центра за социјални рад вршена је прерасподела унутар апропријација због 
трошкова сигурне куће и прихватилишта. 

Обезбеђена су средства за финансијско учешће општине у реализацији пројекта „Унапређење и развој ГИС-а у 
Крагујевцу, Книћу и Рековцу“ у износу од 165.600,00 динара. 

Планирана су додатна средства за трошкове јавне расвете у износу од 2.750.000,00 динара, имајући у виду већу 
уговорену јединичну цену са пдв-ом по kwh у односу на прошлу годину. 

Предвиђена су средства за суфинансирање пројекта Развој ловног туризма - реконструкција ловачког дома у 
Гружи у износу од 591.807,10 динара који спроводи Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља. 

У оквиру програма Основно образовање извршене су промене на основу уштеда остварених након спроведене 
јавне набавке за огрев, као и уштеда на осталим одобреним апропријацијама. Планирана су средства за фоно кабинет за 
ОШ Рада Шубакић у износу од 285.120,00 динара, 100.000,00 динара за опрему за образовање ОШ Вук Караџић и 
30.800,00 динара за клима уређаје у ОШ Свети Сава. 

Укључена су средства за плаћање пдв-а на радове за адаптацију комплекса ОШ Вук Караџић у Книћу, која 
преноси Канцеларија за јавна улагања општини као пореском дужнику. 

У оквиру програма Средње образовање планирана су средства за суфинансирање идејног решења за 
реконструкцију зграде школе у износу од 599.000,00 динара и вршене измене унутар апропријација у финансијском 
плану корисника. 

За установу Центар за културу и библиотека извршене промене унутар одобрене масе средстава за трошкове 
услуга по уговору и материјал. 

За Туристичку организацију општине Кнић вршене су измене унутар структуре трошкова на основу уштеда на 
појединим апропријацијама, а планирана су и додатна средства у износу од 23.000,00 динара остварена од провизије ТО у 
услугама сеоског туризма за промотивне активности.  

Предвиђене је увећање апропријација у оквиру главе Предшколско образовање, на основу исказаних потреба и 
сагледане потрошње и могуће рационализације корисника Предшколске установе Цветић. Увећан је план на категорији 
расхода- расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према Закључку Владе РС 
у износу од 3.943.804,00 динара. Увећани су стални трошкови за 250.000,00 динара, трошкови путовања за 330.000,00 
динара и специјализоване услуге за 88.000,00 динара, а на основу уштеда на другим апропријацијама. 

Умањена су средства за финансирање Програма заштите животне средине за 1.000.000,00 динара, с обзиром да у 
овој години нису утврђивана решења за накнаду за заштиту и унапређење животне средине. 

Вршене су измене у делу месних заједница, а на основу њихових предлога финансијских планова. Планирано је 
увећање средстава за сталне трошкове, услуге по уговору, остале дотације, новчане казне и јубиларну награду. 
Предвиђена су средства за обавезу МЗ Рашковић за изградњу пута из 2003. године у износу од 5.239.149,23динара  по 
основу које је рачун месне заједнице у блокади више година. 

Унутар Раздела 5- Општинско правобранилаштво вршена је прерасподела трошкова на основу уштеда, и процене 
потребних средстава до краја године. Усклађен је план на категорији расхода- расходи за запослене, а у складу са 
законским повећањем основице за обрачун плата према Закључку Владе РС 

 

Реализација расхода и издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе 
принципе приоритета и хитности  остварења појединих расхода.  

 
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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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 29.11.2019. године, на основу члана 32. став 1. тачка 4.  

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 3. став 1. тачка 
4. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл.151. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.04/19),  донела је 

 
 

ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ  ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2019. 

ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 
 

 
Члан 1. 

 
У  Програму  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и 

јавних објеката у 2019. години у општини Кнић ( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.28/18) , врше се следеће измене и 
допуне:  

 
 

  У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.1. Редовно  одржавање путева, путне 
инфраструктуре и објеката мења се став 2 тако да гласи тако да гласи: „Редовним  одржавањем обухваћени су пре свега, 
путеви са асфалтним коловозом, а могу се предузимати и активности на одржавању других општинских и 
некатегорисаних путева  када то захтевају потребе безбедности саобраћаја.  
 

