СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2020.

Број: 28.

Кнић, 18.12.2020.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
6. став 2., члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр. 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, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 37. став
1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ бр. 1/19) и чл.152. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 04/19),
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Kнић за 2021. 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

512,748,985.54

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

512,748,985.54

буџетска средства

498,652,560.86

сопствени приходи
остали извори
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0.00
14,096,424.68
0.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

519,447,513.93

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

381,683,472.30

текући буџетски расходи

369,564,943.91

расходи из сопствених прихода
расходи из осталих извора

0.00
12,118,528.39

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

137,764,041.63

текући буџетски издаци

129,087,616.95

издаци из сопствених прихода

0.00

издаци из осталих извора

8,676,424.68

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

6,698,528.39

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

0.00
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УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

6,698,528.39

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

6,698,528.39

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

6,698,528.39

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

Опис
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Износ
512,748,985.54

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

71

259,180,000.00

711

151,200,000.00

711180

0.00

1.3. Порез на имовину

713

84,000,000.00

1.4. Остали порески приходи

714

15,980.000.00

1.5. Други порески приходи

716

8,000,000.00

2. Непорески приходи, у чему:

74

24,942,560.86

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

5,300,000.00

приходи од продаје добара и услуга

23,526,500.00

3. Меморандумске ставке

77

0.00

4. Донације

732

0.00

4. Трансфери

733

228,626,424.68

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

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

0.00
519,447,513.93

1. Текући расходи

4

381,683,472.30

1.1. Расходи за запослене

41

100,720,581.02

1.2. Коришћење роба и услуга

42

152,047,906.46

1.3. Отплата камата

44

0.00

1.4. Субвенције

45

16,700,000.00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

20,980,000.00

48+49+464

34,013,958.82

463

57,221,026.00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

137,764,041.63

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

62

0.00

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

Draft

0.00
92

0.00

91

0.00
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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

6,428,360.39

3
3

270,168.00

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 6.698.528,39 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 6.698.528,39 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се нераспоређен вишак прихода и
примања из ранијих година у износу од 6,428,360.39 динара и неутрошена средства донација
из ранијих година у износу од 270.168,00 динара.

Јавни приходи и примања по врстама утврђују се у следећим износима:

Draft
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији
утврђују се у следећим износима:

Draft

Страна 6. – Број 28.
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији,
утврђују се у следећим износима:

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Draft

28.12.2020.
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У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, решење о употреби текуће буџетске
резерве доноси Општинско веће на предлог Општинске управе – Одељења за финансије, буџет и
изворне приходе.
Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 1.500.000,00 динара.
Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог
Општинске управе – Одељења за финансије, буџет и изворне приходе, у складу са чланом 70.
Закона о буџетском систему.
Члан 4.
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији,
утврђују се у следећим износима:

Draft
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Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. годину и наредне две године,
исказани су у табели:

Draft
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II ПОСЕБАН ДЕO
Члан 6.
Укупни расходи и издаци у износу од 519.447.513,93 динара, финансирани из свих извора
финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Draft

28.12.2020.
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Draft
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Draft
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Службени гласник општине Кнић

Draft
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Draft
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Draft
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Draft
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Draft

Број 28. – страна 19
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Draft
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Страна 22. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.12.2020.
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Службени гласник општине Кнић
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
Број запослених код корисника буџетских средстава чије се плате финансирају из буџета
не може прећи максималан број на неодређено и одређено време и то:
47 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
10 запослених у локалној администрацији на одређено време,
27 запослених у предшколској установи на неодређено време,
3 запослених у предшколској установи на одређено време,
4 запослених у установи културе на неодређено време,
1 запослени у месној заједници на неодређено време
Члан 8.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних корисник буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су
руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Draft

28.12.2020.
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Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 12.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско
веће.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе
надлежног за финансије доноси општинско веће.
Члан 13.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси општинско веће.
Члан 14.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 15.
Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 17.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 5. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Draft
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Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021.годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом
56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима
који уређују јевне набавке.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се
по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом
Закона, председник општине, односно лице које он овласти одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.
Члан 24.
Примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018) вршиће се сходно Акту Владе
Републике Србије о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе и сходно
Одлуци о максималном броју запослених за сваки организациони облик у општини Кнић.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне писане сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021.године, уколико средства
потребна за исплату плата нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
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одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1.
овог члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021.години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења до 31. децембра 2021. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кнић за 2021.годину.
Члан 28.
Изузетно у случају да се буџету општине Кнић из другог буџета (Републике, Покрајине,
друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за накнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико корисници нису добили сагласност на
финансијски план на начин прописан Законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај
план нису доставили Управи за трезор.
Члан 30.
У буџетској 2021. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних,
годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета,
вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину.
Члан 31.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-приходи из буџета) обавезе може
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених
прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
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Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 32.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 33.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић'' и доставити Министарству
надлежном за послове финансија.
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'', а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
Број: 401-1598/2020-03
У Книћу: 18.12.2020 . године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину
Законски основ за доношење Одлуке о буџету
Законски основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а
обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је
Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013- ускл. дин. износи, 125/2014- ускл. дин износи, 95/2015 - ускл. дин износи, 83/2016,
91/2016 - ускл. дин износи, 104/2016 – др. закон, 96/2017 - ускл. дин износи , 89/2018 - ускл. дин
износи и 95/2018 – др. закон, 86/2019 - ускл. дин износи и 126/2020 - ускл. дин износи).
Законом о буџетском систему ("Сл. 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), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење
буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија буџета, као и финансирање
надлежности јединица локалне самоуправе.
Буџетски календар локалне власти је дефинисан у члану 31. Закона, којим је утврђено да
Скупштина општине доноси Одлуку о буџету до 20. децембра.
Чланом 40. Закона предвиђено је да по добијању Фискалне стратегије, локални орган
управе надлежан за финансије доставља директним и индиректним корисницима буџета
Упутство за припрему буџета које између осталог треба да садржи: - основне економске
претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне власти; - опис планиране политике
локалне власти; - процену прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти за
буџетску и наредне две фискалне године; - обим средстава које може да садржи предлог
финансијских плановима директних и индиректних буџетских корисника за буџетску годину, са
пројекцијама за наредне две фискалне године; - смернице за припрему средњорочних планова
директних корисника средстава буџета локалних власти; - поступак и динамику припреме буџета
и предлога финансијских планова директних буџетских корисника.
Чланом 41. Закона дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета локалне
власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на
буџет општине.
На основу члана 31. Закона, по буџетском календару, министар финансија доставља
Упутство за припрему Oдлуке о буџету локалне власти као и Фискалну стратегију до 5. јула.
Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама број: 401-003386/2020-03 од 10. јула 2020. године садржи основне економске претпоставке и смернице за
припрему Одлуке о буџету за 2021. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и
методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.
Одељење за финансије, буџет и изворне приходе је Упутство за припрему Нацрта буџета
општине Кнић за 2021. годину доставило буџетским корисницима 31. јула 2020. године.
Правци фискалне политике у 2021. години
Слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима
услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за
заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на
економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за
циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и
обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска
штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени
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опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну
годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП
Србије се у 2021. години пројектује на 6%. На основу присутних ниских инфлаторних притисака
и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту
добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и
стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.
Имајући у виду фискална правила и основне макроекономске пројекције Упутством су
предвиђене смернице за планирање појединих категорија расхода.
Плате запослених код корисника буџетских средстава уређене су у складу са Законом о
платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. Приликом
обрачуна и исплате плата примењиваће се основице према закључку Владе Републике Србије, до
почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Средства за плате задржана су на истом нивоу средстава планираних Законом о буџету
Републике Србије за 2020. годину, а корекција износа планираних средстава за плате извршиће се
у току 2021. године на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о
буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.
Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог
броја запослених.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и
исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања
запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021.
години и новчаних честитики за децу запослених.
У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално
планирати средства за ове намене у 2021. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање
сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској
процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом
(уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др). Посебно је приликом
планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12,
68/15, 113/17 и 91/19).
У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу којих се
додељују субвенције, а имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.
Приликом планирања групе конта 48- осталих расхода, треба имати у виду да се услед
недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по
решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због
наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило
стварање доцњи.
Остале расходе, треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у
циљу одрживог нивоа дефицита.
У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и
одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и
електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се чувa упoтрeбнa
врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo
рeкoнструкциje и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на
апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се средства за
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капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих
oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских
објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући
услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу,
као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а
у функцији су јавног интереса.
ПРИПРЕМА БУЏЕТА
Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.
Одлука о Буџету се састоји из општег дела, посебног дела и образложења. Општи део буџета
обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун
финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит.
Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава
према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже
расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном,
програмском и класификацијом по изворима финансирања.
Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације.
Програмске информације чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника
буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље
учинака за праћење постизања наведених циљева.
Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система
јединствене буџетске класификације. Буџет општине Кнић за 2021. годину у потпуности је
урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно, обухваћене су економска
класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона
класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и
програмско буџетирање.
Предлог одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину урађен је у складу са одредбама
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Сл.гласник РС“,број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018,
104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019).
I Општи део буџета
Предлог Одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину урађен је у складу са смерницама
из Упутства и у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне
расходе исказане по програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и
наредне две буџетске године.
Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину, заснивају
се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе
која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу
задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.
Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања и Рачун финансирања који садржи
укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 512.748.985,54 динара, и
укупне расходе и издатке у износу од 519.447.513,93 динара.
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ПРИХОДИ БУЏЕТА
Приликом планирања прихода пошло се од процене остварења у 2020. години,
потраживања по основу изворних прихода као и очекиваног остварења за 2021. годину. И у току
2021. године приступиће се редовној и принудној наплати наведених прихода.
Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Кнић тј. њиховом пројекцијом за
2021. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 512.748.985,54 динара.
Учешће појединих прихода и примања у укупним приходима буџета дато је у следећој
табели:
Ек.кл.

