СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2021.

Број: 21.

Кнић, 18.11.2021.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 18.11.2021. године, на основу
члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 37. став 1. тачка 13. Статута општине Кнић
(''Службени гласник општине Кнић'', бр. 1/19 и 14/21), члана 151. став 2. и члана 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', бр. 4/19),
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
1.За члана Општинског већа општине Кнић на сталном раду бира се Рајко Пантовић из
Кнића, дипломирани правник, рођен 05.02.1956. године.
2. Мандат члана Општинског већа почиње од 18.11.2021. године и траје до истека
мандата Општинског већа општине Кнић, које је изабрано Решењем број 119-1195/2020-01 дана
19.08.2020. године.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Рајку Пантовићу из Кнића и Општинској управиОдељењу за финансије, буџет и изворне приходе и Одељењу за општу управу и друштвене
делатности.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16 –
др.закон и 47/18), члана 37. став 1. тачка 13. Статута општине Кнић (''Службени гласник општине
Кнић'', бр. 1/19 и 14/21), члана 151. став 2. и члана 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', бр. 4/19), којима је прописано да Скупштина
општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа; да Скупштина
решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
Како је на седници Скупштине 25.10.2021. године утврђен престанак функције члана
Општинског већа општине Кнић Илији Радовановићу из Кнића, због поднете оставке, на овој
седници Скупштине се приступило избору новог члана Општинског већа. Након спроведеног
поступка тајног изјашњавања, утврђено је да је за избор новог члана Општинског већа гласало 21
одборник, што представља већину од укупног броја одборника, и да је Рајко Пантовић из Кнића
изабран за новог члана Општинског већа општине Кнић, с тим да му мандат траје до истека
мандата Општинског већа општине Кнић, које је изабрано Решењем број 119-1195/2020-01 дана
19.08.2020. године.
Број: 119-1743/2021-01
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Страна 2. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

18.11.2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. 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),
донела је
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

0.00

остали извори

27,499,012.89

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

30,888.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

508,446,135.86

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:
текући буџетски издаци

115,368,406.74
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)
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

0.00
21,727,122.97

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Draft

18.11.2021.
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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:
Економ.
класиф.

Опис
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
1.2. Самодопринос

Износ
486,719,012.89

71

231,081,000.00

711

146,500,000.00

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:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски
приходи)
приходи од продаје добара и услуга

74

23,333,382.00

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

5,500,000.00
12,220,000.00

8

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

30,888.00
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
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

0.00
92

0.00

91

0.00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0.00

2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

912

0.00

Draft

0.00
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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

21,307,209.87

3

3

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.

Draft

18.11.2021.
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Јавни приходи и примања по врстама утврђују се у следећим износима:

Draft

Страна 6. – Број 21.
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији
утврђују се у следећим износима:

Draft

18.11.2021.
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији,
утврђују се у следећим износима:

Draft

Страна 8. – Број 21.
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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:

Draft

18.11.2021.
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Draft
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Страна 10. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.
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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:

Draft

Страна 12. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft
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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:

Draft

Страна 14. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 15

Страна 16. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 17

Страна 18. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 19

Страна 20. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 21

Страна 22. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 23

Страна 24. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

18.11.2021.

18.11.2021.
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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: 18.11.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

Страна 26. – Број 21.
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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: 276-401-00-626/1/2021-01 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.
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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.
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.
Draft
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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.
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
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Шифра

1 –Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Стамбена подршка

2 – Комуналне
делатности

Управљање/одржа
вање јавним

0004

Број 21. – страна 29

У
к
у
п
н
а

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној
години
(2019)

Очекивана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Циљана
вредност
2023

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

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

850.000,00

0,00

850.000,00

0,00

2.350.000,00

2.350.000,00

34.667.603,00

0,00

34.667.603,00

Планско
управљање
стамбеном
подршком

1102

Рационално
снабдевање водом
за пиће

Цена воде по м3

0001

Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Укупан број
интервенција по
поднетим

с
р
е
д
с
т
в
а

1
1

1

1

1

2

44,73

44,73

Draft

69,58

69,58

69,58
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осветљењем

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

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

18.11.2021.

200

200

200

200

200

19.087.603,00

0,00

19.087.603,00

27.980

27.980

27.980

27.980

27.980

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

15

15

15

15

15

100

100

100

100

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

Број извршених
инспекцијских
контрола

Број ухваћених и
збринутих паса и
мачака луталица

70

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
Draft
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туристичке
понуде и услуге
Промоција
туристичке понуде

Пројекат Ликовна
колонија
Гружанска јесен

0002

1502-4008

Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

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

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
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86%

80%

100%

100%

100%

4.243.983,00

804.920,61

5.048.903,61

15

15

20

20

20

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

3500

3500

3500

540.000,00

310.000,00

850.000,00

3000

3000

15

15

15

15

15

70

60

80

90

100

70%

70%

70%

70%

70%

7.880.000,00

3

4

6

6

6

7.880.000,00

280

300

355

350

350

379.879,36

Draft

8.259.879,36

379.879,36

8.259.879,36
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едукација
Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава
Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава

6 – Заштита
животне средине

Управљање
осталим врстама
отпада

0401

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

Број дивљих
депонија

0006

Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

Количина
прикупљеног
осталог отпада (у
м3)

303

280

300

320

320

119

70

150

180

200

36

36

25

25

25

688

688

700

700

Draft

700

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00
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Управљање
заштитом животне
средине
0001

Усвојен програм
заштите животне
средине са
акционим
планом

не

не

не

не

не

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

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

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

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

5003

Унапређење
привредног
амбијента

6.807.883,97

0,00

6.807.883,97

2001

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

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

48.556.325,42

3.860.460,88

52.416.786,30

46.556.325,42

3.860.460,88

50.416.786,30

7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

Унапређење
безбедности
саобраћаја

0005

Изградња
манипулативне
саобраћајнице
Равни Гај
8 – Предшколско
васпитање и
образовање

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

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

Број 21. – страна 33

0001

8.962.618,78

410

70

80

90

100

2

3

4

5

Draft

100

120.682.968,85

Страна 34. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

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

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

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

18.11.2021.

14

16

25

26

-

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

Draft

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

9 – Основно
образовање и
васпитање

Стопа прекида
основног
образовања
(разложено
према полу)

2002

Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група

Функционисање
основних школа

0001

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено
према полу)

Обезбеђени
прописани услови
за васпитно
образовни рад са
децом у ОШ

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

Просечан број
ученика по
одељењу

Број 21. – страна 35

женски 412
мушки 411

женски 401
мушки 407

женски
383
мушки
364

женски
375 мушки
373

женски
362
мушки
360

0

0

0

0

0

1,05

1,06

1,06

1,06

1,06

15,30

14,16

14,26

13,93

14

Draft

42.016.318,00

0,00

42.016.318,00

41.516.320,00

0,00

41.516.320,00

Страна 36. – Број 21.

Пројекат Aсистент у
настави

2002-4021

Службени гласник општине Кнић

Квалитет
школовања
ученика са
посебним
потребама кроз
индивидуални рад

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

2003

Функционисање
средњих школа

0001

11 - Социјална и

0901

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

Повећање

18.11.2021.

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

женски 102
мушки 74

женски 115
мушки 90

женски
126
мушки
118

женски
140
мушки 120

Просечан број
ученика по
одељењу

22

23

24

Проценат

3,6

3,6

4

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

Draft

499.998,00

0,00

499.998,00

женски
155
мушки
130

12.849.548,00

0,00

12.849.548,00

25

26

12.849.58,00

0,00

12.849.548,00

4

4

22.699.967,95

3.366.001,00

26.065.968,95

задовоља
вајућа

18.11.2021.

Службени гласник општине Кнић

доступности права
и услуга социјалне
заштите

дечија заштита

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

0901-4001

0901-4003

0901-4004
0901-4005

Унапређење
заштите
сиромашних

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуге у
заједници за стара
лица

Број 21. – страна 37

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

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

Број студената

21

18

20

20

20

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Број
поправљених

5

5

10

10

10

300.000,00

0,00

300.000,00

Draft

Страна 38. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

социјално
угрожене

заштите за децу и
породицу

Подршка
реализацији
програма
активности
Црвеног крста

Социјално
деловање –
олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у
невољи,развијање
м солидарности
међу људима
организовањем
различитих
облика помоћи

0005

Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу
Подршка деци и
породици са децом

0006

12 – Здравствена
заштита

1801

Мртвозорство

0002

Унапређење
здравља
становништва

Стручно
одређивање
времена и узрока
смрти

18.11.2021.

објеката

Број
дистрибуираних
пакета за
социјално
угрожено
становништво

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

Број умрлих
лица

300

4000

150

150

2

2

2

2

86%

90%

90%

170

170

170

Draft

150

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

2

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

90%

90%

6.484.937,91

383.011,89

6.867.949,80

170

150

130.000,00

0,00

130.000,00

18.11.2021.

Пројекат Кућно
лечење,
палијативно
збрињавање и
пружање хитне
медицинске
помоћи на терену

Пројекат
Консултантске
услуге лекара
специјалиста

Службени гласник општине Кнић

1801-4009

1801-4010

Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

Број
дијагностичко –
терапијских
процедура

30000

30000

31000

31000

31000

Број прегледа
службе хитне
медицинске
помоћи

7000

7000

7200

7200

7200

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

10500

11000

11000

11500

11500

1000

1000

1200

1300

1500

235

400

500

500

500

113123

115000

120000

120000

120000

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

Број 21. – страна 39

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

975

5

5

Draft

5

6

7

3.328.000,00

0,00

3.328.000,00

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

11.286.471,41

14.400.320,22

25.686.791,63

Страна 40. – Број 21.