-  За редовно одржавање путева планирана су средства у износу од 44.000.000,00 динара и то: ( за 
местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута, местимична површинска 
обрада коловозног застора, одржавање и уређење банкина и берми, одржавање косина насипа, усека и засека, 
чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута, замена 
деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду  31.000.000,00 динара; за чишћење коловоза и 
осталих елемената пута у границама путног земљишта,  уређивање зелених површина у путном земљишту 
(кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа) 500.000,00 динара; поправка, замена, допуна и обнављање 
саобраћајне сигнализације и опреме, редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме, замена, 
допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и 
околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине 1.500.000,00 динара; 
примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним површинама аутобуских 
стајалишта и паркиралишта 11.000.000,00динара. 
 

Члан 2. 
 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и 
реконструкција путних праваца мења се износ у табели под редним бројем 2 тако гласи 6.289.542,14 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 3 тако гласи 6.811.828,00 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 7 тако гласи 1.887.731,00 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 8 тако гласи 4.717.973,00 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 9 тако гласи 5.234.220,00 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 11 тако гласи 5.878.647,00 динара. 
Мења  се износ у табели под редним бројем 15 тако гласи 5.554.534,00 динара. 
Табела са редним бројем 10 се брише у потпуности. 
 

 
Члан 3. 

 
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура под део 1.5. Јавна расвета се мења тако да гласи:  

 
Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 14.385.000,00 динара и то: 
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 11.750.000,00 
- Измештање мерних места јавне расвете 580.000,00 
-   Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 300.000,00 
-   Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић  1.205.000,00 
-   Изградња инфраструктуре за увођење нових линија јавне расвете  550.000,00 динара   

 
Члан 4. 
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У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама под део 2.1. 

Реконструкција и рехабилитација домова културе у месним заједницама се мења тако да гласи:  
 

За активности на рехабилитацији домова културе у месним заједницама опредељују се средства у укупном 
износу од 1.900.000,00 динара. 
За активности на текућим поправкама и одржавању домова културе опредељују се средства у износу од 100.000,00 
динара. 
 
 

Члан 5. 
 

-  У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама  мења се 
табеларни део тако да гласи:  

 
На основу исказаних потреба у овом Програму у 2019. години  за одржавање и развој општинских и 
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних  објеката у 2019. години у општини Кнић 
потребна су средства у износу од 179.691.166,65 динара: 
 
 

Рд.бр 
Буџ. 
Поз. 

Ек. 
Кл. 

ОПИС ТРОШКОВА 
Извори 

финансир
ања 

БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

1.   Текући расходи   

1.1. 87-0 421 
Стални трошкови електричне енергије за уличну 
јавну расвету 

01 11.750.000,00 

1.2. 88-0 423 Мерна места и прикључци 01 300.000,00 

1.3. 63-0 424 Редовно одржавање путева 01 44.000.000,00 

1.4. 86-0 424 Одржавање јавних зелених површина 01 1.500.000,00 

1.5. 231-0 425 
Испорука каменог материјала за отклањање 
последица поплава 

01 3.661.481,00 

1.4. 66-0 425 

Средства Фонда за безбедност саобраћаја која ће се 
користити према Програму коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима у 2019.години на територији општине 
Кнић који доноси Општинско веће општине Кнић. 
Наведени износ представља 50% средстава која се 
укупно планирају. 

01 2.000.000,00 

1.5. 89-0 425 
Одржавање јавне расвете на територији општине 
Кнић 

01 1.205.000,00 

1.6. 42-0 425 Текуће поправке и одржавање домова културе 01 100.000,00 

1.7. 64-0 425 Развој путне мреже-реконструкција по МЗ 01 10.000.000,00 

1.8. 66-0 425 Одржавање путева преко жел. пруге 01 1.300.000,00 

   ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.8.  75.816.481,00 

      

2   Капитална улагања   

2.1. 49-0 511 Пројектно планирање и надзор 01 18.000.000,00 

2.2. 65-16 511 Надзор путеви 
01 

700.000,00 
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2.3. 50-0 511 Инвестиционо одржавање домова културе 01 1.900.000,00 