Опис

Износ

711

Порези на доходак, добит и капит. добитке

713
714

Проценат учешћа
%

151.200.000,00

29,49

Порези на имовину
Порези на добра и услуге

84.000.000,00
15.980.000,00

16,38
3,12

716

Други порези

8.000.000,00

1,56

733

Трансфери од других нивоа власти

228.626.424,68

44,59

741
742

Приходи од имовине
Продаја добара и услуга

1.100.000,00
14.142.560,86

0,21
2,76

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

6.000.000,00

1,17

744

Добровољни трансфери од физ.и прав.лица
200.000,00

0,04

3.500.000,00

0,68

512.748.985,54

100,00

745

Мешовити и неодређени приходи
Укупни приходи и примања

Планирани текући приходи и примања буџета општине Кнић за 2021. годину износе
512.748.985,54 динара.
Општи приходи и примања планирани су у износу од 498.652.560,86. динара.
Највише су увећани приходи од пореза на зараде имајући у виду повећање плата у јавном
сектору, као и минималне зараде у 2021. години. Општина Кнић обезбеђује средства за учешће у
финансирању мера активне политике запошљавања на подручју општине Кнић што доприноси
повећању пореза на зараде. Планирано је повећање пореза на имовину који сваке године показује
раст због константних активности на повећању обухвата пореских обвезника. Крајем 2020.
године завршен је попис у циљу свеобухвата непокретности у процесу утврђивања пореза на
имовину. Такође, приступиће се редовној и принудној наплати свих изворних прихода.
Поред буџетских јавних прихода планирани су и приходи из осталих извора у износу од
14.096.424,68 динара. Трансферна средства од других нивоа власти планирана су у износу од
3.200.000,00 динара за припремни предшколски програм Предшколске установе, 400.000,00
динара за пројекат Ликовна колонија гружанска јесен, 250.000,00 динара за пројекат Добричино
праскозорје и 1.100.000 динара од Комесаријата за избеглице. Планирана су трансферна средства
од Републике за пројекат енергетске реконструкције ОШ Рада Шубакић у Гружи у износу од
8.676.424,68 динара. Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су у износу
од 50.000 динара за пројекат Ликовна колонија гружанска јесен и 150.000,00 динара за пројекат
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Добричино праскозорје. Средства од 270.000 динара предвиђена су од родитељког динара за
активности Предшколске установе.
У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Кнић за
2020. годину, највеће учешће имају трансфери са 44,59%, док остатак чине остали приходи
буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге
и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга и мешовитих и неодређених
прихода).
Поред наведених прихода и примања буџета, планирана неутрошена средства из 2020.
године износе 6.698.628,39 динара, тако да ће корисници за финансирање свих послова и
активности у 2021. години користити средства у укупном износу од 519.447.513,93 динара
колико заједно износе средства из буџета, средства из других извора и планирана неутрошена
средства на консолидованом рачуну трезора у 2020. години.
РАСХОДИ БУЏЕТА
У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним
наменама у износу од 519.447.513,93 динара, од чега се на текуће расходе односи 381.683.472,30
динара и издатке за набавку нефинансијске имовине у износу 137.764.041,63 динара.

Ек.класиф

Опис

41

Расходи за запослене

42

Коришћење услуга и роба

45
46

Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и
социјална заштита
Остали расходи
Административни трансфери из
буџета

47
48
49
5

Проценат
учешћа %

Износ

Основна средства

УКУПНО

100.720.58,02

19,39

152.047.906,46

29,27

16.700.000,00
64.727.677,82

3,21
12,46

20.980.000,00

4,04

20.007.307,00

3,85

6.500.000,00

1,25

137.764.041,63

26,52

519.447.513,93

100,00

II Посебан део буџета
У посебном делу Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће
се финансирати средствима буџета општине Кнић, а према организационој, функционалној и
економској класификацији.
Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за
рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета
за буџетске кориснике није могао да одговори свим поднетим захтевима.
При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона,
приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних
доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне
награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне
енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из своје
надлежности.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА
БУЏЕТА (РАСХОДИ)
Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема на основу система
јединствене буџетске класификације. Буџет општине Кнић за 2021. годину у потпуности је
урађен у складу са чланом 29. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација
прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација,
функционална класификација, класификација према изворима финансирања, као и програмска
класификација. Нацрт буџета општине за 2020. годину уређен је у складу са одредбама
Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл.
гласник РС", број 16/2016 , 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018,
104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
У оквиру овог раздела планирано је:
411 и 412 -Плате за председника скупштине општине, секретара скупштине општине у
износу од 3.412.000,00 динара,
414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 38.000,00 динара
за помоћ запосленима у медицинском лечењу запослених,
415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 175.000,00 динара за
трошкове превоза запослених,
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара за
потребе службених путовања
423- функционерски додатак заменика председника скупштине општине, накнаде
одборницима, члановима радних тела и осталих комисија које формира скупштина, трошкове
репрезентације и услуге информисања све укупно 5.000.000,00 динара.
426- Материјал укупно је планирано 50.000,00 динара,
481- Планирана су средства за финансирање редовне делатности у износу од 272.139,00
динара у складу са Законом о финансирању политичких активности.
Планирана су средства за прославу дана општине у износу од 1.630.000,00 динара (426материјал 30.000,00 динара и 423- услуе по уговору 1.600.000,00 динара).
РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
У оквиру овог раздела планирана су средства за:
411 и 412 -плате председника општине, заменика председника општине у износу од
3.555.000,00 динара.
414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 38.000,00 динара,
415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 102.000,00 динара за
трошкове превоза запослених,
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 100.000,00 динара за
потребе службених путовања,
423- накнаде члановима комисија које формира председник и трошкове репрезентације у
износу од 400.000,00 динара,
426- Материјал укупно је планирано 10.000,00 динара,
РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Код овог директног корисника планирана су средства за:
Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 35

