СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2020.

Број: 23.

Кнић, 23.10.2020.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 –
др. закон и 47/2018) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине
Кнић“, бр. 1/2019), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 06-16166/2020-01 од 22.10.2020. године, председник општине доноси
О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације за целу територију
општине Кнић
1.
Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Кнић, проглашена
Одлуком председника општине због наступања бујичних поплава на територији општине Кнић
услед обилних падавина које су проузроковале оштећења на путној инфраструктури, мостовима,
објектима и пољопривредним површинама, јер су престали разлози њеног проглашења.
2.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука број 217-934/2020-01 од
25.06.2020. године, којом је ова ванредна ситуација проглашена.
3.
Ову Одлуку доставити Управи за ванредне ситуације Крагујевац, надлежној
организационој јединици Сектора за ванредне ситуације.
4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.

Број: 217-1646/20-01
У Книћу: 22.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срећко Илић с.р.

Страна 2. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић
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АКТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 44. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), чл. 13. и 14. Уредбе о
саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник
Републике Србије“, број 27/20) и Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 061616-2/2020-01 од 22.10.2020. године, доноси
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се начин рада Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији општине Кнић (у даљем тексту: Штаб) и друга питања од значаја за рад Штаба.
Члан 2.
Штаб ради у седницама.
Седнице Штаба могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница Штаба сазива се на свака три месеца.
Ванредна седница се сазива по потреби.
Потребом у смислу става 4. овог члана сматра се и случај када је ванредна ситуација
наступила на подручју једног или више насељених места на подручју општине Кнић, где је помоћ
Штаба неопходна.
Ванредна седница се може сазвати и по захтеву Окружног штаба за ванредне ситуације.
У случају неопходности Штаб може одржати и телефонску седницу.
Штаб може у случају хитности одржати седницу у скраћеном саставу, с тим да ће остали
чланови Штаба о тој седници бити обавештени на првој наредној редовној седници.
Члан 3.
Седницу Штаба сазива и њоме председава командант Штаба, а у његовом одсуству
заменик команданта Штаба или начелник Штаба.
Седница се сазива писаним путем најкасније 3 дана пре њеног одржавања.
У изузетним случајевима седница може бити сазвана и у року краћем од три дана.
У изузетним случајевима седница може бити сазвана и телефонским путем.
Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, извод из записника са претходне
седнице и материјали за разматрање.
Командант Штаба, заменик команданта Штаба, начелник Штаба и сваки члан Штаба могу
поднети предлог за измене и допуне предложеног дневног реда.
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Члан 4.
За одржавање седнице Штаба потребно је да седници присуствује већина од укупног броја
чланова Штаба.
Чланови Штаба су дужни да присуствују седницама Штаба. У случају спречености, дужни
су да о томе обавесте команданта, заменика команданта или начелника Штаба.
Разматрање и одлучивање на седницама Штаба врши се по тачкама утврђеног дневног
реда.
Претрес се отвара по свакој тачки дневног реда о којој се одлучује.
По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Штаб прелази на одлучивање.
Штаб одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Штаба.
Члан 5.
У поступку јавног гласања, командант Штаба, односно председавајући из члана 3.
Пословника, прво позива чланове Штаба да се изјасне ко је „за“, затим ко је „против“ и ко је
„уздржан“.
Након обављеног гласања председавајући закључује гласање и саопштава резултате
гласања.
Члан 6.
На седници Штаба води се записник.
У записник се уноси: време и место одржавања седнице, име и презиме председавајућег,
имена присутних и одсутних чланова Штаба, имена лица која су присуствовала седници по
позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се одлучивало, имена учесника у
расправи и кратак садржај расправе, резултат гласања и издвојено мишљење члана Штаба који то
затражи.
Записник потписује командант Штаба, односно председавајући из члана 3. овог
Пословника и лице које је водило записник. Записник се оверава печатом Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић.
Члан 7.
На основу записника из члана 6. овог Пословника израђује се извод из записника који се
доставља члановима Штаба уз позив за наредну седницу.
Извод из записника израђује и потписује лице које је водило записник.
Члан 8.
У пословима из своје надлежности Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке.
Наредбом се налаже извршавање задатака, односно мера заштите и спасавања, употреба
снага и средстава заштите и спасавања и употреба средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама на својој територији.
Наредба се издаје у писаном облику.
Изузетно у хитним случајевима, наређење се може саопштити усмено, с тим да се
накандно потврди у писаном облику.
О осталим питањима из своје надлежности Штаб доноси закључке и препоруке.
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Акте Штаба потписује командант Штаба, односно председавјући седницом из члана 3.
овог Пословника. Исти се оверавају печатом Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији општине Кнић.
Члан 9.
На седнице Штаба могу се позивати представници државних органа, привредних
друштава и других правних лица од значаја за заштиту и спасавање, као и грађани, стручњаци за
поједине области које могу бити значајне за заштиту и спасавање. Они могу учествовати у
расправи о теми због које су позвани, али немају право гласања.
Члан 10.
У изузетно хитним случајевима командант Штаба може на предлог начелника Штаба да
непосредно нареди предузимање нужних мера из надлежности Штаба са обавезом да на првој
наредној седници Штаба о томе упозна Штаб.
У случају да је командант Штаба одсутан или спречен у околностима и под условима из
става 1. овог члана, начелник Штаба ће, уз консултације са члановима Штаба, наредити
предузимање неопходних мера из надлежности Штаба, са обавезом да на првој наредној седници
Штаба, о томе упозна Штаб.
Члан 11.
Штаб обавезно доноси годишњи План рада, а оперативне планове рада само уколико су
потребни за ефикасно обављање послова.
Годишњи План рада доноси се најкасније до 20. децембра текуће године за наредну
годину и њиме се планирају активности и утврђују основни задаци Штаба.
Штаб израђује и годишњи Извештај о раду, који се израђује најкасније до 25. јануара
наредне календарске године, у односу на годину за коју се израђује.
Члан 12.
Штаб обезбеђује јавност свога рада.
Командант Штаба одлучује када ће седница Штаба бити затворена за јавност.
Члан 13.
За повреду реда на седници председавајући може изрећи мере: опомену, одузимање речи
или удаљавање са седнице.
Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или излагањем нарушава
прописани ред на седници.
Одузимање речи ће се изрећи присутном лицу које својим излагањем нарушава прописани
ред, а већ му је на седници била изречена опомена.
Удаљавање са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по мери одузимање речи
и на други начин грубо омета или спречава рад Штаба у току седнице.
Члан 14.
Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
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Ступањем на снагу овог Пословника, престаје да важи Пословник о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“
број 7/11 и 6/16).

