НАЦРТ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 69.
став 1. тачка 1. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/2019 и 14/2021) и члана 6. став
1. тачка 1. Одлуке о општинској управи општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.28/2018)
Предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од __________2021. године, на основу
члана 42. став 6. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/18,
31/2019, 72/2019 и 149/2020) на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 58. став 1. тачка 1. Статута
општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', бр.1/2019 и 14/2021) донесе
Закључак

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2021. године, на основу
члана 6. став 2. , члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени 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, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („''Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), чл. 37. став
1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/2019 и 14/2021), чл.151. став 2. и
члана 152. став 1.Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 4/2019),
донесе

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину („Службени
гласник општине Кнић“, број 28/20 и 14/21), (у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу).

I ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Kнић за 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

486,719,012.89

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

486,688,124.89

буџетска средства

459,189,112.00

сопствени приходи
остали извори
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

0.00
27,499,012.89
30,888.00
508,446,135.86
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2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

393,077,729.12

текући буџетски расходи

374,178,981.02

расходи из сопствених прихода

0.00

расходи из осталих извора

18,898,748.10

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

115,368,406.74

текући буџетски издаци

85,041,018.98

издаци из сопствених прихода

0.00

издаци из осталих извора

30,327,387.76

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

21,727,122.97

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

0.00

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

21,727,122.97

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

21,727,122.97

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

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

21,727,122.97

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Економ.
класиф.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Износ

486,719,012.89

1. Порески приходи

71

231,081,000.00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

711

146,500,000.00

1.2. Самодопринос

711180

0.00

1.3. Порези на фонд зарада

712

1,000.00

1.4. Порез на имовину

713

64,000,000.00

1.5. Остали порески приходи

714

14,580,000.00

1.6. Други порески приходи

716

6,000,000.00

2. Непорески приходи, у чему:

74

23,333,382.00

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски
приходи)

5,500,000.00

приходи од продаје добара и услуга

12,220,000.00

3. Меморандумске ставке

77

4,730.00

4. Донације

732

383,011.89

4. Трансфери

733

231,886,001.00

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

30,888.00
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(ЗБИР 1+2+3)

508,446,135.86

1. Текући расходи

4

393,077,729.12

1.1. Расходи за запослене

41

104,238,901.89

1.2. Коришћење роба и услуга

42

173,371,764.62

1.3. Отплата камата

44

0.00

1.4. Субвенције

45

6,500,000.00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

25,835,968.95

48+49+464+465

26,665,227.66

463

56,465,866.00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

115,368,406.74

3. Издаци за набавку финансијске имовине

62

0.00

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

0.00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

92

0.00

2. Задуживање

91

0.00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0.00

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

0.00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

0.00

3. Отплата дуга

61

0.00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0.00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

0.00

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

0.00

4. Набавка финансијске имовине

6211

0.00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
14)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
15)

3

21,307,209.87

419,913.10

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 21.727.122,97 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 21.727.122,97 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се нераспоређен вишак прихода и примања из
ранијих година у износу од 21.307.209,87 динара и неутрошена средства донација из ранијих година у износу
од 419.913,10 динара.
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Јавни приходи и примања по врстама утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији утврђују се у
следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији, утврђују се у
следећим износима:
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Члан 3.
Мења се члан 2. став 1. Одлуке, тако да гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 12.100.000,00 динара.

Члан 4.
Мења се члан 3. став 1. Одлуке, тако да гласи:
Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 300.000,00 динара.

Члан 5.
Мења се члан 4. Одлуке, тако да гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у
следећим износима:
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Члан 6.
Мења се члан 5. Одлуке, тако да гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:
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II ПОСЕБАН ДЕO
Члан 7.
Мења се члан 6. Одлуке, тако да гласи:
Укупни расходи и издаци у износу од 508.446.135,86 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
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Члан 8.
Остали чланови ове Одлуке остају непромењени.

Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број: 400-1685/2021-03
У Книћу, 28.10.2021.године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ,
БУЏЕТ И ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
Наташа Ћупрић с.р.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Марина Петровић с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину
Правни основ
Правни основ за доношење Oдлуке о другој измени и допуни одлуке буџету општине Кнић за 2021.
годину садржан је у члану 6. став 2., члану 43. став 1. и члану 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014,68/2015, 103/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
и члану 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 1/2019 и 14/2021).
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за
2021. годину јесу:
1. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних наменских прихода и реализацију општих
прихода
2. Прерасподела трошкова и издатака, искључивање поједних расхода и издатака из плана, као и потреба
планирања нових расхода и издатака на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских
корисника.

ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА
Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину извршено је усклађивање
прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на Одлуку о првој измени и допуни одлуке о
буџету општине Кнић за 2021. годину. Планирани су приходи и примања у укупном износу од 486.719.012,89
динара од чега приходи из буџета износе 459.189.112,00 динара, приходи из осталих извора 27.499.012,89 динара
и примања од продаје нефинансијске имовине износе 30.888,00 динара. Сагледавањем реализације свих јавних
прихода и примања општине Кнић за три квартала и њихове процене за задњи квартал, другом изменом и
допуном Одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину увећани су приходи по основу пореза на зараде. На
основу Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом и расписаног јавног
конкурса, Министарство за бригу о селу донело је Решења о додели бесповратних средстава број: 276-401-00626/1/2021-01 и 276-401-00-630/1/2021-01 од 12.октобра 2021. године, на основу којих су опредељена средства у
износу од 2.350.000,00 динара за куповину сеоских кућа, сходно томе увећана су средства из осталих извора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)
У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину
исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских
корисника у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом према изворима
финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. На основу измењених финансијских
планова корисника, извршене су измене по економским класификацијама.
У оквиру раздела 1-Скупштина општине извршено је увећање расхода за плате, умањење расхода за
социјална давања и накнада трошкова превоза, планирана су средства за накнаде у натури.
У оквиру раздела 2- Председник општине извршено је умањење расхода за социјална давања и накнада
трошкова превоза, увећање расхода за услуге по уговору, планирана су средства за накнаде у натури.
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У оквиру раздела 3- Општинско веће вршено је увећање расхода за плате и увећање расхода за услуге по
уговору. Извршено је умањење расхода за социјална давања и накнада трошкова превоза, а планирана су
средства за накнаде у натури.
У оквиру раздела 4- Општинска управа извршена је измена финансијског плана искључивањем појединих
расхода и издатака за које је утврђено да се неће реализовати, прерасподела расхода као и планирање нових
расхода и издатака.
У оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе сагледани су сегменти потрошње појединих
расхода на којима се може извршити рационализација или постићи уштеда (плате, социјална давања, накнаде
трошкова превоза, текуће поправке и одржавање, дотације, зграде и грађевински објекти, опрема) и анализирани
су расходи који се у текућој години извршавају у већем обиму него што се првобитно планирало (стални
трошкови, услуге по уговору), у складу са тим извршене су измене. Увећана су средства текуће буџетске резерве
и умањена средства сталне буџетске резерве. Извршено је умањење трошкова за новчане казне и пенале по
решењу судова.
У оквиру програма Становање, урбанизам и просторно планирање умањена су средства за планску,
урбанистичку документацију, на основу уговорених вредности. Планирана су наменска бесповратна средства у
износу од 2.350.000,00 динара за куповину две сеоске куће са окућницом, које је Министарсво за бригу о селу
доделило корисницима на основу јавног конкурса.
У оквиру програма Комуналне делатности увећана су средства тако да програм износи 34.667.603,00
динара. Планирано је увећање средстава за трошкове јавне расвете као и додатна средства за уградњу
електроразводних ормана. Планирана су додатна средства за накнаде штете настале услед уједа, односно напада
паса луталица и покоља домаћих животиња.
Програму Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура опредељено је 120.682.968,85 динара.
Извршена су усклађивања средстава по основу уговорених вредности радова за инвестиционо одржавање и
реконструкцију путних праваца и свих обавеза које проистичу из наведених уговора тако да је за реконструкцију
путних праваца и надзор опредељено 50.775.084,88 динара. За редовно летње и зимско одржавање путева на
територији општине Кнић планирано је увећање средстава за 9.700.000,00 динара.
У оквиру програма Основно образовање извршене су прерасподеле средстава на основу уштеда на
одобреним апропријацијама на основу предложених измена финансијских планова предложених од стране
основних школа „ОШ Рада Шубакић“ Гружа и ОШ „Свети Сава“ Топоница.
За програм Средње образовање и васпитање у оквиру одобрене масе средстава вршена су умањења у
финансијском плану корисника Средње школе „Добрица Ерић“ на основу уштеда појединих расхода као и
прерасподела на апропријације за које се показало да нису планиране у довољном износу.
За програм Социјална и дечија заштита планирано је 26.065.968,95 динара. Вршено је умањење појединих
апропријација, за које је утврђено да се неће извршити у целости до краја године, као и планирање средстава за
нове обавезе. Извршено је умањење средстава кориснику Центар за социјални рад у износу од 200.000,00 динара,
на основу анализе поједих расхода који се реализују у мањем обиму од планираног.
У оквиру програма Здравствена заштита извршена је прерасподела средстава на основу предлога
ребаланса финансијског плана Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић.
У оквиру програма Развој културе и информисања обезбеђена су додатна средства у износу од
1,483,548.69 динара на основу анекса уговора за финансирање пројекта „Нови амбијент за нову перспективу 2“радови на адаптацији другог дела зграде Дома културе Кнић, израда фасаде и опремање биоскопске сале.