411 и 412 –плату чланова Општинског већа који су у сталном радном односу у износу од
3.552.571,00 динара,
414- Социјална давања запосленима у износу од 95.000,00 динара,
415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 410.000,00 динара за
трошкове превоза запослених,
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара за
потребе службених путовања,
423- трошкови репрезентације и накнаде члановима комисија које формира Општинско
веће у износу од 200.000,00 динара.
РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе
Функција 130
411 и 412- Плате за запослене у Општинској управи у износу од 43.219.100,00 динара
413- Накнаде у натури за набавку новогодишњих поклон пакетића за децу запослених
радника, а у складу са законским прописима у износу од 150.000,00 динара,
414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.300.000,00
динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу запослених и отпремнине за одлазак у
пензију запослених који стичу услов у 2021. години,
415- Накнаде трошкова за превоз планиране су у износу од 3.000.000,00 динара,
416- Јубиларне награде за запослене који стичу право на јубиларну награду у 2021. години
а у складу са Законом о раду у износу од 650.000,00 динара .
421- Стални трошкови опредељено је 8.500.000,00 динара, за трошкове платног промета,
електричне енергије, телефона и слично.
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара за
потребе службених путовања,
423- Средства за услуге по уговору планирана су у износу од 13.562.500,00 динара и то за
услуге превођења, одржавање софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге
штампања, стручне услуге екстерне ревизије, трошкове репрезентације, ангажовање по
привременим и повременим пословима, хибридну пошту и остало.
424- Специјализоване услуге у износу од 10.814.770,00 динара, од тога за рушење
нелегално изграђених објеката 5.889.000,00 динара,
425- Текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 3.605.000,00 динара,
426- Трошкови материјала 7.340.000,00 динара (канцеларијски материјал, материјал за
одржавање хигијене, материјал за посебне намене),
451- субвенције јавним нефинансијским предузећима 500.000,00 динара за годишњу
чланарину РЕДАСП,
481- дотације невладиним организацијама у износу од 380.000,00 динара за члански
допринос СКГО и Налед,
482- порези, обавезне таксе и казне у износу од 400.000,00 динара,
485- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 90.000,00
динара,
511- Зграде и грађевински објекти – планирана су укупна средства у износу од
23.300.000,00 динара за за следеће намене: за пројектно техничку документацију за потребе
општинске управе, за инвестиционо одржавање објеката јавне намене и за парцелацију и
препарцелацију.
512-опрема издвојено је 700.000,00 динара за куповину канцеларијске, рачунарске и
остале опреме.
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541- за куповину земљишта издвојено је 1.000.000,00 динара.
Функција 250
Програмска активност управљање ванредним ситуацијама:
426- материјал у износу од 200.000,00 динара,
484- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода у износу
од 270.168,00 динара.
Функција 160
483- новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од
3.400.000,00 динара.
499- средства резерве планирана су у износу од 6.500.000,00 динара и то за сталну резерву
1.500.000,00 и текућу 5.000.000,00 динара. Законом о буџетском систему регулисано је да се један
део прихода може планирати као средства резерви за потребе за које се у току године установи да
планирана средства нису довољна. Планирана средства резерви не могу бити већа од 4% ( за
текућу буџетску резерву) и 0,5% ( за сталну буџетску резерву) од планираних прихода. Стална
буџетска резерва која се користи за отклањање последица ванредних околности планирана је у
износу од 1.500.000,00 динара, док је текућа буџетска резерва планирана у износу од 5.000.000,00
динара.
Функција 840
481-Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 700.000,00 динара и то
удружењима грађана 400.000,00 динара и верским заједницама 300.000,00 динара за које ће бити
расписан јавни конкурс.
Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање
Функција 620
У оквиру овог програма планирана су средства за израду планске документације за
потребе општине у износу од 1.000.000,00 динара.
Програм 2 - Комуналне делатности
Функција 560
У оквиру програма Комуналне делатности програмска активност зоо хигијена предвиђено
је 4.500.000,00 динара и то за хватање паса луталица, накнаде по споразуму као и уклањање
конфиската угинулих животиња.
Функција 540
Планиран је износ од 3.700.000,00 динара за финансирање одржавања јавних зелених
површина.
Функција 630
Предвиђен је износ од 8.000.000,00 динара за измирење обавезе за израду пројекта
водоснабдевања осам села са система Рзав.
Функција 640
За управљање и одржавање јавним осветљењем предвиђено је 18.100.000,00 динара, од
чега за сталне трошкове јавне расвете 14.000.000,00 динара, одржавање јавне расвете 1.500.000
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динара, измештање мерних места, увођење нових линија и уградња електроормана 2.000.000,00
динара.
Програм 3- Локални економски развој
Функција 490
За мере активне политике запошљавања опредељено је 1.000.000,00 динара, који ће бити
рапоређени Локалним акционим планом запошљавања.
Програм 4- Развој туризма
Функција 620
Планирана су средства у укпном износу од 639.350,37 динара за финансирање активности
по основу Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта на територији општине Кнић који ће бити донет у 2021. години. Од наведеног износа
100.000,00 динара су планирани приходи у 2021. години, док су 539.350,37 динара неутрошена
средства из претходних година.
Програм 5- Пољопривреда и рурални развој
Функција 421
Планирана средства у оквиру Програма 5 износе 18.250.000,00 динара. Од укупних
средстава 1.500.000,00 динара намењено је за исплату накнада за рад на противградним
станицама (ек.клас.423), едукације, котизације за сајмове и остале промотивне активности
1.000.000,00 динара (ек.клас.423), за куповину противградних ракета 1.700.000,00 динара
(ек.клас.426), регрес за вештачко осемењавање 2.000.000,00 динара (ек.клас.451), кредитну
подршку 2.000.000,00 динара (ек.клас.451), за инвестиције у пољопривреди 10.000.000,00 динара
као и 50.000,00 динара за подршку удружењима.
Програм 6-Заштита животне средине
Функција 510
Предвиђена су средства у износу од 2.000.000,00 динара за куповину контејнера, а на
основу посебног програма субвенција ЈКП Комуналац Кнић.
Функција 560
За програм заштите животне средине за 2021. годину планирано је 3.000.000,00 динара.
Средства за релизацију активности ће се користити након добијања сагласности надлежног
министарства.
Програм 7 –Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Функција 451
У оквиру програма Организација саобраћаја планирана су средства за изградњу,
реконструкцију саобраћајне инфраструктуре на територији општине у износу од 74.300.000,00
динара као и за надзор за радове у износу од 600.000,00 динара, а ближе намене дефинисане су
Програмом одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других
комуналних и јавних објеката у 2021. години у општини Кнић.
Предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара за редовно летње и зимско
одржавање путева на територији општине Кнић на економској класификацији 424специјализоване услуге, као и 16.000.000 динара за одржавање макадамских, некатегорисаних и
атарских путева на економској класификацији 425- текуће поправке и одржавање.
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Што се тиче средстава која се остварују од наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима планирано је 5.000.000,00
динара. Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2021. години на територији
општине Кнић.
Функција 453
Опредељена су средства у износу од 1.400.000,00 динара за одржавање железничких
прелаза.
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
Предвиђена су средства у износу од 2.080.000,00 динара за финансирање радова на
водоводу и канализацији у кухињи Предшколске установе „Цветић“.
Програм 9- Основно образовање и васпитање
Функција 912
Финансирање расхода и издатака установа образовања из буџета локалне власти уређено
је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018др.закон и 10/2019).
Основном образовању опредељено је 42.461.478,00 динара. Ова средства користиће се за
финансирање расхода за несметано функционисање три основне школе и то: за трошкове
електричне енергије, угља, дрва, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, трошкове
путовања, превоза ученика, превоз наставника, социјална давања, исплату јубиларних награда,
набавку материјала, услуга по уговору и за текуће поправке и одржавање објеката и опреме,
таксе, новчане казне и пенале по решењу судова. Издвојена су средства за трошкове израде
пројектне документације основних школа у износу од 300.000,00 динара, опреме у износу од
520.000,00 динара и финансирање асистента у настави у износу од 499.998,00 динара.
Програм 10 - Средње образовање и васпитање
Функција 920
Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018-др.закон и
10/2019).
Средњем образовању намењено је 13.159.548,00 динара. Средства су планирана за текуће
активности и несметано функционисање рада Средње школе Кнић и то: за трошкове електричне
енергије, угља, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, трошкове путовања, превоза
ученика, превоз наставника, социјална давања, исплату јубиларних награда, набавку материјала,
услуга по уговору и за текуће поправке и одржавање објеката и опреме, таксе, новчане казне и
пенале по решењу судова, као и за набавку опреме наведене у предлогу финансијског плана
Средње школе.
Програм 11- Социјална и дечија заштита
Функција 040
У оквиру функције 040 планирана су средства за новчана давања незапосленим
породиљама у износу од 5.800.000,00 динара, 1.500.000,00 динара за превоз као и смештај у
школу деце са сметњама у развоју, за родитељски додатак у износу од 2.100.000 динара,
студентске стипендије 1.800.000 динара, све на еконмској класификацији 472- накнаде за
социјалну заштиту.
Функција 070
Укупно су планирана средства у износу од 5.180.000,00 динара и то:
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-једнократне и други облици помоћи одобрени од стране Комесаријата за избеглице у
износу од 1.100.000,00 динара,
-за дневне услуге Помоћ у кући старим лицима које се финансирају из буџета општине у
износу од 4.080.000,00 динара.
Функција 090
Планирана су средства за корисника Центар за социјални рад и то за следеће намене:
-редовна делатност 1.000.000,00 динара,
-накнаде за управни одбор 100.000,00 динара,
-једнократне помоћи и остала права 2.500.000,00 динара,
-услуге сигурне куће и прихватилишта 500.000,00 динара,
-поправка објеката за социјално угрожене 500.000,00 динара.
У оквиру наведеног програма и функције опредељено је 1.000.000,00 динара за пригодне
поклоне, куповину књига првацима, предшколцима и вуковцима у складу са Одлуком о
друштвеној бризи о деци.
Функција 470
Планирана су средства за финансирање рада Црвеног крста у износу од 1.480.000,00
динара.
Програм 12- Здравствена заштита
Функција 740
Опредељена су средства из буџета општине у износу од 296.937,91 динар за
суфинансирање пројекта „Повећана доступност старим лицима из удаљених насеља услугама
здравствене заштите са фокусом на жене старије од 65 година.
Функција 760
Планирано је издвајање из буџета општине износа од 6.228.000,00 динара за финансирање
мртвозорства и три пројекта ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ и то: “Кућно лечење, палијативно
збрињавање и пружање хитне помоћи“, “Лекари специјалисти” и „Мере и подршка развоју
популационе политике“.
Програм 13- Развој културе и информисања
Функција 820
Предвиђена су средства за финансирање друге фазе реконструкције Дома културе у Книћу
у износу од 5.100.000,00 динара.
Функција 830
У оквиру наведене функције опредељено је 200.000,00 динара на име финансирања
унапређивања јавног интереса у области јавног информисања за који ће бити расписан јавни
конкурс.
Програм 14- Развој спорта и омладине
Функција 810
За финансирање локалних спортских организација планирано је 9.600.000,00 динара.
Функција 130
За потребе Канцеларије за младе издвојено је 100.000,00 динара.
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Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Предвиђена су средства за финансирање пројекта „Енергетска реконструкција ОШ Рада
Шубакић“ у Гружи и то учешће општине 3.718.467,72 динара и средства од републике у износу
од 8.676.424,68 динара.
Раздео 5 -ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Средства у износу од 1.961.000,00 динара предвиђена су за следеће трошкове:
411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 1.640.000 динара и
односи се на масу средстава за плату општинског правобраниоца. Маса је планирана на нивоу
дозвољене масе зараде 2019. године а у складу са Упутством Министарства финансија за
припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020.годину.
414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 20.000 динара за
помоћ запосленима у медицинском лечењу.
415- Накнаде трошкова превоза у износу од 130.000 динара
421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 1.000 динара односе се на
потребна средства за услуге поште.
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 50.000 динара за потребе
службених путовања општинског правобраниоца.
423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 30.000 динара за услуге
образовања и усавршавања запослених за потребе котизација за учешће на семинарима и
стручним саветовањима.
426-Материјал средства су планирана у износу од 90.000 динара за набавку
канцеларисјког материјала и стручне литературе за потребе правобранилаштва.
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
Планирана су средства у укупном износу од 47.757.900,00 динара и то из буџета општине
44.287.900,00 динара и средства из осталих извора у износу од 3.470.000 динара.
Средства су опредељена за текуће активности и несметано функционисање рада
Предшколске установе „Цветић“ за расходе за запослене, социјална давања, сталне трошкове,
трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, набавку материјала, за текуће
поправке и одржавање, таксе, опрему као и за финансирање четири пројекта „Логопед, соматопед
и психолог“, “Енглески језик“ , “Здрава исхрана“ и „Школица спорта“.
Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе - Месне заједнице
Функција 160
Планирана су средства у укупном износу од 10.682.149,23 динара из буџета општине.
Наведена средства су планирана за функционисање 33 Месне заједнице , односно покриће
текућих расхода као и за измирење обавезе за главни дуг МЗ Рашковић за изградњу пута из 2003.
године у износу од 5.239.149,23 динара.
Програм 13- Развој културе и информисања
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
За финансирање активности Центра за културу и бииблиотеке опредељена су средства у
укупном износу од 10.735.000,00 динара и то из буџета општине 10.335.000,00 динара и из
осталих извора финансирања у износу од 400.000,00 динара. Наведена средства користиће се за
текуће активности и несметано функционисање рада установе и то за расходе за запослене,
социјална давања, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване
услуге, набавку материјала, за текуће поправке и одржавање, таксе, куповину књига, опрему,
Draft
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средства за набавку ношње и средстава за финансирање активности у оквиру манифестација
предвиђених Одлуком о сталним манифестацијама као и средства за финансирање пројекта
„Добричино праскозорје“.
Програм 4- Развој туризма
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
Опредељена су средства у износу од 6.920.000,00 динара и то из буџета општине 6.337.000
динара као и из сопствених прихода и осталих извора у износу од 450.000,00 динара. Намењена
су за текуће активности и несметано функционисање рада установе и то: за расходе за запослене,
социјална давања, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване
услуге, набавку материјала, и за текуће поправке и одржавање, таксе, опрему и средстава за
финансирање активности у оквиру манифестација и ликовне колоније „Гружанска јесен“
предвиђених Одлуком о сталним манифестацијама.
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
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ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Шифра

1 –Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

2 – Комуналне
делатности

Управљање/одржа
вање јавним
осветљењем

1102

0001

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

У
к
у
п
н
а

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној
години
(2019)

Просторни развој
у складу са
плановима

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

2

2

2

2

2

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда
Цена воде по м3

1

1

1

1

1

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

44,73

44,73

44,73

44,73

44,73

34.300.000,00

0,00

34.300.000,00

200

200

200

200

200

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

Рационално
снабдевање водом
за пиће
Адекватно
управљање јавним
осветљењем

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

Очекивана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Циљана
вредност
2023

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Draft

с
р
е
д
с
т
в
а
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Одржавање јавних
зелених површина

0002

Службени гласник општине Кнић

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

0004

Унапређење
заштите од
заразних и других
болести које
преносе животиње

0008

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

ЗОО хигијена

Управљање и
снабдевање водом
за пиће

3- Локални
економски развој

1501

Мере активне
политике
запошљавања

0002

раде
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се уређује
и одржава
зеленило

Број извршених
инспекцијских
контрола

Број ухваћених и
збринутих паса и
мачака луталица

Број кварова по
км водоводне
мреже

Повећање
запослености на
територији
општине

Број
евидентираних
незапослених
лица на евид.
НСЗ
(разврстаних по
полу и старости)

Повећање броја
запослених кроз
мере активне

Број
новозапослених
жена кроз
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8000

8000

8000

8000

8000

15

15

15

15

15

100

100

100

100

4

4

4

4

ж-610
м-420

ж-595
м-395

ж-550
м-380

2

-

10

70

Draft

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

ж-550
м-380

ж-550
м-380

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

10

10

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00
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политике
запошљавања

4- Развој туризма

1502

Управљање
развојем туризма

0001

Промоција
туристичке понуде

Пројекат бр. 1
Ликовна колонија
Гружанска јесен

0002

1502-4008

Повећање
смештајних
капацитета
туристичке
понуде
Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге
Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

реализацију мера
активне
политике
запошљавања
Број
новорегистрован
их кревета
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 ликовних
уметника на
колонији

Број фотографа

5–
Пољопривреда и
рурални развој

0101

Раст производње и
стабилност
дохотка
произвођача

18.12.2020.