Број: 217-1614/2020-01
У Книћу: 22.10.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Срећко Илић с.р.
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу члана
6. став 2. , члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 32. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), чл. 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“ бр. 1/2019), чл.151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 4/2019), донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину
(„Службени гласник општине Кнић“ број 23/2019 и 09/20), (у даљем тексту: Одлука, у
одговарајућем падежу)
I ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Kнић за 2020. годину (у даљем
тексту: буџет) састоје се од:
Опис

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од нефинансијске имовине

535,005,417.38

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

534,992,436.38

буџетска средства

497,362,577.61

сопствени приходи

12,831.78

остали извори

37,617,026.99

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

12,981.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

565,601,411.96

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

398,888,278.24

текући буџетски расходи

359,000,259.09

расходи из сопствених прихода

12,831.78

расходи из осталих извора

39,875,187.37

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

166,713,133.72

текући буџетски издаци

138,375,299.52

издаци из сопствених прихода

0.00

издаци из осталих извора

28,337,834.20

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

30,595,994.58
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Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

0.00

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

30,595,994.58

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

30,595,994.58

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

30,595,994.58

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Економ.
класиф.

Опис
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Износ
535,005,417.38

1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
1.2. Самодопринос

71

253,938,319.00

711

160,607,854.00

711180

0.00

1.3. Порез на имовину

713

64,850,000.00

1.4. Остали порески приходи

714

21,272,050.00

1.5. Други порески приходи

716

7,201,000.00

2. Непорески приходи, у чему:

74

27,779,331.78

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

4,300,000.00

приходи од продаје добара и услуга

23,479,331.78

3. Меморандумске ставке

77

0.00

4. Донације

732

161,142.86

4. Трансфери

733

253,113,642.74

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР
1+2+3)

12.981.00
565,601,411.96

1. Текући расходи

4

398,888,278.24

1.1. Расходи за запослене

41

100,895,490.06

1.2. Коришћење роба и услуга

42

173,561,414.18

1.3. Отплата камата

44

0.00

1.4. Субвенције

45

15.700,000.00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

27,517,998.89

48+49+464+465

32,810,425.11

463

48,402,950.00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

166,713,133.72

3. Издаци за набавку финансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине

62

0.00

1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви
1.7. Трансфери
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2. Задуживање

91

0.00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0.00

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

0.00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0.00

3. Отплата дуга

61

0.00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0.00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

0.00

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

0.00

4. Набавка финансијске имовине

6211

0.00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)

3

27,498,483.75

3
3

3,097,510.83

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 30.595.994,58 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 30.595.994,58 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се нераспоређен вишак прихода и
примања из ранијих година у износу од 27.498.483,75 динара и неутрошена средства донација
из ранијих година у износу од 3.097.510,83 динара.

Јавни приходи и примања по врстама утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији
утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији,
утврђују се у следећим износима:

Члан 3.
Мења се члан 2. став 1. Одлуке тако да гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 14.000.000 динара.
Члан 4.
Мења се члан 4. Одлуке, тако да гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији,
утврђују се у следећим износима:

Draft
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Члан 5.
Мења се члан 5. Одлуке, тако да гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину и наредне две године,
исказани су у табели:
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II ПОСЕБАН ДЕO
Члан 6.
Мења се члан 6. Одлуке, тако да гласи:
Укупни расходи и издаци у износу од 565.601.411,96 динара, финансирани из свих извора
финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
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Члан 7.
Остали чланови ове Одлуке остају непромењени.
Члан 8.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.