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
Код Предшколске установе „Цветић“ извршена је прерасподела појединих расхода у складу са предлогом
измене финансијског плана корисника.
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Вршене су измене у делу месних заједница, а на основу предлога финансијских планова корисника.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
На основу измењеног финансијског плана корисника „Центар за културу и библиотека“ извршене су
измене по појединим буџетским класификацијама.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
Извршена је прерасподела средстава на основу уштеда на одобреним апропријацијама на основу
предложених измена финансијског плана Туристичке организације општине Кнић.
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.
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ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Шифра

1 –Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Стамбена подршка

0004

2 – Комуналне
делатности

1102

Управљање/одржа
вање јавним
осветљењем

0001

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

850.000,00

2.350.000,00

3.200.000,00

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда
Број корисника
стамбене
подршке

1

1

1

1

1

850.000,00

0,00

850.000,00

0,00

2.350.000,00

2.350.000,00

Планско
управљање
стамбеном
подршком
Рационално
снабдевање водом
за пиће

Цена воде по м3

Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама
грађана за

Очекивана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Циљана
вредност
2023

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

2

с
р
е
д
с
т
в
а

44,73

44,73

69,58

69,58

69,58

34.667.603,00

0,00

34.667.603,00

200

200

200

200

200

19.087.603,00

0,00

19.087.603,00
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Одржавање јавних
зелених површина

0002

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
одржавање
водоводне
инфраструктуре и
снабдевање водом
за пиће

4- Развој туризма

1502

Управљање
развојем туризма

0001

Повећање
смештајних
капацитета
туристичке
понуде
Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге

замену светиљки
kада престану да
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

27.980

27.980

27.980

27.980

27.980

15

15

15

15

15

100

100

100

100

70

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

Број кварова по
км водоводне
мреже

4

4

4

4

4

7.080.000,00

0,00

7.080.000,00

Број
новорегистрован
их кревета

66

34

50

60

50

5.783.983,00

1.114.920,61

6.898.903,61

Проценат
реализације
програма равоја
туризма општине
у односу на

86%

80%

100%

100%

100%

4.243.983,00

804.920,61

5.048.903,61
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Промоција
туристичке понуде

Пројекат Ликовна
колонија
Гружанска јесен

0002

1502-4008

Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

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

Подршка за
спровоћење
пољопривредне
политике у
локалној заједници

0101

0001

Раст производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Стварање услова
за развој и
унапређење пољ.
производње

Удео
регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних
газдинстава

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима
на територији
општине
Број учесника
едукација
Број
регистрованих

15

3000

15

3000

20

20

20

3500

3500

3500

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

540.000,00

310.000,00

850.000,00

15

15

15

15

15

70

60

80

90

100

70%

70%

70%

70%

70%

7.880.000,00

379.879,36

8.259.879,36

3

4

6

6

6

7.880.000,00

379.879,36

8.259.879,36

280

300

355

350

350

303

280

300

320

320
Страна 31 / 53

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

6 – Заштита
животне средине

Управљање
осталим врстама
отпада

70

150

180

200

36

36

25

25

25

0401

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

Број дивљих
депонија

0006

Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

Количина
прикупљеног
осталог отпада (у
м3)