Удео
регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних

66

34

50

60

50

6.570.000,00

989.350,37

7.559.350,37

86%

80%

100%

100%

100%

4.350.000,00

539.350,37

4.889.350,37

15

15

20

20

20

1.680.000,00

0,00

1.680.000,00

3500

3500

3500

540.000,00

450.000,00

990.000,00

18.250.000,00

0,00

18.250.000,00

3000

3000

15

15

15

15

15

70

60

80

90

100

70%

70%

70%

70%

70%

Draft
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газдинстава

Стварање услова
за развој и
унапређење пољ.
производње

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима
на територији
општине
Број учесника
едукација

Подршка за
спровоћење
пољопривредне
политике у
локалној заједници

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава

0001

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава

Мере подршке
руралном развоју

Унапређење
руралног развоја
0002

Проценат
коришћења
пољопривредног
земљишта
обухваћених
годишњим
програмом у

3

4

6

6

6

280

300

355

350

350

303

280

300

320

320

119

70

150

180

200

30

30

30

30

35

Draft

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

10.050.000,00

0,00

10.050.000,00
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односу на
укупне
расположиве
пољопривредне
површине
Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
мера руралног
равоја у односу
на укупан број
пољопривредних
газдинстава
Број жена
носилаца
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
мера руралног
развоја

6 – Заштита
животне средине

0401

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

Управљање
осталим врстама
отпада

0006

Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

Број дивљих
депонија

Број очишћених
дивљих депонија

159

140

150

180
200

22

14

30

40
55

36

36

36

36

15

13

15

15

Draft

36

15

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

28.12.2020.

Управљање
заштитом животне
средине
0001

7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

Унапређење
безбедности
саобраћаја

0005

8 – Предшколско
васпитање и
образовање

2001

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Службени гласник општине Кнић

Испуњење обавеза
у складу са
законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
меразаштите
Развијеност
инфраструктуре у
контексту
доприноса социо
економском
развоју
Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем
Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Усвојен програм
заштите животне
средине са
акционим
планом
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да

да

да

да

да

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

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

19,5

6,670

19

19

19

117.300.000,00

0,00

117.300.000,00

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

250

250

250

250

250

112.300.000,00

0,00

112.300.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

46.367.900,00

3.470.000,00

49.837.900,00

44.367.900,00

3.470.000,00

47.837.900,00

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

70

80

90

100

2

3

4

5

14

16

25

26

0001
Проценат
стручних
сарадника који
су добили
најмање 24 бода

Draft

100
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Деца којој је
потребна додатна
васпитно
образовна
подршка,
остварила су
напредак у
области говора
Повећање дечијег
развоја и
напредовања

за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
у односу на
укупан број
сарадника
Повећан број
деце са
правилним
говором

Пројекат
Логопед, психолог
и соматопед

2001-4015

Пројекат Енглески
језик

2001-4016

Пројекат здрава
исхрана

2001-4017

Квалитетно
планирање и
органиована
исхрана деце

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

Пројекат Школица
спорта

2001-4018

Развити љубав
према спорту и
интересовању за
њега

Смањити
проценат лошег
држања теле код
деце

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено

18.12.2020.

-

200

210

230

250

500.000,00

0,00

500.000,00

-

60

150

160

160

500.000,00

0,00

500.000,00

-

200

220

230

250

500.000,00

0,00

500.000,00

200

210

230

250

500.000,00

0,00

500.000,00

788

770

777

774

42.461.478,00

0,00

42.461.478,00

807

Draft

28.12.2020.
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према полу)
9 – Основно
образовање и
васпитање

Стопа прекида
основног
образовања
(разложено
према полу)

2002

Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група

Функционисање
основних школа

Пројекат Aсистент у

0001

2002-4021

Проценат деце
која се школују у
редовним
основним
школама на
основу
индивидуалног
образовног
плана (ИОП2) у
односу на
укупан број деце
одговарајуће
старосне групе

0

0

0

0

0

1,05

1,06

1,06

1,06

1,06

Обезбеђени
прописани услови
за васпитно
образовни рад са
децом у ОШ

Просечан број
ученика по
одељењу

15,30

14,16

14,26

13,93

14

Квалитет
школовања
ученика са
посебним
потребама кроз
индивидуални рад

Радови ученика

-

5,5

6,5

7

7

Оцена
(просечна)

-

3

3

3

3

Draft

41.961.480,00

0,00

41.961.480,00

499.998,00

0,00

499.998,00
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настави
Помоћ у
социјализацији
ученика са
тешкоћама у раду
Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
10 – Средње
образовање

2003

Функционисање
средњих школа

0001

11 - Социјална и
дечија заштита

0901

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

Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

-

задовољава
јућа

задовољав
ајућа

задовољав
ајућа

-

задовољава
јуће

задовољав
ајуће

задовољав
ајуће

девојчице
102
дечаци 74

девојчице
115
дечаци 90

девојчице
126
дечаци
118

девојчице
140
дечаци 120

девојчице
155
дечаци
130

13.159.548,00

0,00

13.159.548,00

22

23

24

25

26

13.159.548,00

0,00

13.159.548,00

3,6

3,6

4

4

4

22.360.000,00

1.100.000,00

23.460.000,00

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

Просечан број
ученика по
одељењу

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

18.12.2020.

Draft

задовоља
ва
јућа
задовоља
вајућа

28.12.2020.

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи
0001

Дневне услуге у
заједници
0003

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

Подршка
реализацији
програма
активности
Црвеног крста

0901-4001

0901-4003

0901-4004

0901-4005

0005

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
заштите
сиромашних

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуге у
заједници за стара
лица
Повећање
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
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300

300

300

300

300

10

10

10

10

10

590

439

439

439

Број деце

48

66

70

Број корисника
услуга

10

10

Број студената

21

Број
поправљених
објеката

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

4.600.000,00

1.100.000,00

5.700.000,00

439

4.080.000,00

0.00

4.080.000,00

70

70

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

10

10

10

500.000,00

0,00

500.000,00

18

20

20

20

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

5

5

10

10

10

500.000,00

0,00

500.000,00

300

4000

150

150

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

Број грађанакорисника
других мера
материјалне
подршке

Јединични
трошкови по
сату

Број
дистрибуираних
пакета за
социјално
угрожено
становништво

150

Draft

Страна 52. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

међу људима
организовањем
различитих
облика помоћи
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу
Подршка деци и
породици са децом

0006

12 – Здравствена
заштита

1801

Мртвозорство

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

0002

1801-4009

Унапређење
здравља
становништва

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

2

2

2

2

2

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

86%

90%

90%

90%

90%

6.524.937,91

0,00

6.524.937,91

Стручно
одређивање
времена и узрока
смрти

Број умрлих
лица

170

170

170

170

150

200.000,00

0,00

200.000,00

Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Број
дијагностичко –
терапијских
процедура

30000

30000

31000

31000

31000

3.538.000,00

0,00

3.538.000,00

Број прегледа
службе хитне
медицинске
помоћи

7000

7000

7200

7200

7200

Број посета у
Служби кућног
лечења

10500

11000

11000

11500

11500

Draft

28.12.2020.

Пројекат
Консултантске
услуге лекара
специјалиста

1801-4010

Службени гласник општине Кнић

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

Број очитаних
плочица за ПА
тест

1000

1000

1200

1300

1500

Број урађених
ултразвучних
прегледа

235

400

500

500

500

113123

115000

120000

120000

120000

Укупан број
лабораторијских
анализа
Пројекат Мере и
подршка развоју
популационе
политике

1801-4011

Повећана
дост.ст.лицима из
удаљених насеља

1801-4012

13 – Развој
културе и
информисања

1201

Функционисање
локалних установа
културе

0001
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690.000,00

0,00

690.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

296.937,91

0,00

296.937,91

Промоција
репродуктивног
здравља
адолесцената и
популациона
едукација

Број одржаних
радионица

25

25

30

30

30

Број учесника у
радионицама

500

550

600

600

600

Повећање
доступности
здравствене
заштите старим
лицима и женама
из удаљених
насеља
Подстицање
развоја културе

Број жена
пацијената

Број
реализованих
програма на 1000
који доприносе
остваривању
општег интереса
у култури

5

5

5

6

7

15.535.000,00

400.000,00

15.935.000,00

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе

Број запослених
у установама
културе у односу
на укупан број
запослених у
ЈЛС

5/100

5/100

5/100

6/100

6/100

8.355.000,00

0,00

8.355.000,00

975

Draft

Страна 54. – Број 28.

Јачање културне
продукције и
умет.стваралаштва

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
области јавног
информисања

0002

0004

Добричино
праскозорје

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

Унапређење
разноврсност
културне понуде

Број програма и
пројеката
подржаних од
стране општине
намењених
осетљивим
друштвеним
групама

61

10

65

72

75

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

Повећана понуда
квалитетних
медијских
садржаја из
области
друштвеног
живота локалне
заједнице

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања

2

1

2

2

2

200.000,00

0,00

200.000,00

Повећање броја
такмичара

Планирани број
такмичара

24

24

30

530.000,00

400.000,00

930.000,00

Нови амбијент за
нову перспективу

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

1201-4007

Реконструкција
Дома културе у
Книћу

1201-5001

14 – Развој спорта
и омладине

1301

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

0001

Обезебеђење
услова за бављење
спортом свих
грађана и
грађанки општине
Унапређење
подршке
локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у области

Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних од
стране општине

500

1000

1500

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

25

23

23

23

23

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

2

2

2

2

2

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

Draft

28.12.2020.

Спровођење
омладинске
политике

15 – Опште
услуге локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

Функционисање
месних заједница

0005

0602

0001

0002

Службени гласник општине Кнић

спорта
Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности
Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу
са надлежностима
и пословима ЛС
Функционисање
управе

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем МЗ

Заштита
имовинских права
и интереса
општине
Општинско
правобранилаштво

0004

Текућа буџетска

0009

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

Проценат
попуњености
радних места
која
подразумевају
вођење управног
поступка
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
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-

-

100

100

100

100.000,00

0,00

100.000,00

-

-

400

400

400

Дефицит

Дефицит

Дефицит

Суфицит

Суфицит

136.265.519,23

6.159.178,02

142.424.697,25

95

95

100

100

100

116.922.370,00

5.889.010,02

122.811.380,02

33

33

33

33

33

10.682.149,23

0,00

10.682.149,23

100

80

100

100

100

1.961.000,00

0,00

1.961.000,00

5.000.000,00
Draft

5.000.000,00

Страна 56. – Број 28.