Функционисање
локалних установа
културе
Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

0001

0002

Добричино
праскозорје

Службени гласник општине Кнић

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе
Унапређење
разноврсност
културне понуде

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

Повећање броја
такмичара

Планирани број
такмичара

Нови амбијент за
нову перспективу

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

18.11.2021.

5/100

5/100

5/100

6/100

6/100

8.267.540,72

320,22

8.267.860,94

61

10

65

72

75

720.000,00

0,00

720.000,00

24

24

30

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

0001

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

Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних од
стране 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

2

2

2

2

2

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

Draft

18.11.2021.

15 – Опште
услуге локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

Функционисање
месних заједница

Службени гласник општине Кнић

0602

0001

0002

Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу
са надлежностима
и пословима ЛС

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
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

95

95

100

100

100

105.210.597,01

5.889.010,02

111.099.607,03

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

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем МЗ

Заштита
имовинских права
и интереса
општине
Општинско
правобранилаштво

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

0004

Број 21. – страна 41

0009
0010

Draft

1.953.787,00

1.953.787,00

300.000,00

300.000,00

Страна 42. – Број 21.

Управљање
ванредним
ситуацијама

0014

Унопс СВИС
ПРО- програм
донације

4023

Пројекат дечије
игралиште-Нека
игре почну

5004

Награда за
најбољу ЛС-ЛПА
16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

5004

2101

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

Пројекат Дан
општине

2101-4022

Службени гласник општине Кнић

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода
Брже остваривање
права рањивих
категорија
становништва
Обезбеђивање
услова за разоноду
деце
Побољшани
услови за боље
пружање услуга
грађанима

18.11.2021.

Број
идентификовани
х објеката
критичне
инфраструктуре
(нпр.
трафостаница)

10

10

Повећан
бр.становникаброј датих
павних
мишљења
Број деце
корисника
игралишта
Набављена
раунарска,
канцеларијска
опрема и
намештај

110

146

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

10

200

10

200

10

200

да

8

6

14

10

1010

50.000,00

270.168,00

320.168,00

0,00

149.745,10

149.745,10

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

УКУПНО:

459.220.000,00
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), чл. 3. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине
Кнић“ бр. 1/2019 и 14/2021), чл.151.став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“, бр. 4/19), донела је
ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ
КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и
других комуналних и јавних објеката у 2021. години у општини Кнић
( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.28/20 и 14/21), врше се следеће измене и допуне:
Члан 2.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.1. Редовно одржавање
путева, путне инфраструктуре и објеката мења се став 2 тако да гласи тако да гласи: „Редовним
одржавањем обухваћени су пре свега, путеви са асфалтним коловозом, а могу се предузимати и
активности на одржавању других општинских и некатегорисаних путева када то захтевају
потребе безбедности саобраћаја.
За редовно одржавање путева планирана су средства у износу од 39.700.000,00
динара
-

-

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 33.200.000,00 динара.
Примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним
површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 6.500.000,00 динара.

Члан 3.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца:
Мења се износ у табели под редним бројем 5 тако гласи 4.780.092,44 динара.
Мења се износ у табели под редним бројем 9 тако гласи 4.780.092,44 динара.
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Члан 4.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура под део 1.5. Јавна расвета се мења тако да
гласи:
Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 18.847.603,00 динара и то:
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 15.000.000,00
- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 1.605.603,00
- Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 442.000,00
- Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 1.800.000,00
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 181.647.700,5
динара:
Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

56-0

421

1.2.

57-0

423

1.3.

69-0

1.4.
1.6.
1.7.

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

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

01

15.000.000,00

Мерна места и прикључци

01

442.000,00

424

Редовно одржавање путева

01

39.700.000,00

52-0

424

Одржавање јавних зелених површина

01

3.700.000,00

58-0

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.800.000,00

425

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

01

16.000.000,00

70-0

1.8.

78-0

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

2.400.000,00

1.9.

67-0

451

Набавка контејнера

01

2.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.9.

81.042.000,00

Капитална улагања

2
2.1.

42-0

511

Пројектно планирање и надзор

01

8.995.477,96

2.2.

55-0

511

Пројекат водоснабдевања за осам села са
системом рзав

01

7.080.000,00
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Надзор путеви

01
01

01

5.084.900,00
6.100.000,00

299.500,00

2.8.

71-0

511

Инвестиционо одржавање објеката јавне
намене
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

2.9.

216-0

511

Реконструкција пута у Барама засеок Гај

13

511

Реконструкција пута у Претокама засеок
Благојевићи

01

Реконструкција пута у Радмиловићу засеок
Пољци

01

511

2.037.381,22

13

2.862.618,78

511

Реконструкција пута у Липници засеок
Мајсторовићи

01

Реконструкција путева у Опланићу засеок
Цековићи и старо село

01

511
511

Реконструкција улица у Книћу I

511

Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок
Грчка коса

2.7.