Број: 401-1544/2020-03
У Книћу: 23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину
Правни основ
Правни основ за доношење Oдлуке о другој измени и допуни одлуке буџету општине
Кнић за 2020. годину садржан је у члану 6. став 2., члану 43. став 1. и члану 47. став 2. и 3. Закона
о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014,68/2015, 103/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и члану 37. став 1. тачка 2. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 1/2019).
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Кнић за 2020. годину јесу:
1. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних наменских прихода
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 друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину
извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на
Одлуку о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину. Планирани су
приходи и примања у укупном износу од 535.005.417,38 динара од чега приходи из буџета износе
497.362.577,61 динара, из осталих извора 37.617.026,99 динара, из сопствених прихода 12.831,78
динара. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 12.981,00 динара.
Извршено је умањење прихода из буџета и сопствених прихода у односу на Одлуку о првој
измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину, док се средства из осталих
извора увећавају.
На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-699/2020-01
од 19.05.2020. године између Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања и
општине Кнић, Општинско веће је донело решење о увећању апропријације за средства у износу
од 2.157.998,89 динара по коме се повећава износ планираних наменских средстава у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина на уплатном рачуну број 840-733154843-26. 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 број 401-2018/ 19-01 од 26.12.2019. године којим су обезбеђена наменска
средства за плаћање обавеза по основу пореза на додату вредност за грађевинске радове на
уређењу водотокова другог реда на територији општине у износу од 12.742.112,95 динара.
Увећани су наменски приходи на основу решења Министарства културе и информисања о додели
средстава за суфинансирање програма јединица локалних самоуправа који се суфинансирају кроз
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Програм Министарства – Градови у фокусу 2020, број 401-01-185/2020-03, од 18.05.2020.године,
у износу од 4.000.000,00 динара за финансирање пројекта „Нови амбијент за нову перспективу“подпројекат Реконструкција дома културе у Книћу. Уговором између Републике Србије –
Министарства културе и информисања и Центра за културу и библиотека број: 451-04-3856/202003 од 14.07.2020.године и анекса Уговора број: 451-04-3856/2020-03 од 10.09.2020. године,
обезбеђена су наменска средства у износу од 250.000,00 динара за финансирање пројекта
„Добричино праскозорје“. Уговором између Републике Србије – Министарства рударства и
енергетике и Општине Кнић, наш број: 401-917/2019 од 17.06.2019. године и анекса уговора наш
број: 401-992/2020 од 03.07.2020.године, обезбеђена су наменска средства у износу од
4.035.772,29 динара за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности „Енергетска
реконструкција зграде општине у Книћу“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА
БУЏЕТА (РАСХОДИ)
У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за
2020. 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 раздела 3- Општинско веће вршено је увећање трошкова за масу плата за четири
члана Општинског већа и накнаде трошкове превоза на посао и са посла.
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 15 извршено је увећање средства за новчане казне и пенале по решењу
судова, за пројектну документацију, надзор и инвестиционо одржавање објеката у односу на
постојећи план и вршена прерасподела средстава у оквиру функције 360 - јавни ред и мир
некласификован на другом месту.
У оквиру програма Пољопривреда и рурални развој умањена су средства тако да програм
износи 17.350.000,00 динара.
У оквиру програма Енерегетска ефикасност планирана су наменска средства за енергетску
реконструкцију зграде општине у складу са уговореним вредностима са Министарством
рударства и енергетике.
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
9.000.000,00 динара. За реконструкцију путних праваца у 2020. години умањена су средства за
19.400.000,00 динара имајући у виду да је општина Кнић за реконструкцију истих конкурисала
код ЈП „Путеви Србије“.
Планирана су додатна средства за трошкове јавне расвете у износу од 2.000.000,00 динара,
имајући у виду већи број сијаличних места у односу на прошлу годину.
У оквиру програма Основно образовање извршене су промене на основу уштеда на
одобреним апропријацијама услед ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19 и
прерасподела наведених средстава. Планирана су средства за набавку опреме у ОШ „Рада
Шубакић“ Гружа, опреме за кухињу и уградњу громобрана у ОШ „Вук Караџић“ Кнић као и за
опрему за кухињу у ОШ „Свети Сава“ Топоница.
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Укључена су средства за плаћање обавеза по основу пореза на додату вредност за
грађевинске радове на уређењу водотокова другог реда на територији општине у износу од
12.742.112,95 динара, која преноси Канцеларија за јавна улагања општини као пореском
дужнику.
У оквиру програма Средње образовање вршене су измене унутар апропријација у
финансијском плану корисника и вршена су умањења на основу уштеда појединих расхода као и
искључивање поједних расхода и издатака за које је утврђено да се неће реализовати.
У оквиру програма Социјална и дечија заштита увећана су средства за месечна новчана
давања незапосленим породиљама као и за накнаду за рођену децу у 2020 години. На основу
Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-699/2020-01 од 19.05.2020.
године између Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања и општине Кнић,
отворена је апропријација за услугу Помоћ у кући у износу од 2.157.998,89 динара.
У оквиру програма Развој културе и информисања обезбеђена су средства за
суфинансирање пројекта Реконструкција Дома културе у Книћу у износу од 6.000.000,00 динара
и отворена апропријација у износу од 4.000.000,00 динара на основу наменских прихода
обезбеђених од Министарства културе и информисања за суфинансирање наведеног пројекта.
У оквиру програма Здравствена заштита извршена је прерасподела средстава на основу
предлога ребаланса финансијског плана Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић.
У оквиру програма Предшколско образовање обезбеђена су средства за финансирање
радова на инсталацији водовода и канализације у кухињи Предшколске установе „Цветић“ у
износу од 2.080.000,00 динара.
У оквиру програма Комуналне делатности планирана су средства од 8.000.000,00 динара
за израду пројекта водоснабдевања осам села (Љуљаци, Коњуша, Брестовац, Бечевица Топоница,
Радмиловић, Претоке, Кусовац) са система Рзав.
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
Код Предшколске установе „Цветић“ извршена је прерасподела појединих расхода.
Увећана су средства за услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал за хигијену, порези
и обавезне таксе као и социјална давања запосленима у складу са Правилником о раду
Предшколске установе, а на терет средстава за финасирање пројеката и расхода за текуће
поправке и одржавање објеката, која су умањена у односу на првобитни план, имајући у виду
постојеће уштеде настале услед ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Вршене су измене у делу месних заједница, а на основу њихових предлога финансијских
планова. Планирано је увећање средстава за сталне трошкове и новчане казне.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
За установу Центар за културу и библиотека умањене су поједине апропријације у односу
на првобитни план (накнаде трошкова за превоз, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће
поправке и одржавање, материјал, порези, машине и опрема) и отворене апропријације по основу
наменских средстава добијених од Министарства културе и информисања за финансирање
активности у оквиру пројекта „Добричино праскозорје“.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
За Туристичку организацију општине Кнић вршене су измене унутар структуре трошкова
на основу уштеда на појединим апропријацијама (накнаде трошкова за превоз, трошкови
путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал,
порези, машине и опрема, стални трошкови), тако да је предложени план расхода и издатака на
нижем нивоу у односу на постојећи.

Draft

23.10.2020.
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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 са програмима, активностима, пројектима, циљевима и
индикаторима, као и прилог 1 који се односи на број запослених и масу средстава за плате.

Draft

Страна 36. – Број 23.

ПРОГРАМ / ПA
/ Пројекат

Шифра

1 –Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Спровођење
урбанистичких и
просторних
планова

0002

Развој ГИС-а у
Книћу

П-01

2 – Комуналне
делатности

1102

Службени гласник општине Кнић

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној
години
(2018)

Просторни развој
у складу са
плановима

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

2

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда
Укупан број
озакоњених
објеката у
години

Ефикасан процес
озакоњења

Побољшани
институционални
капацитети за
ГИС у општини
Кнић
Рационално
снабдевање водом

У
к
у
п
н
а
Очекивана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

2

2

2

2

4.930.259,02

0,00

с
р
е
д
с
т
в
а

4.930.259,02

1

45

Број
организованих
тренинга за Гис
Цена воде по м3

23.10.2020.