резерва
Стална буџетска
резерва

Управљање
ванредним
ситуацијама

16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

0014

2101

0001

0002

Пројекат Дан
општине

2101-4022

Енергетска
реконструкција
ОШ Рада Шубакић
у Гружи

18.12.2020.

1.500.000,00

0010

Функционисање
Извр.органа

17 Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори енергије

Службени гласник општине Кнић

0501

0501-5002

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне
скупштине

Број
идентификовани
х објеката
критичне
инфраструктуре
(нпр.
трафостаница)

Функционисање
Изврш. органа
Адекватна
промоција
општине
Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности
зграде

Број седница
извршних органа
Број награђених
ученика и
студената
Смањење
трошкова за
грејање

Побољшање
енергетске
ефикасности
зграде школе

10

10

10

10

10

1.500.000,00

200.000,00

270.168,00

470.168,00

19.139.710,00

0,00

19.139.710,00

10.555
8.997.139,00

0,00

10
8.997.139,00

40

8

6

10

10

1010

Број седница
скупштине
18

15

20

20

20

8.512.571,00

0,00

8.512.571,00

10

10

10

10

10

1.630.000,00

0,00

851.630.000,00

3.718.467,72

8.676.424,68

85
12.394.892,40

3.718.467,72

8.676.424,68

12.394.892,40

498.652.560,86

20.794.953,07

519.447.513,93

Смањење
трошкова
грејања

10%

УКУПНО:

Draft

15%

20%

28.12.2020.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. 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. 37. 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
ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У
ОПШТИНИ КНИЋ
Програм обухвата
планиране радове
на одржавању и развоју општинских и
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2021. години као
и активности које ће се предузимати у изградњи нових и модернизацији постојећих путева, као и
изградњу нове и модернизацију постојеће комуналне инфраструктуре у складу са планом
потребних финансијских средстава за ове намене. Програм је урађен на основу финансијских
могућности буџета општине Кнић.
1. Путна привреда и комунална инфраструктура
1.1.

Редовно одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката

Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током дела или
целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради одржавања и
очувања функционалне исправности пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме
пута.
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 20.000.000,00 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 12.000.000,00 динара.
Примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним
површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 8.000.000,00 динара.
-

На основу чл. 2. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник општине
Кнић" бр.17/16 и 4/17") и чл.3. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Комуналац" Кнић („ Службени
гласник општине Кнић" бр.18/16 и 4/17") за послове редовног одржавања улица и путева
Скупштина општине Кнић је основала ЈКП "Комуналац" Кнић.

Draft

Страна 58. – Број 28.

1.2.
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Изградња, рехабилитација и реконструкција путних праваца

За ове намене се опредељују средства у износу од 74.300.000,00 динара, а која ће се
искористити за следеће путне правце:
Р.б. Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у засеоку Брђани МЗ
1.
2.200.000,00
Рашковић
Образложење :
Реконструкцијом наведеног путног правца засеок Брђани у ком живи око 20
активних домаћинстава се повезује са путем Брњица-Рашковић-Рибеш.

Р.б. Путни правац
Вредност
2. Реконструкција пута у Брњици засеок Зечевићи
5.000.000,00 динара
Образложење :
Асфалтираће се засеок у ком живи 16 активних домаћинстава од којих се већина
бави пољопривредном производњом, а нека домаћинства запошљавају и већи број
људи. Асфалтирањем наведеног путног правца општина Кнић кроз инфраструктурни
развој
Р.б. Путни правац
Вредност
3. Реконструкција путева у Дубрави
3.900.000,00 динара
Образложење :
Асфалтираће се два засеока у селу у коме до сада није асфалтиран ни један путни
правац чиме се засеоци повезују са путем Гривац-Дубрава-Забојница.

Р.б. Путни правац
Вредност
4. Реконструкција пута у Барама засеок Гај
4.500.000,00 динара
Образложење :
Извршиће се асфалтирање пута у засеоку са великим бројем домаћинстава.
Асфалтирањем ће се спојити два краја села Баре.

Р.б. Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у Претокама засеок
5.
4.000.000,00 динара
Благојевићи
Образложење :
Почетак асфалтирања пута који повезује Претоке и Бумбарево Брдо. У наведеном
засеоку живи велики број домаћинстава и њима ће се значајно побољшати квалитет
живота.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у Радмиловићу засеок
6.
4.900.000,00 динара
Пољци
Образложење :
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Наставак асфалтирања путевева на територији МЗ Радмиловић чиме ће се значајно
побољшати квалитет путне инфраструктуре што ће плакшати пролаз као
пољопривредној механизацији тако и грађанима.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у Липници засеок
7.
4.700.000,00 динара
Мајсторовићи
Образложење :
Асфалтираће се најгушће насељени засеок у Липници, а уједно се повезују и месне
заједнице Липница и Гружа.

Реконструкција пута на територији МЗ Опланић
4.500.000,00 динара
засеок Старо село
Образложење :
Асфалтирањем овог путног праваца великом броју домаћинстава омогућиће се трајно
решење за несметан приступ својим парцелама и домаћинствима који је због
конфигурације терена у протеклом периоду био значајно отежан. Као и у другим
месним заједницама и овим асфалтирањем општина Кнић наставља са уређењем
путне инфраструктуре у Претокама.
8.

Р.б. Путни правац
Вредност
9.
Реконструкција улица у насељеном месту Кнић
4.000.000,00 динара
Образложење :
Наставак асфалтирања путева и улица на територији МЗ Кнић чиме се заокружује
једна целина у инфраструктурном развоју МЗ Кнић.
Р.б Путни правац
.
10. Реконструкција пута Љуљацима центар села
Образложење :
Наставак асфалтирања пута Опланић-Топоница-Љуљаци.

Р.б.

Вредност
6.100.000,00 динара

Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок Грчка
11.
4.500.000,00 динара
коса
Образложење :
Овом реконструкцијом општина Кнић наставља политику повезивања места јер се на
овај начин повезују села Пајсијевић и Лесковац и трајно се решава проблем овог
путног правца који је због конфигурације терена било врло тешко одржавати у
протеклом периоду.
Р.б. Путни правац
Вредност
12. Реконструкција пута у Драгушици
4.000.000,00 динара
Образложење :
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Асфалтирањем овог пута домаћинстава која живе у овом засеоку биће асфлтним
путем повезан са државним путем Кнић – Топоница.

Р.б. Путни правац
Вредност
13. Реконструкције пута у Честину Росуље
5.500.000,00 динара
Образложење :
Наставак асфалтирања путева у Честину и то у најгушће насељеном делу ове Месне
заједнице чиме се у једном од највећих села на територији општине Кнић значајно
побољшава квалитет путне инфраструктуре.
Р.б. Путни правац
Вредност
Реконструкција пута у Балосавама засеок
14.
7.000.000,00 динара
Дубљаци
Образложење :
Асфалтирањем наведеног путног правца повезују се месне заједнице Честин и
Балосаве чиме се знатно подиже квалитет живота грађана и олакшава саобраћај како
пољопривредној механизацији тако и путничким аутомобилима. Наведени путни
правац је значајан и за развој привреде и пољопривреде како на територији општине
Кнић тако и у целом региону јер омогућава фирми Гружа аграр која у сезони
запошљава преко 100 људи, а чије је седиште и чије су плантаже поред наведеног
путног правца да кроз нове инвестиције за које је неопходна квалитетна
инфраструктура шири своје пословање од чега ће пре свега имати користи грађани
општине Кнић.
Р.б. Путни правац
Вредност
15. Реконструкција улица у насељеном месту Кнић
4.500.000,00 динара
Образложење :
Наставак асфалтирања путева и улица на територији МЗ Кнић чиме се заокружује
једна целина у инфраструктурном развоју МЗ Кнић.
Р.б. Путни правац
16. Реконструкција пута у Лесковцу
Образложење :

Вредност
5.000.000,00 динара

1.3. Одржавање прелаза преко железничких пруга
За одржавање прелаза преко железничке пруге опредељују се средства у износу од
1.400.000,00 динара, а која се реализују на основу уговора између Општине Кнић и ЈП
"Железнице Србије"
1.4. Средства Фонда за безбедност саобраћаја
За одржавање саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације, паркинг простора,
аутобуских стајалишта, постављање нових саобраћајних знакова и ограда на мостовима,
поправку ударних рупа планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара. (Средства из
Фонда за безбедност саобраћаја).
1.5. Јавна расвета
Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 18.100.000,00 динара и то:
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 14.000.000,00
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- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 2.000.000,00
- Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 600.000,00
- Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 1.500.000,00
1.5.1. Политика за увођење нових линија и сијаличних места:
-

Приликом увођења нових линија и сијаличних места мора се поштовати политика
општине Кнић везано за енергетску ефикасност јавне расвете.

На основу исказаних потреба у овом Програму у 2021. години за одржавање и развој
општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних
објеката у 2021. години у општини Кнић потребна су средства у износу од динара:
187.294.892,4
Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

56-0

421

1.2.

57-0

423

1.3.

69-0

1.4.

52-0

1.5.

1.6.
1.7.

74-0

58-0
70-0

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

600.000,00

424

Редовно одржавање путева

01

20.000.000,00

424

Одржавање јавних зелених површина

01

3.700.000,00

425

Средства Фонда за безбедност саобраћаја
која ће се користити према Програму
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2021.години на територији
општине Кнић који доноси Општинско
веће општине Кнић. Наведени износ
представља 50% средстава која се укупно
планирају.

01

2.500.000,00

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.500.000,00

425

Одржавање општинских и некатегорисаних
путева ( макадамских, атарских и
некатегорисаних)

01

16.000.000,00

1.8.

78-0

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

1.400.000,00

1.9.

67-0

451

Набавка контејнера

01

2.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.9.

61.700.000,00

Draft

Страна 62. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

Капитална улагања

2

Пројектно планирање и надзор

2.1.

42-0

511

2.2.

42-0

511

2.3.

55-0

511

2.4.

71-0

511

Надзор путеви

01

2.5.

42-0

511

Инвестиционо одржавање објеката јавне
намене

01

2.6.

104-0
105-0

511
511

Енергетска санација-инвестиционо
одржавање ОШ Рада Шубакић

01

2.7.

59-0

511

2.8.

71-0

511

Пројекат парцелације и препарцелације за
потребе предшколске установе
Пројекат водоснабдевања за осам села са
системом рзав

3.0.

71-0

511

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

3.1.

71-0

511

2.9.

3.2.

71-0

71-0

511

3.4.