3.0.

71-0

71-0

511

71-0
3.1.
3.2.

216-0
71-0
71-0

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.

71-0
71-0
99-0
201-0
200-0
202-0
223-0
222-0
204-0
199-0

01
1.845.603,00
01
01

01
01

07

511
Реконструкција дома у Книћу друга фаза
511

13
07

512
423

Надзор на адаптацији дома културе Кнић и
екстерна ревизија пројекта

423

Надзор на етажном уређењу дома културе

512

Дечије игралиште

511

ПДВ и надзор саобраћајница Равни Гај

13
07
07

ОД РЕД. БР. 2.1 – 4.3.

2.200.000,00
5.730.500,00

4.780.092,44

7.900.000,00
4.500.000,00

01

511

5.152.720,00

01

4.780.092,44
4.500.000,00
1.948.930,69
4.871.250,00
4.855.600,00
4.083.750,00
144.400,00
45.000,00
4.000.000,00
6.807.883,97
100.605.700,5
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ОД РЕД. БР. 1.1. – 4.3.

181.647.700,5

01 Приходи из Буџета
154.685.081,72 динара
07 Трансфери од других нивоа власти
13.000.000,00 динара
13 Нераспоређени вишак из предходних година 13.962.618,78
УКУПНО:

181.647.700,5 динара
Члан 5.

У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева,
јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2021. години у општини Кнић остаје
непромењен.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број:401-1688/2021
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
6. став 4., и члана 7а. став 4. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01,...68/14 др. закон, 95/18, 99/2018 – одлука УС, 86/2019 и 144/20), члана 32. став 1. тачка 6) 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 1), а у вези са чланом 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 ...126/2020-ускл. дин. износи) члана 37. став 1. тачка 6)
Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19 и 14/21), донела је
Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Кнић за
утврђивање пореза на имовину
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне на територији општине Кнић са назнаком зоне која се
сматра најопремљенијом, за потребе утврђивања пореза на имовину.
Члан 2.
Одређује се пет зона на територији општине Кнић, за утврђивање пореза на имовину.
Зоне, одређене овом одуком, представљају територијалне јединице, одређене према
комуналној опремљености, јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
општине, односно радним зонама и другим садржајима у насељу.

1.
2.

3.
4.

5.

Члан 3.
Зоне из члана 2 су следеће:
Прва зона је најопремљенија зона, обухвата непокретности у границама Регулационог плана
централне зоне насеља Кнић.
Друга зона, обухвата непокретности које се налазе:
2.1. У насељеном месту Кнић, изузев парцела које се налазе у првој зони;
2.2. У границама планова општег уређења за насељена места Гружа и Топоница;
2.3. У централним зонама одређеним у плановима општег уређења за насељена места
Губеревац и Баре;
2.4. У захвату Плана детаљне регулације комплекса „Равни Гај“;
2.5. Са обе стране државних путних праваца, кроз насељена места Вучковица, Љубић
Грабовац и Бумбарево Брдо, у укупној ширини од 200 метара (100м + 100м).
Трећа зона – обухвата непокретности у захвату планова општег уређења за насељена места
Губеревац и Баре а које су нису у другој зони.
Четврта зона обухвата непокретности:
4.1. У насељеним местима Љубић, Вучковица, Грабовац и Бумбарево Брдо, а које се не
налазе у другој зони;
4.2. У насељеним местима: Борач, Бечевица, Брестовац, Коњуша, Љуљаци, Кнежевац,
Кикојевац, Гривац, Опланић, Дубрава, Забојница, Суморовац, Брњица, Рашковић,
Драгушица, Кусовац, Радмиловић, Претоке, Жуње, Гунцати, Пајсијевић, Балосаве,
Липница, Честин, Бајчетина, Врбета и Лесковац.
Пета зона - обухвата појас, око укупне површине акумулације Гружанског језера, у ширини
од 200 м од обале.

6.
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Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни
општине Кнић.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“ а примењиваће се од 01.01.2022. године.
Број: 436-11-55-1/2021-03
У Книћу:18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
6. став 5., члана 6а. став 4. и 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01,...68/14 - др. закон, 95/18, 99/2018 – одлука УС, 86/2019 и 144/20), члана 32. став 1. тачка 6)
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 1), а у вези са чланом 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 ...126/2020-ускл. дин. износи) члана 37. став 1. тачка 6)
Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19 и 14/21), донела је
Одлуку
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Кнић за 2022. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на
територији општине Кнић, за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину.
Члан 2.
Зоне и најопремљнија зона на територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину
одређене су посебном одлуком Скупштине општине Кнић.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији
општине Кнић, за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину, износе:
Групе непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Друго земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
Гараже и помоћни објекти

Прва зона
(најопремљенија
зона)