44,73

828.000,00

1

1

80

100

100

100

3.940.000,00

0,00

3.940.000,00

2

2

2

2

162.259,02

0,00

162.259,02

44,73

44,73

44,73

44,73

39.235.922,14

0,00

39.235.922,14

Draft

0,00

828.000,00

1

23.10.2020.
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за пиће

Управљање/одрж
авање јавним
осветљењем

Одржавање
јавних зелених
површина

Адекватно
управљање јавним
осветљењем
0001

0002

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама уређења
и одржавања
зеленила
Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања јавних
зелених површина

ЗОО хигијена
0004

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

0008

Изградња
водоводне линије
у Вучковици

1102 П-01

Унапређење
заштите од
заразних и других
болести које
преносе животиње

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања
Изградња
водоводне линије
ради

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама
грађана за
замену светиљки
kада престану да
раде
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се уређује
и одржава
зеленило

200

200

200

200

200

8000

8000

8000

8000

8000

18.887.327,40

0,00

18.887.327,40

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

8.848.594,74

0,00

8.848.594,74

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Број извршених
инспекцијских
контрола
15

Број ухваћених и
збринутих паса и
мачака луталица

Број кварова по
км водоводне
мреже

300

4

15

15

15

15

300

300

300

300

4

4

4

Дужина у
метрима

3300
Draft

4

Страна 38. – Број 23.
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23.10.2020.

квалитетнијег
водоснабдевања
4- Развој
туризма

1502

Управљање
развојем туризма

0001

Промоција
туристичке
понуде

Пројекат бр. 1
Ликовна
колонија
Гружанска јесен

0002

1502-П-1

Повећање прихода
од туризма
Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге
Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

Проценат
повећања броја
ноћења
Проценат
реализације
програма равоја
туризма општине
у односу на
годишњи план
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
Број ноћења
током колоније

Развој ловног
туризмареконструкција
ловачког дома у
Гружи

П-01

Развој и
унапређење
квалитета ловног
туризма

5%

10%

10%

20%

30%

6.243.485,00

789.350,37

7.032.835,37

80%

80%

80%

90%

90%

3.752.000,00

539.350,37

4.291.350,37

15

15

15

15

15

1.205.000,00

50.000,00

1.205.000,00

3500

3500

3500

40

40

40
540 .000,00

250.000,00

790.000,00

746.485,00

0,00

746.485,00

3500

3000

30

120

40

140

Повећање броја
ловаца у
комерцијалном
лову

Draft

140

140

140

50

70

100

23.10.2020.

5–
Пољопривреда
и рурални
развој

0101

Службени гласник општине Кнић

Раст производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Стварање услова
за развој и
унапређење пољ.
производње

Удео
регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних
газдинстава

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима
на територији
општине
Број учесника
едукација

Подршка за
спровоћење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

0001

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава
Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава
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5.700.000,00
70%

70%

70%

70%

70%

11.650.000,00

3

4

6

6

6

7.600.000,00

280

300

355

350

350

260

295

300

350

350

280

200

200

250

250

Draft

17.350.000,00

0,00

7.600.000,00

Страна 40. – Број 23.
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Унапређење
руралног развоја

Мере подршке
руралном развоју

Мере пп-акт.ЛС
и едук.из области
оо-млади

6 – Заштита
животне
средине

Управљање
осталим врстама
отпада

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
мера руралног
равоја у односу
на укупан број
пољопривредних
газдинстава

0002

П-01

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

Подршка младима
за покретање
прерадних
капацитета меса,
млека, воћа итд.

0401

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

0006

Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

23.10.2020.

35
30

30

Број очишћених
дивљих депонија

30

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

5.700.000,00

5.700.000,00

8.300.000,00

0,00

8.300.000,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

1200

1200

1000

Број младих
корисника мера
директног
плаћања

Број дивљих
депонија

30

1000

1200

15

36

36

36

36

15

15

15

15

Draft

36

15

23.10.2020.

Управљање
заштитом
животне средине
0001

Управљање
отпадним водама

004

7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

8–
Предшколско
васпитање и
образовање

2001

Функционисање
и остваривање
предшколског

0001

Службени гласник општине Кнић

Испуњење обавеза
у складу са
законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
меразаштите

Усвојен програм
заштите животне
средине са
акционим
планом

Број 23. – страна 41

1.000.000,00

да

да

да

да

да

1.000.000,00

0,00

Проценат
домаћинстава
обухваћених
услугом у
односу на
укупан број
домаћинстава

40%

40%

40%

40%

40%

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

Развијеност
инфраструктуре у
контексту
доприноса социо
економском
развоју
Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у км)

19,5

19

19

19

19

106.021.564,28

16.746.488,92

122.768.053,20

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

250

250

250

250

250

106.021.564,28

16.746.488,92

122.768.053,20

Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене деце
Број посебних и
специјалних
програма у

70

80

90

100

100

44.630.660,00

7.335.760,30

51.966.420,37

2

3

4

5

42.990.660,00

3.785.760,37

46.776.420,37

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода

Draft

Страна 42. – Број 23.

васпитања и
образовања

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Пројекат
Логопед,
психолог и
соматопед

2001 П-01

Пројекат
Енглески језик

2001 П-02

Пројекат здрава
исхрана

2001 П-03

Деца којој је
потребна додатна
васпитно
образовна
подршка,
остварила су
напредак у
области говора
Повећање дечијег
развоја и
напредовања

Квалитетно
планирање и
органиована
исхрана деце

23.10.2020.

објекту пред.
установе
Проценат
стручних
сарадника који
су добили
најмање 24 бода
за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
у односу на
укупан број
сарадника
Повећан број
деце са
правилним
говором

Сва деца ппп
укључена у рани
развој, учење
енглеског језика,
што је довело до
обогаћивања
дечијег искуства
Извештај
института за
јавно здравље о
енергетској
вредности и
безбедности
хране и израђени
јеловници у
складу са
правилником о
исхрани

14

16

25

26

-

200

210

230

250

300.000,00

0,00

300.000,00

-

60

150

160

160

340.000,00

0,00

340.000,00

-

200

220

230

250

450.000,00

0,00

450.000,00

Draft

23.10.2020.