688

688

700

700

Усвојен програм
заштите животне
средине са
акционим
планом

не

не

не

не

Управљање
заштитом животне
средине
0001

7 –Организација

119

0701

Испуњење обавеза
у складу са
законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера заштите
Развијеност

700

не

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Дужина
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саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

инфраструктуре у
контексту
доприноса социо
економском
развоју
Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Смањење броја
саобраћајних
незгода

изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у км)

Дужина
изграђене
саобраћајнице (у
м)
Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене деце
Број посебних и
специјалних
програма у
објекту пред.
установе

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

Унапређење
безбедности
саобраћаја

0005

Изградња
манипулативне
саобраћајнице
Равни Гај
8 – Предшколско
васпитање и
образовање

5003

Унапређење
привредног
амбијента

2001

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

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

0001

8.962.618,78
19,5

6,670

7,094

19

19

111.720.350,07

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

250

250

250

250

250

99.912.466,10

8.962.618,78

108.875.084,88

Број
регистрованих
саобраћајних
незгода

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

48

32

30

30

30

6.807.883,97

0,00

6.807.883,97

48.556.325,42

3.860.460,88

52.416.786,30

46.556.325,42

3.860.460,88

50.416.786,30

Проценат
стручних
сарадника који
су добили
најмање 24 бода
за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
у односу на
укупан број

410

70

80

90

100

2

3

4

5

14

16

25

26

100

120.682.968,85
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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
према полу)

9 – Основно
образовање и
васпитање

2002

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

сарадника
Повећан број
деце са
правилним
говором

Пројекат
Логопед, психолог
и соматопед

Стопа прекида
основног
образовања
(разложено
према полу)

-

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

женски 412
мушки 411

женски 401
мушки 407

женски
383
мушки
364

женски
375 мушки
373

женски
362
мушки
360

42.016.318,00

0,00

42.016.318,00

0

0

0

0

0
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Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група

Функционисање
основних школа

Пројекат Aсистент у
настави

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

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

-

задовољава
јућа

задовољав
ајућа

задовољав
ајућа

задовоља
ва
јућа

-

задовољава
јуће

задовољав
ајуће

задовољав
ајуће

Помоћ у
социјализацији
ученика са
тешкоћама у раду

Сарадња са
другом децом
Поштовање
правила

41.516.320,00

0,00

41.516.320,00

499.998,00

0,00

499.998,00

задовоља
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понашања
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

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
финансирају из
буџета општине
у односу на
укупан број
становника

вајућа
женски 102
мушки 74

женски 115
мушки 90

женски
126
мушки
118

женски
140
мушки 120

женски
155
мушки
130

12.849.548,00

0,00

12.849.548,00

22

23

24

25

26

12.849.58,00

0,00

12.849.548,00

3,6

3,6

4

4

4

22.699.967,95

3.366.001,00

26.065.968,95
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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
обеката за
социјално
угрожене

Подршка
реализацији
програма
активности
Црвеног крста

0901-4001

0901-4003

0901-4004

0901-4005

0005

Унапређење
заштите
сиромашних

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуге у
заједници за стара
лица

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

300

300

300

300

300

4.546.047,95

1.100.000,00

5.646.047,95

10

10

10

10

10

590

439

405

405

405

4.673.920,00

2.266.001,00

6.939.921,00

Број грађанакорисника
других мера
материјалне
подршке

Јединични
трошкови по
сату

Повећање
броја
новорођенчади
Унапређивање
квалитета права и
услуга социјалне
заштите

Број деце

75

76

80

80

80

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Број корисника
услуга

5

0

10

10

10

500.000,00

0,00

500.000,00

Виши ниво
образовано
сти младих
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

Број студената

21

18

20

20

20

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Број
поправљених
објеката

5

5

10

10

10

300.000,00

0,00

300.000,00

300

4000

150

150

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

Социјално
деловање –
олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у

Број
дистрибуираних
пакета за
социјално
угрожено
становништво

150
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невољи,развијање
м солидарности
међу људима
организовањем
различитих
облика помоћи
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу
Подршка деци и
породици са децом