2.4. 65-1 511 
Реконструкција пута у Лесковцу од Јокићевића 
према засеоку Брдо 

13 
7.000.000,00 

2.5. 65-2 511 Реконструкција пута у Гружи засеок Шумари 
13 5.813.281,14 
01 476.261,00 

2.6. 65-3 511 Реконструкција пута у Љубићу засеок Коса 01 6.811.828,00 

2.7. 65-4 511 
Реконструкција пута у Кусовцу Лазаревићи 
(Гробље) 

01 
3.750.000,00 

2.8. 65-5 511 
Реконструкција пута у Топоници (Луковићи-
Гробље) 

01 
5.600.000,00 

2.9 65-6 511 
Реконструкција пута у Забојници ( завршетак 
асфалтирања пута по пројекту од центра Забојнице 
до раскрснице за Дреновац и каменолом) 

01 
5.000.000,00 

2.10 65-7 511 
Реконструкција пута у Жуњама (пута за Петровиће-
језеро) 

01 
4.717.973,00 

2.11. 65-8 511 
Реконструкција пута у Борчу од главног асфалтног 
пута који води до центра Борча до асфалтираног 
дела у засеоку Миловановићи 

01 

5.234.220,00 

2.12. 65-10 511 Реконструкција пута у Книћу засеок Радовановићи 
01 

5.878.647,00 

2.13. 65-11 511 Реконструкција пута у Опланићу засеок Орашје 
01 

7.000.000,00 

2.14. 65-0 511 Наставак реконструкције пута у горњој Вучковици 
01 

7.000.000,00 

2.15. 65-12 511 
Наставак Реконструкције пута до школе у 
Вучковици. 

01 
1.887.731,00 

2.16. 65-13 511 Реконструкција улица у центру Кнића 
01 

5.050.000,00 

2.17. 65-14 511 Пут за Мандиће (Топоница-Бечевица) 
01 

5.554.534,00 

2.18. 65-15 511 Пут у Балосавама (Средина села) 
01 

5.800.000,00 

2.19. 91-0 511 Измештање мерних места јавне расвете 
01 

580.000,00 

2.20. 
 

65-17 511 
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у 
Бечевици 

13 
5.464.218,00 

2.21. 
217 

511 Енергетска реконструкција зграде општине у Книћу 
07 4.035.772,29 

218 01 10.659.000,00 

2.22. 65-18 511 Инвестиционо одржавање пута у Губеревцу 
13 

6.233.232,00 

2.23.  65-19 511 
Инвестиционо одржавање пута у Опланићу 
(Цековићи) 

13 2.775.404,66 
01 683.001,34 

 
 

 
ОД РЕД. БР. 2.1 – 2.23.  133.605.103,43 

 
 

 
ОД РЕД. БР. 1.1. – 2.23.  209.421.584,43 
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Извори прихода  
 
01 Приходи из Буџета                                                                    178.099.676,34  динара 
 
07 Трансфери од других нивоа власти                                           4.035.772,29  динара 
 
13 Нераспоређени вишак прихода из предходног периода  27.286.135,8  динара                        инара 

 
 

Члан 6. 
 

 У осталом делу Програм  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других 
комуналних и јавних објеката у 2019. години у општини Кнић остаје непромењен.  

 
Члан 7. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“                  
 
 

 
Број:110-1817/2019                                                         
У Книћу, 29.11.2019. године                                                    
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
                                                              

 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019. године, на основу чл. 20. став 1. тачка 9. и чл. 