Назив зоне
Друга Трећа зона
зона

Четврта
зона

Пета
зона

245
61
46

245
60
46

245
54
46

245
1.184
1.168

16.808

15.280

12.860

9.960

30.826

5.082

4.679

4.679

4.077

4.679

За врсте непокретности чија просечна цена квадратног метра није могла бити утврђена на
основу најмање три промета одговарајуће непокретности по зонама, за обвезнике који не воде
пословне књиге, основица пореза на имовину одговарајуће непокретности по зонама, утврђена у
поступку утврђивања пореза на имовину за 2021. годину, представља и основицу пореза на
имовину за 2022. годину.
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Пореска основица утврђена у поступку утврђивања пореза на имовину за 2021. годину, за
пољопривредно земљиште, за одговарајућу зону, умањује се за 40% у поступку опорезивања
другог земљишта за 2022. годину.
Члан 4.
Неизграђено грађевинско земљиште на територији општине Кнић, које се користи искључиво
за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице
пореза на имовину за 2022. годину, разврстава се у пољопривредно, односно шумско земљиште.
Гајење биљака, односно садног материјала, односно шума у смислу става 1. овог члана
одлуке, сматра се гајење једногодишњих, двогодишњих односно вишегодишњих биљака,
односно гајење садног материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области
пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са прописом којим се уређује класификација
делатности.
За другачије разврставање неизграђеног грађевинског земљишта из става 1. и 2. овог члана
одлуке, за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину, порески обвезници су дужни да
поднесу пореску пријаву до 31. марта 2022. године, са документацијом којом потврђују да се на
неизграђеном грађевинском земљишту баве гајењем једногодишњих, двогодишњих односно
вишегодишњих биљака, односно садног материјала или шума.
Члан 5.
За одговарајуће непокретности за које у члану 3. ове Одлуке нису утврђене просечне цене по
метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге за 2022.
годину на територији општине Кнић, користиће се просечне цене непокретности које се налазе у
најопремљенијој зони и на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на
имовину обвезника који не води пословне књиге:
Назив зоне
Групе непокретности
Прва зона (најопремљенија зона)
Грађевинско земљиште
Станови
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности

420
34.843,11
23.500

Обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивање пореске основице пореза за
2022. годину, просечне цене из претходног става множе са коефицијентима зоне у складу са
Одлуком о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Кнић („Сл. гласник
РС“, бр. 16/14).
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни општине
Кнић.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“, а примењује се од 01. јануара 2022. године.
Број: 436-11-55/2021-03
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 9. став 7. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“,бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 26-28. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“,бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 37. став 1. тачка 31. Статута општине
Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21) 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
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Даје се сагласност на предлог Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом
мера уштеде енергије на територији општине Кнић, на који је дато мишљење Комисије за јавноприватно партнерство Владе Републике Србије број 39/2021 од 05.11.2021 .године, да се
предметни Пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства и усваја се овај
Пројекат.
Члан 2.
Стручни тим за спровођење и реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења
применом мера уштеде енергије на територији општине Кнић, формиран решењем Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.19/21), дужан је да предузме све даље
радње и активности у складу са Законом о Јавно-приватном партнерству и Законом о јавним
набавкама, у циљу реализације предметног Пројекта, до момента одабира приватног партнера.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број:352-1745/21-01
У Книћу: 18.11.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“,бр. 1/19 и 14/21), чл. 170. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“, бр.4/19) и чл. 2. и чл. 16. став 1. Одлуке о установљењу
општинских награда и других јавних признања општине Кнић („Општински службени гласник“
бр. 3/07, „Службени гласник општине Кнић“, бр.6/09 и 22/08), донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања за 2021. годину,
поводом Празника општине Кнић, 26. новембра.
Члан 2.
Први председник Републике који је био у званичној радној посети општине Кнић. Својим
несебичним залагањем допринео изградњи саобраћајне инфраструктуре у свим насељима
општине Кнић, унапређењу квалитета живота становништва општине Кнић обновом Дома
здравља, сеоских амбуланти, школа, вртића и домова културе. Допринео је оживљавању
привреде и запошљавању становника општине Кнић, развоју пољопривреде, решавању проблема
водоснабдевања, комуналне инфраструктуре. Приликом радне посете председника општини
Кнић у 2021. години, покренута је и иницијатива за изградњу нове спортске хале у Книћу,
асфалтирање локалних путева и реконструкцију водовода. Из тих разлога, Скупштина општине
Кнић додељује
ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ КНИЋ:
-

Александру Вучићу, председнику Републике Србије.
Члан 3.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, се додељује:

1. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, због доприноса
развоју општине Кнић кроз пројекат „Чиста Србија“, кроз овај пројекат изградиће се
35км канализационе мреже и 5 система за пречишћавање отпадних вода;
2. Министарству културе и информисања, због значајних резултата у области културе
и помоћи општини Кнић у реконструкцији Дома културе у Книћу;
3. COVID амбуланти „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, због пожртвованости,
изузетног залагања и истрајности у борби против пандемије вируса COVID 19;
4. Снежани Крунић, директорки ОШ „Вук Караџић“ Кнић, због високих и значајних
резултата у области образовања, двадесет година обавља функцију директора школе,
коју је довела на ниво модерне установе. Круна признања њеном раду је посета и
похвала председника Републике, Александра Вучића.
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Члан 4.
ДИПЛОМА, се додељује:
1. Хотелу Равни Гај, због дугогодишње успешне пословне сарадње, промоције
општине Кнић и доприноса развоју спорта код деце и омладине нашег краја;
2. Фирми „Eurotay“ доо из Краљева, због доприноса у запошљавању грађана општине
Кнић а нарочито жена из категорије теже запошљивих;
3. Неформалној организацији „Хумани Гружани“, због хуманитарног рада у циљу
прикупљања новчане помоћи за лечење оболелих особа кроз покретање великог броја
хуманитарних акција, концерата, базара;
4. Милени Луковић, проф. српског језика у ОШ „Вук Караџић“ Кнић, због
доприноса изузетним резултатима ученика на завршном испиту из српског језика
који су изнад републичког просека и великог броја њених ученика који се такмиче на
републичким такмичењима;
5. Снежани Максимовић Влајић, наставнику разредне наставе, због постигнутих
резултата, заслуга и доприноса образовању кроз учестововање на разним конкурсима
и фестивалима на којима су ученици добијали награде, ментор је у еколошком
удружењу „Центар за образовање и одрживи развој“;
6. Бојани Тадић, педијатру у Дому здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић,
због пожртвованости и посебног залагања за очување здравља наше деце;
7. Катарини Павловић, лекару у COVID систему, због несебичног труда и залагања у
борби против пандемије вируса COVID 19 и доприноса очувању и унапређењу
здравља грађана;
8. Марку Анђелићу, лекару у COVID систему, због несебичног труда и залагања у
борби против пандемије вируса COVID 19 и доприноса очувању и унапређењу
здравља грађана;
9. Весни Тодоровић, лекару у COVID систему, због несебичног труда и залагања у
борби против пандемије вируса COVID 19 и доприноса очувању и унапређењу
здравља грађана општине Кнић;
10. Данијели Поповић, лекару у COVID систему, због несебичног труда и залагања у
борби против пандемије вируса COVID 19 и доприноса очувању и унапређењу
здравља грађана општине Кнић;
11. Марији Костић, директорки „Центра за културу и библиотека“Кнић, због
доприноса развоју културе у општини Кнић, осмишљавања нових манифестација које
су од значаја за културну промоцију општине Кнић.
Члан 5.
НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује:
-

Студентима са територије општине Кнић који постижу изузетне резултате на
студијама и то :

1. Николи Новаковићу из Бара, студенту завршне године на Ветеринарском факултету са
просечном оценом 9,80;
2. Николи Зорнићу из Љубића, студенту завршне године на Академији струковних студија
са просечном оценом 9,48;
3. Милици Мајсторовић из Груже, студенту завршне године на Факултету техничких
наука са просечном оценом 9,13;
4. Милени Ђуричић из Честина, студенту завршне године на ФИЛУМ-у са просечном
оценом 9,07;
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5. Александри Марковић из Губеревца, студенту завршне године на Факултету техничких
наука са просечном оценом 9,06;
-

Ученицима-ђацима генерације и то:

6. Сари Бошковић из Кнића,
„Вук Караџић“, остварила
биологије;
7. Невени Бусарац из Кнића,
„Вук Караџић“, остварила
биологије;
-

ОШ „Вук Караџић“ у Книћу завршила као носилац дипломе
изузетне резултате на такмичењима из српског језика и
ОШ „Вук Караџић“ у Книћу завршила као носилац дипломе
изузетне резултате на такмичењима из српског језика и

раднику Општинске управе општине Кнић и то:

8. Драгици Петровић из Радмиловића, због дугогодишњег марљивог и стручног рада у
области социјалне заштите и изванредног односа према колективу и странкама;
-

раднику Туристичке организације општине Кнић и то:

9. Драгани Михајловић из Кнића, због посвећености и залагања у раду као и обављања
додатних послова како у установи у којој ради тако и за потребе Центра за културу и
библиотека и потребе Општинске управе, често и после радног времена и викендом;
-

раднику ЈКП „Комуналац“ Кнић и то:

10. Рајку Милуновићу из Брњице, раднику ЈКП „Комуналац“ Кнић, због савесног,
одговорног и пожртвованог рада и залагања за испоруку воде грађанима у сушном
периоду.
Новчана
награда
се
(словима:педесетхиљададинара).