Мере
пп.убл.ек.цене
под.дететафиск.сала
Мере пп-ублек.цене.
под.дететакухиња

2001 П-04

Мере ппедукација из
области пп

2001 П-06

9 – Основно
образовање и
васпитање

2001 П-05

Службени гласник општине Кнић

Опремљен
простор за
квалитетан рад
деце
Опремљена
кухиња за
квалитетну и
здраву исхрану
деце
Повећање значаја
културног значаја
и јачање
међугенерацијске
солидарности
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Број деце
корисника
фискултурне
сале
Број деце
корисника
кухиње

321

230.000,00

1.500.000,00

1.730.000,00

321

300.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

Број деце
учесника
едукација

550

20.000,00

50.000,00

70.000,00

34.825.950,00

0,00

34.825.950,00

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено
према полу)
Стопа прекида
основног
образовања
(разложено
према полу)

2002

Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група
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Проценат деце
која се школују у
редовним
основним
школама на
основу
индивидуалног
образовног
плана (ИОП2) у
односу на
укупан број деце
одговарајуће
старосне групе

913

891

877

875

0

0

0

0

1,10

1,11

1,07

1,07

Draft

Страна 44. – Број 23.

Функционисање
основних школа

0001

Службени гласник општине Кнић

Обезбеђени
прописани услови
за васпитно
образовни рад са
децом у ОШ

Просечан број
ученика по
одељењу

13,29

23.10.2020.

12,95

12,74

12,89

12,89

100%

100%

100%

34.325.952,00

0,00

34.325.952,00

499.998,00

0,00

499.998,00

11.977.000,00

0,00

11.977.000,00

100%

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Пројекат Aсистент у
настави

2002-П-02

Квалитет
школовања
ученика са
посебним
потребама кроз
индивидуални рад

Помоћ у
социјализацији
ученика са
тешкоћама у раду
Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
10 – Средње
образовање

2003

Функционисање

0001

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

100%

Радови ученика

-

5,5

6,5

7

7

Оцена
(просечна)

-

3

3

3

3

-

задовољава
јућа

задовољав
ајућа

задовољав
ајућа

задовоља
ва
јућа

-

задовољава
јуће

задовољав
ајуће

задовољав
ајуће

180
девојчице
105
дечаци 75

200
девојчице
117
дечаци 83

210
девојчице
118
дечаци 92

Сарадња са
другом децом
Поштовање
правила
понашања
Број деце која су
обухваћена
средњим
образовањем
(разложен по
полу)

176
девојчице
103
дечаци 73

1.Обезбеђени
Draft

задовоља
вајућа
212
девојчице
119
дечаци 93

23.10.2020.

средњих школа

11 - Социјална и
дечија заштита

0901

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи
0001

Дневне услуге у
заједници

Пројекат

Службени гласник општине Кнић

прописани услови
за васпитно
образовни рад у
СШ и безбедно
одвијање наставе

Просечан број
ученика по
одељењу

Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

Унапређење
заштите
сиромашних

Број 23. – страна 45

23

23

25

25

25

11.977.000,00

0,00

11.977.000,00

Проценат
корисника мера
и услуга
социјалне и дечје
заштите који се
финансиају из
буџета општине
у односу на
укупан број
становника

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

26.740.000,00

3.857.998,8900

30.597.998,89

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

300

300

300

300

300

9.400.000,00

1.100.000,00

10.500.000,00

300

300

300

300

300

590

590

590

590

590

4.400.000,00

2.757.998,89

7.157.998,89

46

48

50

50

50

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Број грађанакорисника
других мера
материјалне
подршке

0003

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуге у
заједници за стара
лица

Јединични
трошкови по
сату

0901-П-01

Повећање

Број деце

Draft

Страна 46. – Број 23.

Родитељски
додатак
Пројекат
Сигурна кућа и
прихвалитиште
Пројекат
Студентске
стипендије
Пројекат
Поправка обј. за
соц. угрожене

Подршка
реализацији
програма
активности
Црвеног крста

0901-П-03

0901-П-04

0901-П-05

0005

Службени гласник општине Кнић

броја
новорођенчади
Унапређивање
квалитета права и
услуга социјалне
заштите
Виши ниво
образовано
сти младих
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу
Социјал.деловање
–олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у
невољи,развијање
м солидарности
међу људима
организовањем
различитих
облика помоћи
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

Подршка деци и
породици са
децом

0006

12 –
Здравствена

1801

Унапређење
здравља

Број корисника
услуга
Просечан број
дана по
кориснику
услуге
Број студената
Број
поправљених
објеката

23.10.2020.

5

5

5

5

5

500.000,00

0,00

500.000,00

1%

1%

1%

1%

1%

21

21

21

20

20

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

10

10

10

10

10

500.000,00

0,00

500.000,00

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

6.560.000,00

0,00

6.560.000,00

350
Број
дистрибуираних
пакета за
социјално
угрожено
становништво

Број мера
материјалне
подршке
намењен мерама
локалне
популационе
политике (нпр.
подршка
материнству,
подршка
родитељима,
накнада за
новорођену
децу)
Покривеност
становништва

325

325

325

350

2

2

2

2

Draft

2

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

становништва

заштита

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство

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

Пројекат
Консултантске
услуге лекара
специјалиста

0001

0002

1801-П-01

1801-П-02

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

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

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

примарном
здравственом
заштитом

Број 23. – страна 47

86%

90%

90%

90%

90%

7.362.266,00

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

80%

100%

100%

100%

100%

1.182.266,00

Број умрлих
лица

170

170

170

170

150

200.000,00

0,00

200.000,00

Број
дијагностичко –
терапијских
процедура

5660

30000

31000

31000

31000

3.468.000,00

0,00

3.468.000,00

Број прегледа
службе хитне
медицинске
помоћи

6257

7000

7200

7200

7200

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

2550

10500

11000

11500

11500

1000

1000

1200

1300

1500

460.000,00

0,00

460.000,00

235

400

500

500

500

Број урађених
ултразвучних
прегледа

Draft

200.000,00

0,00

7.562.266,00

1.182.266,00

Страна 48. – Број 23.