0006

12 – Здравствена
заштита

1801

Мртвозорство

Пројекат Кућно
лечење,
палијативно
збрињавање 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

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

86%

90%

90%

90%

90%

6.484.937,91

383.011,89

6.867.949,80

Стручно
одређивање
времена и узрока
смрти

Број умрлих
лица

170

170

170

170

150

130.000,00

0,00

130.000,00

Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Број
дијагностичко –
терапијских
процедура

30000

30000

31000

31000

31000

3.328.000,00

0,00

3.328.000,00

Број прегледа
службе хитне
медицинске
помоћи

7000

7000

7200

7200

7200

Број посета у

10500

11000

11000

11500

11500
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Пројекат
Консултантске
услуге лекара
специјалиста

1801-4010

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

Служби кућног
лечења
Број очитаних
плочица за ПА
тест
Број урађених
ултразвучних
прегледа
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

1000

1000

1200

1300

1500

235

400

500

500

500

113123

115000

120000

120000

120000

670.000,00

0,00

670.000,00

2.060.000,00

0,00

2.060.000,00

296.937,91

383.011,89

679.949,80

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

11.286.471,41

14.400.320,22

25.686.791,63

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

8.267.540,72

320,22

8.267.860,94

975
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Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

0002

Добричино
праскозорје

Унапређење
разноврсност
културне понуде

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

61

10

65

Повећање броја
такмичара

Планирани број
такмичара

24

24

30

Нови амбијент за
нову перспективу

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

72

75

720.000,00

0,00

720.000,00

350.000,00

400.000,00

750.000,00

1201-4007

Реконструкција
Дома културе у
Книћу

1201-5001

14 – Развој спорта
и омладине

1301

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
15 – Опште
услуге локалне
самоуправе

0001

0602

Обезебеђење
услова за бављење
спортом свих
грађана и
грађанки општине

500

1000

1500

1.948.930,69

14.000.000,00

15.948.930,69

25

23

25

25

25

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

Унапређење
подршке
локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта
Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу
са надлежностима
и пословима ЛС

Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних од
стране општине

2

2

2

2

2

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

Суфицит или
дефицит
локалног буџета

Дефицит

Дефицит

Суфицит

Суфицит

Суфицит

118.952.906,24

14.408.923,12

133.361.829,36

Функционисање
управе

Проценат
попуњености

95

95

100

100

100

105.210.597,01

5.889.010,02

111.099.607,03

0001
Функционисање
локалне
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самоуправе и
градских општина

Функционисање
месних заједница

0002

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем МЗ

Заштита
имовинских права
и интереса
општине
Општинско
правобранилаштво

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

Управљање
ванредним
ситуацијама

Унопс СВИС
ПРО- програм
донације

0004

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

33

33

33

33

33

9.610.149,23

0,00

9.610.149,23

100

80

100

100

100

1.828.373,00

0,00

1.828.373,00

0009
0010

0014

4023

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

Број
идентификовани
х објеката
критичне
инфраструктуре
(нпр.
трафостаница)

10

10

Повећан
бр.становникаброј датих
павних
мишљења

110

146

10

10

10

1.953.787,00

1.953.787,00

300.000,00

300.000,00

50.000,00

270.168,00

320.168,00

0,00

149.745,10

149.745,10
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Пројекат дечије
игралиште-Нека
игре почну
Награда за
најбољу ЛС-ЛПА
16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

5004

5004

2101

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

Пројекат Дан
општине

2101-4022

УКУПНО:

Обезбеђивање
услова за разоноду
деце
Побољшани
услови за боље
пружање услуга
грађанима

Број деце
корисника
игралишта
Набављена
раунарска,
канцеларијска
опрема и
намештај

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне
скупштине

Број седница
скупштине

Функционисање
Извршних органа
Адекватна
промоција
општине

Број седница
извршних органа
Број награђених
ученика и
студената

200

200

200

да

8

6

14

10

1010

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

4.100.000,00

4.100.000,00

20.871.589,00

0,00

20.871.589,00

10.555
8.680.682,00

0,00

10
8.680.682,00

18

15

25

20

20

10.890.907,00

0,00

10.890.907,00

10

10

10

10

10

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

49.226.135,86

508.446.135,86

459.220.000,00
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