32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
чл. 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју (''Сл.глaсник РС'', бр. 41/09, 10/13- др.закон и 101/16), Националног 
програма за пољопривреду за период 2018-2020 (''Сл.гл.РС'', бр.120/17), чл. 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), чл. 14. став 1. тачка 9. и чл. 37. став 1. тачка 4. 
Статута општине Кнић ('''Сл. гласник општине Кнић'' бр. 1/19), и чл.151. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл. гласник општине Кнић'', бр. 04/19), донела је  
 
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић бр. 320-
1833/2018-08  од 24.04.2019. године врше се следеће измене и допуне: 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава,табела 2.Мере кредитне подршке, под редним 
бројем 1. Кредитна подршка, у колони Планирани Буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ од 
4.300.000,00 динара мења се у износ од 2.300.000,00 динара;  

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава,табела 3.Мере руралног развоја, под редним 
бројем 1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у колони Планирани Буџет за текућу 
годину без пренетих обавеза износ од 14.700.000,00 динара мења се у износ од 7.700.000,00 динара;  

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава,табела 3.Мере руралног развоја, под редним 
бројем 2. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде , мера се брише у целости;  

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава,табела 3.Мере руралног развоја, под редним 
бројем 3. Управљање ризицима , у колони Планирани Буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ од 
4.700.000,00 динара мења се у износ од 2.823.000,00 динара;  

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава,табела 3.Мере руралног развоја, под редним 
бројем 4. Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга, брише се у целости; 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3.Мере руралног развоја, мера под 
редним бројем 6. Економске активности циљу подизања конкурентности  у смислу додавања вредности кроз 
прераду као и увођење и сертификацију система  квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 
географског порекла на газдинствима се брише у целости;  
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- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 4.Посебни подстицаји, мера под 
редним бројем 1. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју износ од 
2.000.000,00 динара мења се у износ од 850.000,00 динара; 
 
У поглављу II Опис планираних мера текстуални део мења се: 
 

- У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере: 102. Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде, мера се брише у целости; 

- У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере: 301. Инвестиције за унапређење и развој руралне 
инфраструктуре и услуга, мера се брише у целости; 

- У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере: 304. Економске активности циљу подизања конкурентности  
у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система  квалитета хране, органских 
производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима се брише у целости 

 
Члан 2. 

 
            У осталом делу Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Кнић остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 

            Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Кнић ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.гласнику општине Кнић. 
 
 
 
Број:320-1798/2019-08                                                                         
У Книћу,29.11.2019.године                                                                            
 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р.                                                         

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019. године, на основу чл.  27. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 ), чл. 37.став 1. тачка 5. Статута општине Кнић 
(„Сл.гласник општине Кнић“ бр.1/19), донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „СУНЧЕВ БРЕГ“ У 

НАСЕЉЕНОМ  МЕСТУ  ВУЧКОВИЦА  
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком приступа се  изради  Плана  детаљне  регулације за комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту 
Вучковица. 
 

Члан 2. 
 

ПЛАНСКИ ОСНОВ – Просторни план општине Кнић («Службени гласник општине Кнић»  бр. 5/2011) 
  ПРАВНИ ОСНОВ – Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије број 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон). Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19); 
 

Члан 3. 
 

Оквирни  обухват плана је  део насељеног места Вучковица и чине га следеће катастарске парцеле: 495, 
496,497,804, 499/1, 499/2, 499/3, 810/1, 805, 807, 890, 810/2, 891, 892, 893, 894, 895, 498, 500, 501, 897, 896, 898, 503, 502, 
1253, 900/1, 902, 1256, 1255/1, 1255/2, 2902, 1257, 1258, 903/1, 903/2, 493, 492/1 и 492/2 све КО Вучковица. Предметни 
комплекс оивичен је некатегорисаним путевима означеним као кп.бр.494 и 487 КО Вучковица. 
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 Површина обухвата плана је  22,85,32 ха 

 Према потреби у току израде плана могуће су корекције обухвата, тако да ће коначна граница ПДР-а бити 
дефинисана у фази Нацрта плана. 
 

Члан 4. 
  

Просторни план општине Кнић, у даљем тексту ППО, („Службени гласник опшине Кнић“, бр. 5/11) јесте 
непосредни плански основ чије смернице ће бити уграђене у предметни План. 

План обухвата простор у КО Вучковица  у коме се налазе делови постојећег грађевинског подручја  као простор 
између њих кога чине пољопривредно и шумско  земљиште. Један од основних принципа ПДР је формирање адекватног 
простора  намењеног  за реализацију објеката јавне намене, објеката туризма, спорта, рекреације, рехабилитације, 
пратећих објеката, објеката становања и других објеката компатибилних намена.  

Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у ППО, поглавље II. Спровођење Просторног плана 
израдом нове урбанистичке документације 
 

Подлога за израду плана  
Графички део Плана израђује се на овереном катастарско топографском плану  
 

Члан 5. 
 

Основни принципи просторног развоја су: 
- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора  
- заштита јавног интереса  
- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 
- унапређење животне средине 

 
Члан 6. 

Циљ израде плана 
Циљеви израде ПДР-а су: 
- дефинисање програмских  решења утврђених планом вишег реда; 
- дефинисање односа земљишта за површине јавне и остале  намене и регулација површина и објеката јавне намене; 
- дефинисање правила уређења и правила грађења; 
- дефинисање комуналне инфраструктуре  
 

Члан 7. 
 

Концепт намене простора обухвата две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне намене и 
земљиште за остале намене. Структуру коришћења земљишта у оквиру површина и објекта јавне намене чине објекти и 
површине социјалне заштите, рехабилитација,  саобраћајне и комуналне инфраструктуре  а у оквиру површина остале 
намене као претежна намена туризам, спорт, рекреација, становање, пословање  са пратећим компатибилним  наменама.  

Концепт решења је уређење комплекса   у складу са поставкама Просторног плана општине усаглашено са 
елементима постојећег стања, карактеристикама, потенцијалима и ограничењима простора у обухвату и контактном 
простору. 

 
Члан 8. 

 
План се ради у две фазе: Елаборат за рани јавни увид  и Нацрт плана. 

   Елаборат за рани јавни увид  садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима, сврхом израде 
плана, могућим решењима и ефектима планирања. 
Нацрт плана садржи текстуални део са правилима уређења, мерама и условима заштите и правилима грађења, графички 
део и Документациону основу. 
 План се ради у дигиталном и аналагном облику у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ( 
Сл.гл.бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2019,31/2019 и 37/2019) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања ( Сл. Гл.РС 32/2019) 
 

Члан 9. 
 

   План  детаљне  регулације за комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту Вучковица,   може  да израђује јавно 
предузеће, односно друга организација  као и  привредна друштва,  односно друга правна лица, која су уписана  у 
одговарајући регистар  за обављање послова  просторног  и урбанистичког планирања и израде планских докумената.  

Члан 10. 
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 Средства за израду   Плана  детаљне  регулације за  комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту Вучковица   
обезбеђују се у Буџету општине Кнић  и   евентуланим суфинансирањем  од стране  Министарства грађевине саобраћаја и 
инфраструктуре РС. 
 

Члан 11. 
 

 Рок за израду Елабората за рани јавни увид је 15 дана од дана потписивања уговора са обрађивачем плана . Рок 
за израду нацрта Плана 45 дана од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду. Након извршене стручне 
контроле нацрта плана, план  ће бити изложен на јавни увид који ће трајати 15 дана. 
 

Члан 12. 
 
   Рани јавни увид и јавни увид у План  детаљне  регулације за   комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту 
Вучковица  спроводи Комисија за планове а  излаже се у просторијама  зграде  општине Кнић,  време и место одржавања 
јавног  увида ће бити оглашено у дневном и локалном  листу . 

 
Члан 13. 

 
 За израду Плана  детаљне  регулације за  комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту Вучковица    не приступа 
се изради Стратешке процене утицаја на животну средину. Саставни део ове Одлуке је мишљење  Службе за заштиту 
животне средине да није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана  детаљне  
регулације за комплекс „Сунчев Брег“ у насељеном месту Вучковица.  
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука се доноси по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Кнић, која се налази 
у прилогу ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Кнић“. 
 