Пројекат Мере и
подршка развоју
популационе
политике

Мере ппунапређ-и
очување
репродук.
здрављa
13 – Развој
културе и
информисања

Функционисање
локалних
установа културе
Јачање културне
продукције и
умет.стваралашт
ва

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
области јавног
информисања

1801 П-04

1801 П-05

1201

0001

0002

0004

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Промоција
репродуктивног
здравља
адолесцената и
популациона
едукација

Број одржаних
радионица

7

25

30

30

30

Број учесника у
радионицама

150

550

600

600

600

Промоција
физичке
активности и
здравог стила
живота
Подстицање
развоја културе

Број учесника
едукација

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе

Број запослених
у установама
културе у односу
на укупан број
запослених у
ЈЛС
Број програма и
пројеката
подржаних од
стране општине
намењених
осетљивим
друштвеним
групама

Унапређење
разноврсност
културне понуде

Повећана понуда
квалитетних
медијских
садржаја из
области
друштвеног
живота локалне
заједнице

550

Укупан број
чланова
удружења
грађана из
области културе

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања

5/100

2

1.952.000,00

0,00

1.952.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

300

350

350

350

15.617.000,00

4.299.320,22

19.916.320,22

5/100

5/100

6/100

6/100

8.067.000,00

49.320,22

8.116.320,22

10

10

10

10

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

2

2

2

2

200.000,00

0,00

200.000,00

Draft

23.10.2020.

Добричино
праскозорје
П-01

Реконструкција
Дома културе у
Книћу
14 – Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Спровођење
омладинске
политике

П-02
1301

0001

0005

15 – Локална
самоуправа

0602

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских

0001

Службени гласник општине Кнић

Број 23. – страна 49

Афирмација
дечијих
уметничких
талената

Број
новонасталих
радова

24

Нови амбијент за
нову перспективу

Повећан број
посетилаца
културних
манифестација
Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

500

1000

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

0,00

250.000,00

250.000,00

1500

6.100.000,00

4.000.000,00

10.100.000,00

25

25

23

23

23

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних од
стране општине

2

2

2

2

2

8.700.000,00

0,00

8.700.000,00

Број младих
жена корисника
услуга

-

100

100

100

100

100.000,00

0,00

100.000,00

-

400

400

400

400

Дефицит

Дефицит

Дефицит

Суфицит

Суфицит

139.2167.524,49

25.261.162,29

164.428.686,78

90

95

100

100

100

122.026.937,54

11.056.260,02

133.083.197,56

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

Проценат
попуњености
радних места
која

Draft

Страна 50. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

општина

Функционисање
месних заједница

подразумевају
вођење управног
поступка

0002

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем МЗ

Заштита
имовинских права
и интереса
општине
Општинско
правобранилаштв
о

0004
Заштита
имовинских права
и интереса
општине

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

Управљање
ванредним
ситуацијама

Унопс СВИС
ПРО- програм
донације

23.10.2020.

Број
иницијатива/пре
длога месних
заједница 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

33

33

33

33

33

10.582.372,23

44.135,63

10.626.507,86

100

100

100

100

100

1.978.173,00

0,00

1.978.173,00

0009
0010

0014

П-05

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода
Брже остваривање
права рањивих
категорија
становништва

Број
идентификовани
х објеката
критичне
инфраструктуре
(нпр.
трафостаница)
Повећан
бр.становника

8

2.664.645,72

2.664.645,72

1.521.490,00

1.521.490,00

10

10

10

10

392.406,00

13.012.280,95

13.404.686,95

0

0

950

1000

0.00

752.342,83

752.342,83

Draft

23.10.2020.

Реформа пореза
на имовину

16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

П-04

2101

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

Пројекат Дан
општине

П-1

17 Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори енергије
Енергетска
реконструкција
зграде општине

0501

П-06

Службени гласник општине Кнић

Већи обухват
пореских
обвезника
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне
скупштине
Функционисање
Изврш. органа
Адекватна
промоција
општине
Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности
зграде
Побољшање
енергетске
ефикасности
зграде општине у
Книћу

Број
достављених
пореских пријава
са терена

1100

15

Број 23. – страна 51

200

8

200

1.500,00

396.142,86

397.642,86

40

23.026.898,43

0,00

23.026.898,43

10.555
12.731.631,80

0,00

10
12.731.631,80

10

10

1010

Број седница
скупштине
Број седница
извршних органа
Број награђених
ученика и
студената
Смањење
трошкова за
грејање
Смањење
трошкова
електричне
енергије и
грејања

17

18

20

20

20

8.665.266,63

0,00

8.665.266,63

10

10

10

10

10

1.630.000,00

0,00

851.630.000,00

8.847.029,25

4.035.772,29

85
12.882.801,54

8.847.029,25

4.035.772,29

12.882.801,54

497.375.558,61

68.225.853,35

565.601.411,96

5

УКУПНО:

Draft

40%40

40%

40%

Страна 52. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Draft

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 23. – страна 53

Страна 54. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Draft

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 23. – страна 55

Страна 56. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Draft

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 23. – страна 57

Страна 58. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Draft

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 23. – страна 59

Страна 60. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

Draft

23.10.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 23. – страна 61

Страна 62. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

23.10.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу 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. 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. 4/19), донела је
ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ
КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и
других комуналних и јавних објеката у 2020. години у општини Кнић („Сл.гласник општине
Кнић“ бр.23/19 и 9/20), врше се следеће измене и допуне:
Члан 2.
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 34.500.000,00

динара

Члан 3.
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 5.000.000,00 динара.
Мења се износ у табели под редним бројем 4 тако гласи 4.500.000,00 динара.
Мења се износ у табели под редним бројем 6 тако гласи 4.000.000,00 динара.
Табела са редним бројем 7 се брише у потпуности.
Мења се износ у табели под редним бројем 8 тако гласи 4.900.000,00 динара.
Табела са редним бројем 9 се брише у потпуности.
Табела са редним бројем 11 се брише у потпуности.
Мења се износ у табели под редним бројем 12 тако гласи 4.500.000,00 динара
Табела са редним бројем 13 се брише у потпуности.
Мења се текст у табели са редним бројем 14 тако да гласи „ Реконструкција улица у насељеном
месту Кнић“
Члан 4.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.3. Одржавање
прелаза преко железничких пруга мења износ тако да гласи 1.400.000,00 динара.
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Члан 5.
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 18.887.329,00 динара и то:
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 14.000.000,00
- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 2.183.000,00
- Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 714.329,00
- Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 1.990.000,00
На основу исказаних потреба у овом Програму у 2020. години за одржавање и развој
општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних
објеката у 2020. години у општини Кнић потребна су средства у износу од 220.788.409,88
динара:
Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

81-0

421

1.2.

