СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2022.

Број: 14.

Кнић, 12.07.2022.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. 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'', 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, 149/2020 и
118/2021) 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, 47/2018 и 11/2021- др. закон), чл. 37. став 1.
тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), 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 2022.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину
(„Службени гласник општине Кнић“ број 22/21 и 2/22), (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 2022. 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

639.931.587,56

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

639.931.587,56

буџетска средства

600.200.000,00

сопствени приходи
остали извори
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0,00
39.731.587,56
0,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

694.107.766,48

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

455.240.548,21

текући буџетски расходи

434.830.716,12

расходи из сопствених прихода

0,00

Страна 2. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

12.07.2022.

расходи из осталих извора

20.409.832,09

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

238.867.218,27

текући буџетски издаци

157.869.283,88

издаци из сопствених прихода

0,00

издаци из осталих извора

80.997.934,39

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

54,176,178,92

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

7.500.000,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

61,676,178,92

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

61,676,178,92

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

61,676,178,92

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

Опис
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Износ
639.931.587,56

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

71

293.881.000,00

711

192.000.000,00

711180

0,00

1.3. Порез на фонд зарада

712

1.000,00

1.3. Порез на имовину

713

79.000.000,00

1.4. Остали порески приходи

714

16.380.000,00

1.5. Други порески приходи

716

6.500.000,00

2. Непорески приходи, у чему:

74

24.183.700,00

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

5.300.000,00

приходи од продаје добара и услуга

14.345.700,00

3. Меморандумске ставке

77

1.000,00

4. Донације

732

0,00

4. Трансфери

733

321.865.887,56

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

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

0,00
701.607.766,48

1. Текући расходи

4

455.240.548,21

1.1. Расходи за запослене

41

108.684.400,02

1.2. Коришћење роба и услуга

42

205.937.284,50

1.3. Отплата камата

44

0,00

1.4. Субвенције

45

18,800,000.00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

23.950.477,00
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1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви
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48+49+464+465

35.401.840,31

463

62.466.546,38

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

238.867.218,27

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

7.500.000,00

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

912

0,00
0,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
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)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)

3

53.501.922,61

3
3

1.612.572,00

3

6.561.684,31

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 54,176,178.92 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 61,676,178.92 динара.
За покриће утврђеног дефицита користиће се нераспоређен вишак прихода и примања из
ранијих година у износу од 53,501,922.61 динара, неутрошена средства донација из ранијих
година у износу од 1,612,572.00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа
власти у износу од 6,561,684.31 динара.