71-0

3.6.
3.7
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

71-0
71-0
71-0
71-0
71-0
71-0

01

200.000,00

01

8.000.000,00

07
01

600.000,00
8.000.000,00
3.718.467,72
8.676.424,68
2.000.000,00

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

Реконструкција пута у Радмиловићу засеок
Пољци

01

511
511

Реконструкција пута у Липници засеок
Мајсторовићи

01
01

511

Реконструкција путева у Опланићу засеок
Цековићи и старо село

511

Реконструкција улица у Книћу I

511

Реконструкција пута у Љуљацима центар
села

01

511

Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок
Грчка коса

01

511

Реконструкција пута у Драгушици

511

Реконструкција пута у Честину засеок
Росуље

01

511

Реконструкција пута у Балосавама засеок
Дубљаци

01

71-0
3.5.

15.100.000,00

01

71-0
3.3.

01

Draft

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

01

01

4.000.000,00
6.100.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
5.500.000,00
7.000.000,00
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01

511

Реконструкција улица у Книћу II

511

Реконструкција пута у Лесковцу

511

Реконструкција дома у Книћу друга фаза

01
01

4.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

ОД РЕД. БР. 2.1 – 3.14.

125.594.892,4

ОД РЕД. БР. 1.1. – 3.14.

187.294.892,4

Извори прихода
01 Приходи из Буџета
07 Трансфери од других нивоа власти

179.118.467,72 динара
8.676.424,68 динара

УКУПНО:

187.294.892,4 динара

Број: 30-1915/2020-05
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.
закон), члана 37. став 1. тачка 14. Статута општине Кнић ( „Службени гласник општине Кнић“
бр. 1/19), члана 151. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр.
4/19), усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I Постојећи број систематизованих радних места за 2020. годину
1) Радна места службеника и намештеника
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Положај у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
8
15
4
5
4
5

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Четврта врста радних места
Пета врста радних места

4
1

2) Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

2
4
3
1

3) Радни однос на одређено време у кабинету председника општине
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Самостални саветник

1

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

Четврта врста радних места

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1

РАДНА МЕСТА ПОМОЋНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Помоћник председника општине

3

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 65

4) Радни однос приправника
ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1
1

II Планирани број запослених за 2021. годину
1) Радна места службеника и намештеника
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Положај у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
8
16
3
5
4
5

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Четврта врста радних места
Пета врста радних места

4
1

2) Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

2
6
1
1

3) Радни однос на одређено време у кабинету председника општине
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Самостални саветник

1

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

Четврта врста радних места

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1

РАДНА МЕСТА ПОМОЋНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Помоћник председника општине

1

4) Радни однос приправника
ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

Draft

1
1
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III Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.
Број: 119-1941/2020-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл. 9.,
20.,23.,26., 27., 28., 42., 46., 47., 48. и 53. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр. 30/18) a у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементимна плана развоја
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр.107/2020), члана 21.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 20. Закона о улагањима („Сл. гласник РС“ бр. 89/2015, 95/2018) и чл. 37.
став 1. тачка 4. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 1/19), донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Плана развоја општине Кнић за период 2021-2027. године

Члан 1.
Под Планом развоја општине Кнић (у даљем тексту: План) подразумева се дугорочни
документ развојног планирања, који за период од седам година, усваја Скупштина општине Кнић
на предлог Општинског већа општине Кнић.
Члан 2.
Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја општине Кнић, одређивање
потенцијалних предности и развојних праваца општине и одговарајућих мера, заснованих на
унапређењу квалитета живота грађана и подстицању убрзаног економског развоја, тежећи ка
одрживом, планском и рационалном коришћењу природних ресурса, уз очување природног и
културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања
квалитетног образовања, здравствене заштите, поштујући различитости и пружајући основна
права и једнаке могућности за све.
Члан 3.
План развоја садржи следеће обавезне елементе: увод, преглед и анализу постојећег
стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, преглед
и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја које се даље разрађују документима
јавних политика и средњорочним планом, као и начин спровођења и начин праћења спровођења
плана развоја.
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Члан 4.
Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја
Републике Србије и Европске уније и Општине Кнић, кроз сагледавање Европских, националних
и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројеката који се
реализују у општини Кнић.
Члан 5.
Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ
планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и
координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора у процесу
одлучивања и партнерство међу институцијама.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке, председник oпштине Кнић именоваће Радну групу која ће
прикупљати податаке неопходне за израду Плана, вршити проверу дефинисаних кључних
проблема, циљева, мера и активности за достизање тих циљева, проверу дефинисаног
институционалног оквира за спровођење Плана и разматрање могућих економских инструмената
и извора финансирања.
Ближи задаци Радне групе биће дефинисани Решењем које доноси председник општине
Кнић о формирању Радне групе.
Овим Решењем биће именован и координатор Радне групе чији је задатак да координира и
надзире процес израде Плана развоја.
Члан 7.
Стручну подршку у изради Плана развоја општине Кнић пружиће Регионална агенција за
економски развој Шумадије и Поморавља.
Члан 8.
Рок за израду Плана је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
За израду плана нису потребна средства из буџета општине Кнић.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Кнић.“
Број:110-1874/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл. 37.
став 1. тачка 51. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ ,бр. 1/19), а у складу са
Одлуком о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу („Сл. гласник
општине Кнић“ бр.26/20) донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана за родну равноправност општине Кнић

Члан 1.
Општина Кнић приступа изради Локалног акционог плана за родну равноправност
општине Кнић за период од 2021- 2025. године.
Члан 2.
Под Локалним акционим планом за родну равноправност општине Кнић (у даљем
тексту:ЛАП), у смислу ове Одлуке, подразумева се документ којим се дефинише политика
једнаких могућности, утврђују циљеви, мере и активности ради постизања родне
равноправности. У документу су индетификовани приоритети деловања, одређени су носиоци
активности, временски оквир за њихову реализацију као и индикатори у остваривању циљева за
постизање родне равноправности.
Члан 3.
У циљу израде ЛАП-а, Председник општине Кнић именоваће Радну групу, чији ће
основни задатак бити израда Локалног акционог плана за родну равноправност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.

Број:110-1872/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана 32. став
1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 –
др. Закон и 47/2018 ), члана 6. става 1. тачке 3), а у вези са чланом 60., члана 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16. др.
закон, 96/17 и 89/2018 – усклађ. дин износи, 86/2019-усклађени дин. износи и 126/2020 – усклађени дин.
износи),, члана 37. став 1. тачка 3) Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број
1/19), донела је

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за
територију општине Кнић
Члан 1.
Мења се Тарифни број 1. у Таксеној тарифи Одлуке о локалним кумуналним таксама за
територију општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.29/2018), и гласи:
„Просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду
јануар – август године која претходи години за коју се утврђује комунална такса за истицање фирме,
према подацима Републичког органа надлежног за послове статистике, представља основ за утврђивање
таксе предузетницима и правним лицима која су у претходној пословној години остварили приход преко
50.000.000,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица,
као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим
предузетника који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају
на годишњем нивоу до две просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица
(осим предузетника који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају
на годишњем нивоу до три просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и
мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватиме нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада.
Остварена просечна зарада по запосленом на територији општине Кнић у периоду јануар – август
2020. године, према подацима Републичког завода за статистику износи 67.472,00 динара.

Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају:
1. Предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим предузетника који
обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 21.276,00 динара.
2. Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и мала, која
имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који обављају делатности
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банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају
на годишњем нивоу у износу од 29.400,00 динара.
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у средња правна лица,
који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који обављају делатности
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека) плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
у годишњем износу од 45.038,00 динара.
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у велика правна лица,
(осим правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) плаћају локалну
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у годишњем износу од 59.904,00 динара.
5. Правна лица која су према закона којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала
правна лица и предузетници а обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, локалну комуналну
таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу и то:

Шифра делатности

Годишњи износ таксе у динарима

H53.10 Поштанске активности јавног сервиса
J61.10 Кабловске телекомуникације
Ј61.20 Бежичне телекомуникације
K64.19 Остало монетарно посредовање
К64.1 Монетарно посредовање
K65.12 Неживотно осигурање; К65.11 Животно
осигурање
G47.30 Трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама
D35.1 Производња, пренос и дистрибуција
електричне енергије; D35.11 Производња
електричне енергије;
D35.13 Дистрибуција електричне енергије; D35.14
Трговина електричном енергијом; D35.12 Пренос
електричне енергије; D35.22 Дистрибуција
гасовитих горива гасоводом; D35.23 Трговина
гасовитим горивима преко гасоводне мреже
B06.10 Експлоатација сирове нафте
C23.51 Производња цемента
G46.35 Трговина на велико дуванским
производима
R92.00 Коцкање и клађење
Све делатности из сектора I (56.3, 56.30) које се
односе на услуге ноћних барова и дискотека

139.000,00
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143.340,00
143.340,00
132.000,00

444.000,00

132.000,00
108.000,00
108.000,00
264.000,00
264.000,00
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Предузетници и правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у
микро и мала, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим предузетника и правних лица који
обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени обвезник
обавља делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту, дворишту, степеништу, улазним вратима,
поштанском сандучету или било ком другом делу објекта у коме се налазе пословне просторије таксеног
обвезника.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Под делатностима из овог тарифног броја, подразумевају се делатности у смислу важећих аката о
класификацији делатности.
Таксени обвезници, правна лица која су у извештајној години остварили приход изнад 50.000.000,00
динара, обавезни су да до 31. јула сваке године за коју се утврђује локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору, поднесу пријаву Општинској управи општине Кнић – Одељењу за
финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској администрацији са подацима о разврставању по
величини у складу са законом којим се уређује рачуноводство и о оствареним пословним приходима за
годину која претходи години за коју се врши утврђивање комуналне таксе.
Таксени обвезници, предузетници који су у извештајној години остварили пословни приход изнад
50.000.000,00 динара, обавезни су да до 31. јула сваке године за коју се утврђује локална комунална такса
за истицање фирме на пословном простору, поднесу пријаву Општинској управи општине Кнић –
Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској администрацији са подацима
оствареним пословним приходима за годину која претходи години за коју се врши утврђивање комуналне
таксе.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се на
обрасцу „П ЛКТ“ који је саставни део ове одлуке (Прилог 1).
Ако таксени обвезник не поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору, обавезе по основу локалне комуналне таксе биће утврђене решењем на основу
података којим располаже Општинска управа општине Кнић – Одељење за финансије, буџет и изворне
приходе – Локална пореска администрација.
Пореско решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме утврдиће се без претходног
изјашњења обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање.
Ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском периоду од три
године узастопно, предузетници или правна лица која на територији општине Кнић започну делатност,
почев од године започете делатности и који у ту сврху запосле и имају на раду за период за који се
ослобађају,
најмање
4
радника
са
пребивалиштем
на
територији
општине
Кнић.
Право на ослобађање стичу достављањем одговарајућих доказа о броју запослених радника за сваку
годину посебно за коју је предвиђено ослобађање овим Тарифним бројем, Општинској управи општине
Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској администрацији.
Изузимају се од ослобађања од плаћања комуналне таксе по овом ставу предузетници и правна лица
која започну и обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, бинго сала
и пружања коцкарских услуга, ноћних барова и дискотека.
Правна лица и предузетници, који већ обављају делатност на триторији општне Кнић (осим правних
лица и предузетника који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
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дискотека), ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском периоду од
три године узастопно, уколико, почев од прве године за коју траже ослобађање, запосле и имају на раду за
период за који се ослобађају, поред већ запослених радика, најмање још 8 радника са пребивалиштем на
територији општине Кнић. Право на ослобађање стичу достављањем одговарајућих доказа о броју
додатно запослених радника за сваку годину посебно за коју је предвиђено ослобађање овим Тарифним
бројем, Општинској управи општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној
пореској администрацији.
Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа општине
Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локална пореска администрација.
Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода 840-716111843
-35 модел 97 позив на број одобрења (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ).“