82-0

423

1.3.

96-0

1.4.

ОПИС ТРОШКОВА
Текући расходи
Стални трошкови електричне енергије за
уличну јавну расвету

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

01

14.000.000,00

Мерна места и прикључци

01

714.327,40

424

Редовно одржавање путева

01

34.500.000,00

76-0

424

Одржавање јавних зелених површина

01

1.500.000,00

1.5.

92-0

424

01

2.200.000,00

1.6.

100-0

425

Чишћење дивљих депонија
Средства Фонда за безбедност саобраћаја
која ће се користити према Програму
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2020.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

1.7.

83-0

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.990.000,00

1.8.

97-0

425

Развој путне мреже-реконструкција по МЗ

01

10.000.000,00

1.9.

100-0

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

1.400.000,00

1.10.

42-0

425

Текуће одржавање објеката јавне намене

01

698.230,00
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1.11.

70

425

Текуће одржавање дома у Забојници

15

1.840.000,00

1.12.

93-0

451

Набавка контејнера

01

1.500.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 2.0.

72.342.557,40

Капитална улагања

2
2.1.

49-0

511

Пројектно планирање и надзор

01

22.073.382,00

2.2.

49-0

511

Пројекат парцелације и препарцелације за
потребе предшколске установе

01

200.000,00

2.3.

99-0

511

Надзор

01

2.4.

49-0

511

Инвестиционо одржавање објеката јавне
намене

01

2.5.

80-0

511

Изградња водоводне линије у Вучковици

01

2.6.

94-0

511

Израда студије процене стања
канализационог система

01

2.7.

160-0
281-0

511
511

Енергетска реконструкција зграде општине

2.8.

85-0

511

01
07
01

2.9.

84-0

511

3.0.

98-0

511

3.2.

98-0

511

Реконструкција ловачког дома Гружа
(учешће општине)
Измештање мерних места и увођење нових
линија јавне расвете и уградња
електроормана
Реконструкција пута у Рашковићу засеок
Брђани
Реконструкција пута у Брњици засеок
Зечевићи
Реконструкција путева у Дубрави

3.2.

98-0

511

3.1.

3.3.

98-0

98-0

511

3.5.

98-0

3.7.
3.8.

98-0
256-0

5.000.000,00
3.600.000,00
8.847.029,25
4.035.772,29
746.485,00

01
2.183.000,00
01
01

2.200.000,00
5.000.000,00
3.900.000,00

Реконструкција пута у Барама засеок Гај

01

4.500.000,00

511

Реконструкција пута у Претокама засеок
Благојевићи

01
01

511

Реконструкција пута у Радмиловићу засеок
Пољци

511

Реконструкција пута у Липници засеок
Мајсторовићи

01

Реконструкција путева у Опланићу засеок
Цековићи и старо село

01

511
511

Реконструкција улица у Книћу

511

Преузете обавезе за реконструкцију путних

98-0
3.6.

3.963.536,00

01

98-0
3.4.

740.000,00

Draft

4.000.000,00
4.900.000,00
4.700.000,00
4.500.000,00

01
01
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праваца из 2019. године
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14

277-0
265-0
269-0
273-0
275-0
284-0
285-0
286-0
288-0

511
511

Изградња водоводне линије у Равном Гају
Реновирање подне облоге фискултурне
сале

511

Реновирање подне облоге кухиње

511

Реконструкција дома културе Кнић

511
511

Радови на канализацији кухиње
предшколске установе
Пројекат водоснабдевања за осам села са
система рзав
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13
01
07
01
07
01
01
07
01

16.746.488,92
848.594,74
850.000,00
130.000,00
800.000,00
120.000,00
6.100.000,00
4.000.000,00
2.080.000,00

01

8.000.000,00

ОД РЕД. БР. 2.1 – 3.14.

148.445.080,19

ОД РЕД. БР. 1.1. – 3.14.

220.788.409,88

01 Приходи из Буџета
192.516.148,67 динара
07 Трансфери од других нивоа власти
9.685.772,29 динара
15 Неутрошена средства донација
1.840.000,00 динара
из ранијих година
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
16.746.488,92
УКУПНО:

220.788.409,88

динара

Члан 6.
У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева,
јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2020. години у општини Кнић остаје
непромењен.
Члан 7.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број:30-1543/2020
У Книћу: 23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу чл. 37.
став 1. тачка 37. и чл. 41.Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19), чл. 87. и
чл. 88. а у вези чл.89., 90. и 91. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник
општине Кнић“,бр.4/19), донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком образују се посебна радна тела Скупштине општине Кнић, одређује број
чланова и мандатни период и бирају чланови посебних радних тела.
Члан 2.
Образује се као посебно радно тело Скупштине општине Кнић, Савет за младе.
Савет за младе има 5 чланова од којих су: председник и један члан из реда одборника, а 3
члана из реда грађана.
У Савет за младе бирају се:
1. Дејан Павловић из Липнице, за председника, из реда одборника, као представник
одборничке групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ''.
2. Јелена Остојић из Врбета, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
3. Зоран Чампаревић из Кнића, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „ТРУМАН - НОВА СРБИЈА“.
4. Иван Карајовић из Груже, за члана из реда грађана, као представник одборничке групе
„Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
5. Дијана Нешовић из Кнића, за члана из реда грађана, као представник одборничке групе
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
Члан 3.
Образује се као посебно радно тело Скупштине општине Кнић, Савет за праћење
примене етичког кодекса.
Савет за праћење примене етичког кодекса има 5 чланова од којих су: председник и 2
члана из реда одборника, а 2 члана из реда грађана.
У Савет за праћење примене етичког кодекса бирају се:
1. Милан Ранковић из Гривца, за председника, из реда одборника, као представник
одборничке групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
2. Зоран Пантовић из Гунцата, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
3. Горан Марић из Борча, за члана из реда одборника, као представник одборничке групе
„Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
4. Ивана Милојевић из Балосава, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
5. Дијана Нешовић из Кнића, за члана из реда грађана, као представник одборничке групе
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''.
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Члан 4.
Образује се као посебно радно тело Скупштине општине Кнић, Комисија за
равноправност полова.
Комисија за равноправност полова има 5 чланова од којих су: председник и 2 члана из
реда одборника, а 2 члана из реда грађана.
У Комисију за равноправност полова бирају се:
1. Милица Милошковић из Жуња, за председника, из реда одборника, као представник
одборничке групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
2. Јелена Обрадовић из Кнића, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''
3. Драган Тодоровић из Драгушице, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „ТРУМАН - НОВА СРБИЈА“.
4. Весна Влајковић из Балосава, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''.
5. Мирко Лазовић из Рашковића, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ''.
Члан 5.
На питања која се тичу начина рада и одржавања седница Посебних радних тела
примењују се одредбе Пословника о раду Скупштине општине Кнић којима се регулише начин
рада Сталних радних тела Скупштине општине.
Члан 6.
Чланови посебних радних тела бирају се на мандатни период на који је изабрана
Скупштина општине.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број:110-1585/20-01
У Книћу:23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 23.10.2020. године, на
основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон 101/16 - др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о регистру просторних јединица и адресном
регистру („Сл. гласник РС“,бр.9/2020), члана 37. став 1. тачка 50. Статута општине Кнић
(„Сл.гласник општине Кнић,бр.1/2019) и члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић,бр.4/2019), уз прибављену
сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00039/2020-24 од
01.06.2020 године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о утврђивању назива улица и засеока у насељеним
местима на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 29/18 и 16/19), тако што:
XIX Насељено место Кнић:
- мења се назив улице број 20. Обор кнеза Тодосија Филиповића, тако да гласи: „Обор
кнеза Тодосија“.
XXVII Насељено место Пајсијевић:
- мења се назив улице број 2. Ћуковац, тако да гласи: „Туцачког напера“;
- мења се назив улице број 3. Радивоја Кораћа, тако да гласи: „Ћуковац“;
- мења се назив улице број 4. Арсенија Чарнојевића, тако да гласи: „Косте
Шамановића“;
- мења се назив улице број 5. Туцачког напера, тако да гласи: „Трњаци“;
- мења се назив улице број 6. Косте Шамановића, тако да гласи: „Грчка коса“;
- мења се назив улице број 7. Доловачка, тако да гласи: „Котленичка“;
- мења се назив улице број 8. Данице Шамановић, тако да гласи: „Дуго поље“;
- мења се назив улице број 9. Грабачка, тако да гласи: „Виноградска“;
- мења се назив улице број 10. Плочанска, тако да гласи: „Радивоја Кораћа“;
- мења се назив улице број 11. Поток, тако да гласи: „Арсенија Чарнојевића“;
- мења се назив улице број 12. Трњаци, тако да гласи: „Доловачка“;
- мења се назив улице број 13. Грчка коса, тако да гласи: „Данице Шамановић“;
- мења се назив улице број 14. Котленичка, тако да гласи: „Грабачка“;
- мења се назив улице број 15. Дуго поље, тако да гласи: „Плочанска“;
- мења се назив улице број 16. Виноградска, тако да гласи: „Поток“.
XXVIII Насељено место Претоке
- мења се назив улице број 18. Грбова, тако да гласи: „Планинска“
XXXIV Насељено место Вучковица:
- мења се назив улице број 6. Иловаче, тако да гласи: „Сунчевог брега“.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке су графички прилози са описима из Елабората уличног система
који је израдио Републички геодетски завод Републике Србије.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 88-1996/19-01
У Книћу:23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14- др.закон,
101/16 – др. закон и 47/18), чл. 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник РС'',
бр. 41/09, 10/13- др.закон и 101/16), Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020
(''Сл.гласник 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. и 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл. гласник РС'', бр. 4/19), донела је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Кнић бр. 320-459/2020-07 од 13.05.2020. године врше се следеће измене и
допуне:
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, под редним бројем 1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, мера се брише у целости;
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 4.Посебни
подстицаји, под редним бројем 1.Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју, у колони Планирани Буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ
од 1.200.000,00 динара мења се у износ од 600.000,00 динара;
У поглављу II Опис планираних мера текстуални део мења се:
-

У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере: 101. Инвестиције у физичку имовину,
мера се брише у целости;
Члан 2.

У осталом делу Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Кнић остаје непромењен.
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Члан 3.
У табеларном приказу планираних финансијских средстава, укупан износ средстава из
буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, износ од 23.950.000,00 динара мења се у износ од
17.350.000,00 динара.
Члан 4.
Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.

Број:320-1413 /2020-07
У Книћу:23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14- др.закон, 101/16др.закон и 47/18), чл.17.став 3. и члана 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр.15/16 и 88/19), чл.37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,
бр.01/19), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр.4/19), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
1. РАЗРЕШАВА СЕ, члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Кнић:
-Бојан Тошовић, дипломирани правник из Опланића -члан из реда запослених.
За члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић ИМЕНУЈЕ
СЕ,
- Саша Милошевић, дипломирани правник из Губеревца, члан из реда запослених у ЈКП
„Комуналац“ Кнић
на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора именованог Решењем
Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ бр.22/17, 11/18).
2. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број: 119-1236/20-01
У Книћу: 23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.10.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 48. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине
Кнић бр.1/19) и чл. 151. став 2. и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена општине Кнић
1) ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине Кнић у имену удружења
„Удружење пчелара Кнић“ из Кнића.
2) Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број:88-1623/20-01
У Книћу:23.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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