додељује

у

висини

од

по

50.000,00

динара

Члан 6.
ЗАХВАЛНИЦА, се додељује:
1. Туристичкој организацији општине Кнић, због изузетног доприноса у промоцији
општине Кнић, ове године организатор и бициклистичког такмичења за КУП Србије;
2. Програму SWISS PRO, због унапређења добре управе и здравствене заштите лица
старијих од 65 година;
3. ФК „Крушевица 1980“ из Кнежевца, због поновног покретања фудбалског клуба и
успешног такмичења у Међуопштинској лиги Рача-Баточина-Кнић;
4. Рајку Пантовићу из Кнића, због дугогодишњег успешног и преданог рада у Општинској
управи општине Кнић а посебно доприноса решавању имовинско-правних односа;
5. Наташи Пантовић из Кнића, због дугогодишњег успешног и преданог рада у
Општинској управи општине Кнић и доприноса у области издавања грађевинских дозвола;
6. Алекси Јанићевић из Кнића, због хуманитарног рада;
7. Тањи Јовановић из Пајсијевића, због доприноса уређењу и развоју ОШ „Рада Шубакић“
у Гружи, посебно издвојеног одељења у Пајсијевићу;
Draft
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8. Зорану Марићу из Грабовца, због исказане хуманости и солидарности као добровољни
давалац крви који је крв дао више од сто пута;
9. Драгану Петковићу, власнику угоститељског објекта „Ко то тамо пева“, због
изузетног доприноса у промоцији општине Кнић кроз организовање различитих догађаја,
окупљања и концерата као и због хуманитарних активности у циљу прикупљања
средстава за лечење деце и својих суграђана;
10. Јовани Паламаревић из Губеревца, због доприноса развоју пољопривреде и останку
младих на селу;
11. Маријани Димитријевић из Бара, због доприноса развоју пољопривреде и останку
младих на селу;
12. Ранку Метлићу из Кнежевца, због успешног бављења спортом у области ултрамаратон и
запажених резултата, добровољан давалац крви;
13. Урошу Пантовићу из Кнића, због несебичне помоћи грађанима општине Кнић у области
водоснабдевања посебно у периоду суше;
14. Милану Обрадовићу из Кнића, због несебичне помоћи грађанима општине Кнић у
области водоснабдевања посебно у периоду суше;
15. Драгану Максимовићу из Кнића, због постигнутих спортских резултата;
16. Живки Милетић из Вучковице, због поклањања земљишта поред пута у циљу
проширења приликом асфалтирања;
17. Дарку Милосављевићу из Вучковице, због поклањања земљишта поред пута у циљу
проширења приликом асфалтирања;
18. Милану Барлов из Вучковице, због несебичног и пожртвованог рада у Савету МЗ
Вучковица на решавању инфраструктурних проблема;
Члан 7.
Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници Скупштине
26. новембра 2021. године.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број: 17-1692/21-01
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу чл.52 .
Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),
и члана 37. став 1. тачка 52.Статута општине Кнић ( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.1/19 и 14/21),
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I Oбразује се Комисије за планове општине Кнић (у даљем тексту Комисија)
II У Комисију из тачке 1. именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Зорица Чоловић Суботић, дипл.инж.архитектуре, председник
Проф.Дејан Ђорђевић,дипл.пр.пл., заменик председника
Марија Симовић, мас. ингж.арх., секретар
Драган Колаковић, дипл.инж.геодезије, члан
Зоран Милојевић, дипл.инж.грађ., члан

III Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским
документима и важећим Законом и подзаконским актима, као и давање стручног мишљења по
захтеву надлежних органа општине Кнић.
IV Мандат председника, заменика и чланова Комисије траје 4 године.
V Начин рада, обављање стручних послова за потребе Комисије регулисаће се
Пословником о раду Комисије који доноси Комисија за планове општине Кнић.
VI Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право на накнаду за рад
Комисије који износи 25% просечне месечне нето зараде по запосленом према последњем
податку Републичког Завода за статистику, објављеном у време исплате накнаде.
VII Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
VIII Доношењем овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Кнић број
119-1848/17-02 од 17.11.2017. и 119-2175/17-02 од 28.12.2017. године.
Број: 119-1706/21-01
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07,83/14- др.закон, 101/16др.закон и 47/18), чл. 16. став 2., чл.17.став 3. и члана 21. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр.15/16 и 88/19), чл. 42. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ у Книћу са Законом о јавним предузећима (''Службени
гласник општине Кнић'', бр. 17/16 и 4/17), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.01/19 и 14/21) и чл. 151. став 2. и чл. 152. став 3. Пословника о
раду скупштине општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.04/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ '' КНИЋ ИЗ КНИЋА
1. У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ у Книћу именују се на
мандатни период од 4 године:
-Милосав Басарић из Балосава, дипл. инг. орг.рада за председника, представник
оснивача,
- Љубомир Сремчевић из Гунцата, дипл. маш. инг. за члана, представник оснивача,
- Саша Милошевић, дипл. правник из Губеревца, за члана, представник запослених у
ЈКП „Комуналац“ у Книћу.
2. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
3. Решење доставити именованим члановима Надзорног одбора и Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ у Книћу.
Број: 119-1476/2021-01
У Книћу: 18.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др.закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013- др.закон и 101/2016 и 67/2021-др.закон), Националног
програма за пољопривреду за период 2018-2020 („Сл.гласник РС“, бр.120/2017), члана 13. Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, („Сл.гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014
,103/2015 и 101/2016), члана 14. став 1. тачка 9. и члана 37. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), и чл.151. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 4/19), донела је

ПРОГРАМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ
Члан 1.
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
општине Кнић бр. 320-187/2021-07 од 02.04.2021. године врше се следеће измене и допуне:
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, под редним бројем 1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинства, мера се брише у целости,
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, под редним брјем 2. Успостављање и јачање удружења у области
пољопривреде брише се у целости.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, у тачки 3. Управљање ризицима у колони планирани буџет за текућу годину
без пренетих средстава износ од 3.200.000,00 динара мења се у износ од 3.180.000,00 динара.
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере руралног
развоја, под редним бројем 4. Подршка младима у руралним подручјима брише се у целости.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, додаје се нова мера Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у износу
од 200.000,00 динара.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, у колони планиран буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ од
13.250.000,00 динара мења се у износ 3.380.000,00 динара.
У табеланом приказу планираних мера и финансијских средства, табела 4. Посебни
подстицаји, под редним броје 1. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ од
1.200.000,00 динара мења се у износ од 500.000,00 динара.
У поглављу II Опис планираних мера тестуални део мења се:
-

У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере;
101. Инвестиције у физичку имовину, мера се брише у целости;
102. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде брише се у целости;
303. Подршка младима у руралним подручјима брише се у целости.
У делу руралног развоја, додаје се :
Draft
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шифра и назив мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта.
Члан 2.
У осталом делу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Кнић остаје непромењен.
Члан 3.
У табеларном приказу планираних финансијских средстава, укупан износ средста из
буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, износ од 18.250.000,00 динара мења се у износ од
7.880.000,00 динара.
Члан 4.
Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.

Број:320-1107/2021-07
У Книћу: 18.11.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др.закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013- др.закон и 101/2016 и 67/2021-др.закон), Националног
програма за пољопривреду за период 2018-2020 („Сл. гасник РС“, бр.120/2017), члана 13. Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, („Сл.гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014
,103/2015 и 101/2016), члана 14. став 1. тачка 9. и члана 37. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19 и 14/21), и чл.151. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 4/19), донела је

ПРОГРАМ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ
Члан 1.
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
општине Кнић број 320-187/2021-07 од 02.04.2021. године и прве измене Програма број 3201107/2021-07 од 04.08.2021.године, врше се следеће измене и допуне:
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, тaбела 3. Мере
руралног развоја, под редним бројем 2. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта, мера се
брише у целости.
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У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3. Мере
руралног развоја, у колони планиран буџет за текућу годину без пренетих обавеза износ од
3.380.000,00 динара мења се у износ 3.180.000,00 динара.
У поглављу II Опис планираних мера текстуални део мења се:

-

У делу Мере руралног развоја, шифра и назив мере;
201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта, мера се брише у целости;
Члан 2.

У осталом делу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Кнић остаје непромењен.
Члан 3.
У табеларном приказу планираних финансијских средстава, укупан износ средстава из
буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, износ од 7.880.000,00 динара мења се у износ од
7.680.000,00 динара.
Члан 4.
Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.11.2021. године, на основу чл. 28.
став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',бр.88/11, 104/16 и 95/18), чл. 34.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о
јавним предузећима ( Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17) и чл.37.став 1. тачка 9. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/19 и 14/21), донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Усваја се Измена и допуна Ценовникa радова на редовном одржавању путева и
комуналних услуга коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, својом
Одлуком бр. 800-01/21 на седници од 29.10.2021. године.
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у аналогној примени одредаба чл. 28. став
1. и 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',бр.88/11, 104/16 и 95/18) у којима је
предвиђено да Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне
делатности, а да на ту одлуку сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Чланом 34. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Кнић са Законом о јавним предузећима(„Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17) утврђено је
да ради обезбеђења општег интереса и делатности за које је предузеће основано Скупштина
општине даје сагласност на Одлуку о ценама.
Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, на седници од 29.10.2021. године, усвојио је
својом Одлуком бр. 800-01/21 Измену и допуну Ценовникa радова на редовном одржавању
путева и комуналних услуга.
Општинско веће општине Кнић, на седници од 10.11.2021. године, разматрало је
Измену и допуну Ценовникa радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга и
предлаже Скупштини општине да донесе Решење о давању сагласности на Измену и допуну
Ценовникa радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга коју је усвојио Надзорни
одбор предузећа на седници од 29.10.2021. године.
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