Члан 2.
Мења се Тарифни број 2. у Таксеној тарифи Одлуке о локалним кумуналним таксама за
територију општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.29/2018), и гласи:
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
утврђује се локална комунална такса и то:
1)
Ред.
За теретна возила
Износи у динарима
број
1
за камионе до 2 т носивости
1.780,00
2
за камионе од 2 т до 5 т носивости
2.370,00
3
за камионе од 5 т до 12 т носивости
4.130,00
4
за камионе преко 12 т носивости
5.900,00

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)..............................590,00
3)
Ред.
број
1
2
3
4
5
6

4)
Ред.
број
1
2
3
4
5

За путничка возила

Износи у динарима

до 1.150 цм3
преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
преко 3.000 цм3

590,00
1.170,00
1.770,00
2.370,00
3.570,00
5.900,00

За мотоцикле

Износи у динарима

до 125 цм3
преко 125 цм3 до 250 цм3
преко 250 цм3 до 500 цм3
преко 500 цм3 до 1.200 цм3
преко 1.200 цм3

470,00
700,00
1.170,00
1.440,00
1.770,00

5) За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту................................50,00
6)
Ред.
број
1

За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице
и специјалне теретне приколице за превоз одређених
врста терета
до 1 т носивости
Draft

Износи у динарима
480,00
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2
3
4
5
7)
Ред.
број
1
2
3
4
5
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820,00
1.120,00
1.550,00
2.370,00

За вучна возила (тегљаче)

Износи у динарима

чија је снага мотора до 66 киловата
чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
чија је снага мотора преко 177 киловата

1.770,00
2.370,00
2.980,00
3.570,00
4.740,00

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела......................................1.170,00

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ а
примењује се од 01.01.2021. године.

Број: 434-1925/2020-03
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32 .став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр, 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 11. и члана. 13. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.91/19), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник
РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, бр. 1/19) и члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 4/19), донела је
О Д ЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
Члан 1.
Додељује се Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Кнић (у даљем тексту: ЈКП)
искључиво право на обављање следећих делатности на територији општине Кнић:
1. Редовно одржавање општинских путева (летње и зимско)
2. Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних путева
3. Рехабилитација општинских и некатегорисаних путева
4. Одржавање зелених јавних површина
5. Одржавање површина јавног саобраћаја (путно земљиште, паркинг простор)
6. Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, одржавање, реконструкција и изградња јавних
водоводних и канализационих мрежа, одржавање мерних уређаја и опреме, који у
складу са прописима којима се одређују комуналне делатности и уређују општи
услови и начин њиховог обављања чине објекте комуналне инфраструктуре.
Члан 2.
Делатности из члана 1. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима, на
територији општине Кнић.
Члан 3.
За обављање делатности из члана 1. ове Одлуке неће се примењивати закон којим се
регулише поступак спровођења јавних набавки, осим у случају када ЈКП није у могућности да из
техничких разлога обави одређене послове у целости или делимично, о чему је ЈКП дужан да
благовремено обавести оснивача ради спровођења законских процедура.
Члан 4.
Обављање делатности из члана 1. ове Одлуке ближе ће се уредити Уговором о поверавању
послова ЈКП „Комуналац“ Кнић на подручју општине Кнић.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Кнић да потпише Уговор из члана 4. ове Одлуке.
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Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о додељивању искључивог права
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Кнић бр.352-112/2018-01 („Службени гласник
општине Кнић“ бр. 5/18, 28/18 и 6/20).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број : 401-1961/2020-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 41. Статута општине Кнић („Службени гласник општине
Кнић“,бр.1/19), члана 67. став 1. и члана 71. Пословника о раду Скупштине општине Кнић,
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.4/19) донела је
ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ
ТЕЛА
Члан 1.
У Одлуци о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић коју је донела
Скупштина општине Кнић на седници од 11.09.2020. године („Службени гласник општине
Кнић“, бр.21/20), врши се измена у члану 2. став 1. тачка 4. и то тако што се дужности члана
сталног радног тела Скупштине општине Кнић, Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине и административна питања, разрешава Бранко Јовановић из
Љубића, као члан из реда грађана.
У истом члану, под истом тачком, за новог члана Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања именује се Милован
Радојевић из Пајсијевића, као члан из реда грађана.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине и административна питања траје до истека мандата за који је образовано
наведено стално радно тело Скупштине општине Кнић.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број:119-1929/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5. и став 15. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), члана 125. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 151. став 2. и 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
1. Дужности чланова Школског одбора Основне школе ,,Вук Караџић“ у Книћу,
разрешавају се пре истека мандата:
- Иван Несторовић из Кнића, члан из реда представника локалне самоуправе,
-Ивана Михајловић из Кнића, члан из реда представника локалне самоуправе,
- Јелена Крунић из Кнића, члан из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Ивану Несторовићу из Кнића, Ивани Михајловић из Кнића и Јелени
Крунић из Кнића.
Број: 119-1969/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 13, и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20) и члана 125. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
1. За чланове Школског одбора Oсновне школе ,,Вук Караџић“ у Книћу именују се:
- Александар Ракоњац из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе,
- Марија Обрадовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе
-Зоран Јеросимић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата
Школском одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-782/18-01 од
15.06.2018.године („Службени гласник општине Кнић“,бр.14/18) а у складу са чл. 117. став 5.
Draft

Страна 78. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18– др.закон,
10/19, 6/20).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/2018 – др.закони,
10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року
од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити новоименованим члановима Школског одбора Основне школе ,,Вук
Караџић“ у Книћу и Основној школи ,,Вук Караџић“ у Книћу.
Број:119-1970/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5. и став 15. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), члана 125. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 151. став 2. и 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
1. Дужности чланова Школског одбора Основне школе ,,Рада Шубакић“ у Гружи,
разрешавају се пре истека мандата:
- Ана Старчевић из Честина, члан из реда представника локалне самоуправе,
-Мирко Бранковић из Грабовца, члан из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Ани Старчевић из Честина и Мирку Бранковићу из Грабовца.

Број: 119-1966/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 79

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12. 2020. године, на основу чл.
116. став 5., 13, и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20) и члана 125. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
1. За чланове Школског одбора Основне школе ,,Рада Шубакић“ у Гружи именују
се:
- Снежана Ђокић из Грабовца, за члана из реда представника локалне самоуправе
- Миодраг Ђоковић из Груже, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата
Школском одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-781/18-01 од
15.06.2018. године („Службени гласник општине Кнић“,бр.14/18) а у складу са чл. 117. став 5.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18– др.закон,
10/19, 6/20).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/2018 – др.закони,
10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року
од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити новоименованим члановима Школског одбора Основне школе ,,Рада
Шубакић“ у Гружи и Основној школи ,,Рада Шубакић“ у Гружи.

Број: 119-1968/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 80. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5. и став 15. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), члана 125. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 151. став 2. и 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
1. Дужности чланова Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава“ у Топоници,
разрешавају се пре истека мандата:
- Славко Миљковић из Топонице, члан из реда представника локалне самоуправе,
-Иван Игрутиновић из Бечевице, члан из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Славку Миљковићу из Топонице и Ивану Игрутиновићу из Бечевице.
Број: 119-1971/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 13, и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20) и члана 125. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
1. За чланове Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава“ у Топоници именују се:
- Марија Павловић из Кусовца, за члана из реда представника локалне самоуправе,
- Ивана Никетић из Брњице, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата
Школском одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-137/19-01 од
19.02.2019. године („Службени гласник општине Кнић“,бр.1/19) а у складу са чл. 117. став 5.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 81

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18– др.закон,
10/19, 6/20).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/2018 – др.закони,
10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року
од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити новоименованим члановима Школског одбора Основне школе
,,Свети Сава“ у Топоници и Основној школи ,,Свети Сава“ у Топоници.
Број: 119-1972/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5. и став 15. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), члана 125. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 151. став 2. и 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
1. Дужности чланова Школског одбора Средње школе ,,Добрица Ерић“ у Книћу,
разрешавају се пре истека мандата:
- Марија Обрадовић из Кнића, члан из реда представника локалне самоуправе,
-Александар Ракоњац из Кнића, члан из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Марији Обрадовић из Кнића и Александру Ракоњац из Кнића.

Број: 119-1973/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 82. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 13, и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20) и члана 125. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ,,ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
1. За чланове Школског одбора Средње школе ,,Добрица Ерић“ у Книћу именују се:
- Јелена Крунић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе
- Милош Милутиновић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата
Школском одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-783/18-01 од
15.06.2018.године („Службени гласник општине Кнић“,бр.14/18) а у складу са чл. 117. став 5.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/18– др.закон,
10/19, 6/20).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/2018 – др.закони,
10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року
од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити новоименованим члановима Школског одбора Средње школе
,,Добрица Ерић“ у Книћу и Средњој школи ,,Добрица Ерић“ у Книћу.

Број: 119-1974/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 83

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 123. став 2. и 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“,број 24/11) и члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19), члана 10. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра
за социјални рад „Кнић“ у Книћу („Општински службени гласник“, број 11/00) и чл. 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ

1. Дужности председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад
„Кнић“ у Книћу, разрешавају се пре истека мандата:
-

Миладин Јовановић из Кикојевца, председник, представник оснивача,
Зорица Влајић из Честина, члан, представник оснивача,
Зоран Милошевић из Кнежевца, члан, представник оснивача.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Решење доставити Миладину Јовановићу из Кикојевца, Зорици Влајић из Честина и
Зорану Милошевићу из Кнежевца.

.
Број:119-1975/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 84. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 123. став 2. и 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“,број 24/11) и члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, број 1/19), члана 10. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра
за социјални рад „Кнић“ у Книћу („Општински службени гласник“, број 11/00) и чл. 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19)
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ

4. У Управни одбор Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу именују се:
-

Марија Јеросимић из Кнића, председник, представник оснивача,
Гордана Пантовић из Кнића, члан, представник оснивача,
Драган Мирковић из Кнића, члан, представник оснивача;
5. Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора траје до истека
мандата Управног одбора именованог решењем Скупштине општине Кнић бр.1191193/2017-01 од 31.07.2017. године.
6. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
7. Решење доставити Марији Јеросимић из Кнића, Гордани Пантовић из Кнића и Драгану
Мирковић из Кнића.