 
У Книћу,29.11.2019.године                                               
Број:350-1574/2019-02                                                                    

 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р.                                                           
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019. године, на основу чл. 41. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/2017 и 113/2017-др. 
закон), чл. 32. став 1. тачка 20. 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 52. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл. 151. став 
2. и чл. 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 04/19), донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Мења се Локални акциони план запошљавања општине Кнић за 2019. годину, бр. 88-247/2019-07 од 19.02.2019. 
године ( „Службени гласник општине Кнић“ бр. 1/2019), и то: 

у поглављу 7.  „ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“ , 
мења се став 6., тако да гласи:  

„ Средства буџета општине Кнић за 2019. годину у износу од  3.000.000,00 динара: раздео 4. , програм 3. Локални 
економски развој, функција 490, програмска активност 1501 0002 Мере активне политике запошљавања, позиција 133 0, 
економска класификација 464, извор финансирањa 01, Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
употребиће се за спровођење програма и мера за повећање запослености кроз реализацију одговарајућих активности 
подршке МСПП, односно запошљавању у привреди на подручју општине Кнић, које ће се уредити у складу са посебним 
актима, односно програмом и јавним позивом за 2019. годину.  Пре дефинисања конкретних мера, субвенција и програма 
извршиће се анализа постојеће привреде, биће организовани радни састанци и посете, а како би се утврдила реална слика 
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стања и потреба постојеће привреде на територији општине Кнић. На основу ове анализе дефинисаће се категорије лица 
која ће имати предност при запошљавању.Укупан износ опредељених средстава за подстицај запошљавања у 
постојећој привреди од 3.000.000,00 динара биће употребљен  за подношење захтева ресорном министарству за 
учешће у финансирању мера активне политике запошљавања (субвенције за запошљавање). За реализацију ове 
мере, са Националном службом за запошљавање, потписаће се Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања.“ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 
 
Број: 110-1827/19-01                                                                    
У Книћу, 29.11.2019. године                                                                
 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
                                                              
 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019 године,  на основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 

4. Закона о јавној својини („Сл гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл. 5. 
Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ 
бр. 17/18)  и чл. 37.став 1.тачка 29. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 
 

Члан 1. 
 Прибавља  се у јавну својину  Општине Кнић,  грађевинско земљиште означено као кп. бр. 537/1, површине 
0,18,38 ха уписана у Лист непокретности бр.486 КО Љубић, сувласништво Благојевић Сање из Крагујевца са уделом ½ и 
Јанковић Неле из Крагујевца са уделом ½ , за потребе формирања гробља за сахрањивање умрлих лица. 

 
Члан 2. 

  Замљиште наведено у члану 1. ове Одлуке , прибавља се у јавну својину Општине Кнић, на основу постигнутог 
споразума у поступку непосредне погодбе, по цени од  60,00 динара/м2 , што за укупну површину земљишта износи 
110.280,00 динара. 

 
Члан 3. 

      Овлашћује се Председник општине Кнић да са власницима наведеног земљишта закључи Уговор о купопродаји, по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског  правобраниоца општине Кнић. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од  дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 
 
 
Бр:46-574/19-02                                                                      
У Книћу,29.11.2019. године                                                          
                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.11.2019 године, на основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 4. 
Закона о јавној својини („Сл гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл. 5. Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ бр. 
17/18)  и чл. 37.став 1.тачка 29. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 

 Прибавља  се у јавну својину  Општине Кнић,  грађевинско земљиште означено као кп. бр. 2260/2, површине 
0,02,56 ха уписана у Лист непокретности бр.529 КО Кнић, власништво Анђелић (Радосава) Милије из Крагујевца , у 
циљу усаглашавања правног и фактичког стања пошто је на овој парцели изграђен комунални објекат - резарвоар на 
водоводној мрежи. 

Члан 2. 
 

  Замљиште наведено у члану 1. ове Одлуке , прибавља се у јавну својину Општине Кнић, на основу постигнутог 
споразума у поступку непосредне погодбе, по цени од  180,00 динара/м2 , што за укупну површину земљишта износи 
46.080,00 динара. 

Члан 3. 
 

      Овлашћује се Председник општине Кнић да са власником наведеног земљишта закључи Уговор о купопродаји, по 
предходно прибављеном мишљењу Општинског  правобраниоца општине Кнић. 

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од  дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 
 
 
Бр. : 464-1220/19-02                                                                  
У Книћу, 29.11.2019. године                                                                                                                   
      
          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
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