Број:119-1976/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 85

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон, 47/2018), члана 123. став 3. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник РС'',број 24/11) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник
РС'', број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић''', број 3/16), члана 10. став 1. и 2. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу („Општински службени гласник“ број 11/00)
и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине
Кнић“, број 4/19) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ

1. РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Надзорном одбору Центра за социјални рад „Кнић“ у
Книћу из реда запослених:
- Зоран Дрешевић, дипл. правник из Кнића, због одласка у старосну пензију.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
3. Решење доставити Зорану Дрешевићу из Кнића и Центру за социјални рад „Кнић“ у
Книћу.
Број:119-1977/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон, 47/2018), члана 123. став 3. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник РС'',број 24/11) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник
РС'', број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић''', број 3/16), члана 10. став 1. и 2. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу („Општински службени гласник“ број 11/00)
и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине
Кнић“, број 4/19) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан у Надзорном одбору Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу из
реда запослених:
- Горица Милошевић, дипл.социјални радник из Кнића.
2. Мандат новоименованом члану Надзорног одбора траје до истека мандата осталих
чланова Надзорног одбора именованих Решењем СО Кнић број 119-1195/2017-01 од 31.07. 2017.
године („Службени гласник општине Кнић“ бр.11/17 ).

Draft

Страна 86. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
4. Решење доставити Горици Милошевић из Кнића и Центру за социјални рад „Кнић“ у
Книћу.
Број:119-1978/20-01
У Книћу: 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 16. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, број 28/17), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1. Дужности председника и чланова Управног одбора Туристичке организације
општине Кнић, разрешавају се пре истека мандата:
- Александар Николић из Груже, председник, представник локалне самоуправе;
- Марко Марковић из Љуљака, члан, представник локалне самоуправе;
- Милан Недељковић из Губеревца, члан, представник локалне самоуправе;
- Владанка Алексић из Губеревца, члан, представник регистрованих домаћинстава која се
баве сеоским туризмом.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у '“Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Решење доставити Александру Николићу из Груже, Марку Марковићу из Љуљака,
Милану Недељковићу из Губеревца и Владанки Алексић из Губеревца.
Број:119-1979/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 87

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 16. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, број 28/17), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1. У Управни одбор Туристичке организације општине Кнић, именују се:
- Младен Новаковић из Борча, председник, представник локалне самоуправе;
- Маријана Лазаревић из Балосава, члан, представник локалне самоуправе;
- Петар Крсмановић из Драгушице, члан, представник локалне самоуправе;
- Mилош Тимотијевић из Бечевице, члан, представник локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора именованог Решењем СО Кнић број 119-848/2018-01 од 15.06.2018. године
(„Службени гласник општине Кнић“ бр.14/18).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Кнић“.
4. Решење доставити Младену Новаковићу из Борча, Маријани Лазаревић из Балосава,
Петру Крсмановићу из Драгушице, Милошу Тимотијевићу из Бечевице и Туристичкој
организацији општине Кнић.
Број: 119-1980/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 88. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 19. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, број 28/17), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1. Дужности председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације
општине Кнић, разрешавају се пре истека мандата:
- Емина Вујовић из Пајсијевића, председник, представник локалне самоуправе;
- Ана Петровић из Кнића, члан, представник локалне самоуправе;
- Милован Нешић из Брњице, члан, представник локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Решење доставити Емини Вујовић из Пајсијевића, Ани Петровић из Кнића и Миловану
Нешићу из Брњице.

Број:119-1981/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

28.12.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 28. – страна 89

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 19. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, број 28/17), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1. У Надзорни одбор Туристичке организације општине Кнић, именују се:
- Миодраг Лекић из Кнића, за председника, као представник локалне самоуправе;
- Александар Јанићевић из Кнића, члан, као представник локалне самоуправе;
- Никола Ђурковић из Честина, члан, као представник локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованих чланова Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора именованог Решењем СО Кнић број 119-849/2018-01 од 15.06.2018. године
(„Службени гласник општине Кнић“ бр.14/18).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
4. Решење доставити Миодрагу Лекићу из Кнића, Алекси Јанићевићу из Вучковице,
Николи Ђурковићу из Честина и Туристичкој организацији општине Кнић.

Број:119-1982/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 90. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 15. и 17. Одлуке о оснивању Центра за културу и библиотека („Службени
гласник општине Кнић“, број 7/15 и 5/18), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
1. Дужности председника и чланова Управног одбора Центра за културу и
библиотека, разрешавају се пре истека мандата:
- Данијела Луковић из Претока, председник, представник локалне самоуправе;
- Бранко Тодоровић из Вучковице, члан, представник локалне самоуправе;
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у '“Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Решење доставити Данијели Луковић из Претока и Бранку Тодоровићу из Вучковице.

Број:119-1983/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 15. и 17. Одлуке о оснивању Центра за културу и библиотека („Службени
гласник општине Кнић“, број 7/15 и 5/18), донела je
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
1. У Управни одбор Центра за културу и библиотека, именују се:
- Марко Марковић из Љуљака, као председник, представник локалне самоуправе;
- Сања Петковић из Кнића, члан, представник локалне самоуправе.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у '“Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Мандат новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора именованог Решењем СО Кнић број 119-850/2018-01 од 15.06.2018. године
(„Службени гласник општине Кнић“ бр.14/18).
4. Решење доставити Марку Марковићу из Љуљака и Сањи Петковић из Кнића.

Број:119-1984/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 15. и 18. Одлуке о оснивању Центра за културу и библиотека („Службени
гласник општине Кнић“, број 7/15 и 5/18), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
1. Дужности председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу и
библиотека, разрешавају се пре истека мандата:
- Сања Петровић, из Кнића, председник, представник локалне самоуправе;
- Милорад Миковић из Кнића, члан, представник локалне самоуправе;
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Решење доставити Сањи Петровић из Кнића и Милораду Миковићу из Кнића.

Број:119-1985/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 92. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020 .године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-исправка др.закона, 83/05-исправка др.закона и 83/14др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/19), члана 15. и 18. Одлуке о оснивању Центра за културу и библиотека („Службени
гласник општине Кнић“, број 7/15 и 5/18), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
1. У Надзорни одбор Центра за културу и библиотека, именују се:
- Бојан Тошовић из Опланића, председник, представник локалне самоуправе;
- Никола Јанковић из Топонице, члан, представник локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
3. Мандат новоименованих чланова Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора именованог Решењем СО Кнић број 119-851/2018-01 од 15.06.2018. године
(„Службени гласник општине Кнић“ бр.14/18).
4. Решење доставити Бојану Тошовићу из Опланића и Николи Јанковићу из Топонице.

Број:119-1986/20-01
У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 6., и члана 117. став 3. тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125. Статута општине
Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл 152. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ

1.

Дужности чланова Управног одбора Предшколске установе „Цветић“ у Книћу,
разрешавају се пре истека мандата:
- Тања Николић Гавриловић из Кнића, члан, представник локалне самоуправе,
- Вера Тодоровић из Драгушице, члан, представник локалне самоуправе,
- Анђелка Чакаревић из Кнића, члан, представника локалне самоуправе,
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2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Тањи Николић Гавриловић из Кнића, Вери Тодоровић из Драгушице и
Анђелки Чакаревић из Кнића.
Број:119-1964/20-201
У Книћу:18.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 6., и члана 117. став 3. тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125. Статута општине
Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл 152. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ

-

-

-

За чланове Управног одбора Предшколске установе „Цветић“ у Книћу
именују се:
Весна Влајковић из Балосава, члан, представник локалне самоуправе,
Марина Радовановић из Кнића, члан, представник локалне самоуправе,
Наташа Ракоњац из Кнића, члан, представника локалне самоуправе,
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Мандат новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата
Надзорног одбора именованог Решењем СО Кнић број 119-1192/17-01 од
31.07.2017. године („Службени гласник општине Кнић“ бр.11/17).
Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чл. 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 –
др.закони, 10/2019, 6/2020) и против њега се може покренути управни спор тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
Решење доставити Весни Влајковић из Балосава, Марини Радовановић из Кнића,
Наташи Ракоњац из Кнића и Предшколској установи.

Број:15.12.2020. године
У Книћу:18.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 94. – Број 28.

Службени гласник општине Кнић

18.12.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12. 2020. године, на основу чл.
116. став 5., 6., и члана 117. став 3. тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125. Статута општине
Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл 152. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору Предшколске установе ,,Цветић“ у
Книћу члан именован из реда родитеља и то:
- Данијела Симовић из Брестовца.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ у Управни одбор Предшколске установе ,,Цветић“ у Книћу члан
именован из реда родитеља и то:
- Невена Николић из Брњице,
3. Мандат новоименованом члану Управног одбора траје до истека мандата органа
управљања именованих Решењем СО Кнић број 119-1192/2017-01 од 31.07.2017. („Сл. Гласник
општине Кнић“ бр.11/2017).
4. Ово Решење је коначно против истог се може поднети тужба надлежном суду у року од
60 дана.
5. Решење доставити Данијели Симовић из Брестовца, Невени Николић из Брњице и
Предшколској установи.
6. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Број:60-1935/20-01
У Книћу:18.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125. Статута
општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл 152. став 3. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
1. РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Школском одбору ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи члан
именован из реда родитеља и то:
- Драгољуб Филиповић из Губеревца.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи, члан из реда родитеља
и то:
Draft
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- Јелена Стефановић из Груже.
3. Мандат новоименованом члану школског одбора траје до истека мандата органа
управљања именованих Решењем СО Кнић („Службени гласник“ бр.14/2018 и 16/2019).
4. Ово Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном суду у року
од 60 дана.
5. Решење доставити Драгољубу Филиповићу из Губеревца, Јелени Стефановић из Груже
и ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи.
6. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број:119-1889/20-01
У Книћу:18.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл.
116. став 5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125. Статута
општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл. 152. став 3. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Школском одбору ОШ „Вук Караџић“ у Книћу члан
именован из реда родитеља и то:
- Радиша Јовановић из Рашковића.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Книћу, члан из реда родитеља и
то:
- Немања Бачаревић из Радмиловића.
3. Мандат новоименованог члана школског одбора траје до истека мандата органа
управљања именованих Решењем СО Кнић („Службени гласник“ бр.14/2018 и 16/2019).
4. Ово Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном суду у року
од 60 дана.
5. Решење доставити Радиши Јовановићу из Рашковића, Немањи Бачаревићу из
Радмиловића и ОШ „Вук Караџић“ у Книћу.
6. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
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