Јавни приходи и примања по врстама 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 6.000.000,00 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 2022. 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 701.607.766,48 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 наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
Број: 401-998/2022-03
У Книћу, 12.07.2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину
Правни основ
Правни основ за доношење Oдлуке о другој измени и допуни одлуке буџету општине
Кнић за 2022. 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, 149/2020 и 118/21), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др.
закон), и члану 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/2019 и 14/21).
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Кнић за 2022. годину јесу:
1. Усклађивање прихода имајући у виду остварење наменских прихода
2. Прерасподела трошкова и издатака, искључивање поједних расхода и издатака из плана,
као и потреба планирања нових расхода и издатака на основу предлога ребаланса
финансијских планова буџетских корисника.
У ребаланс буџета укључене су све промене које су настале по основу решења о употреби
текуће буџетске резерве и решења о отварању и промени апропријације и постала саставни
део буџетом одобрених апропријација.
ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ
БУЏЕТА
На основу друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. 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 2022. годину. Планирани су
приходи и примања у укупном износу од 639.931.587,56 динара од чега приходи из буџета износе
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600.200.000,00 динара и из осталих извора 39.731.587,56 динара. Сагледавањем реализације
прихода у претходној години и проценом њиховог остварења у текућој години, другом изменом и
допуном Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину увећани су порески приходи и наменска
трансферна средства.
Планирано је увећање ненаменског трансфера од Републике у корист нивоа општина у
износу од 68.000.000,00 динара за изградњу водоводне мреже у насељу Губеревац.
Уговором закљученим између Републике Србије - Министарства државне управе и
локалне самоуправе и општине Кнић наш број: 401-158-2/2022-05 од 07.03.2022. године општини
Кнић су опредељена средства у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање пројекта
„Адаптација Дома културе у Гружи“.
Уговором између Републике Србије – Управе за финансирање и подстицање енергетске
ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Општине Кнић, наш
број: 401-405/2022-01 од 11.03.2022. године, обезбеђена су наменска средства у износу од
2.000.000,00 динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова који спроводи општина Кнић.
Уговором између Републике Србије – Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и Општине Кнић, наш број: 401-479/2022-01 од 18.03.2022. године, обезбеђена
су наменска средства у износу од 1.950.477,00 динара за услугу помоћ у кући у општини Кнић.
Уговором закљученим између Републике Србије - Министарства заштите животне
средине и општине Кнић наш број: 401-716/2022-001 од 13.05.2022. године општини Кнић су
опредељена средства у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање пројекта превенције
нелегалног одлагања отпада и уклањање 11 дивљих депонија на територији општине Кнић.
Решењем о измени решења о додели средстава за суфинансирање програма јединица
локалних самоуправа који се суфинансирају кроз Програм Министарства - Градови у фокусу
2022, број: 401-01-303/2022-03/01 од 19.05.2022. године, Министарство културе и информисања
је општини Кнић доделило средства у износу од 3.000.000,00 динара за пројекат „Завршно
уређење галеријског простора у Дому културе у Книћу“.
Уговором о регулисању права и обавеза између Владе Републике Србије- Министарства
правде и Предшколске установе „Цветић“ Кнић број: 409-00-32/2022-09/88 од 10.06.2022. године
додељена су средства установи за реализацију пројекта „Набавка опреме за перионицу“ у износу
од 1.840.896,00 динара.
Решењем Министарства рударства и енергетике - Управе за финансирање и подстицање
енергетске ефикасности број: 401-00-13/2022-01 од 30.06.2022. године одобрена су средства за
финансирање пројекта „Енергетска реконструкција ОШ Рада Шубакић“ Гружа у износу од
10.524.514,56 динара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА
БУЏЕТА (РАСХОДИ)
У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за
2022. 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 умањење појединих расхода и
увећање трошкова материјала и дотације невладиним организацијама.
У оквиру раздела 2- Председник општине извршено је умањење појединих расхода и
увећање трошкова за услуге по уговору.
У оквиру раздела 3- Општинско веће умањени су расходи за социјална давања.
Draft
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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 15- Опште услуге локалне самоуправе сагледани су сегменти
потрошње појединих расхода на којима се може извршити рационализација или постићи уштеда
(социјални доприноси, стални трошкови, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање,
материјал) и анализирани су расходи који се у текућој години извршавају у већем обиму него
што се првобитно планирало (награде запосленима, услуге по уговору, зграде и грађевински
објекти, машине и опрема, нематеријална имовина), у складу са тим извршене су измене. Увећана
су средства текуће буџетске резерве и умањена средства сталне буџетске резерве. Извршено је
увећање трошкова за новчане казне и пенале по решењу судова.
Планирана су наменска средства у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање пројекта
„Адаптација Дома културе у Гружи“.
За програм Комунална делатност увећана су средства тако да програм износи
124.974.482,70 динара. Обезбеђена су додатна средства за трошкове одржавања чистоће на
површинама јавне намене у износу од 5.000.000,00 динара као и за одржавање јавних зелених
површина 4.000.000,00 динара. Планирана су додатна средства за накнаде штете настале услед
уједа, односно напада паса луталица и покоља домаћих животиња у износу од 1.000.000,00
динара. Увећана су средства за текуће одржавање јавне расвете. Планирана су средства у износу
од 4.500.000,00 динара за накнаду по уговору о јавно-приватном партнерству за замену,
рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на
територији општине Кнић. Планирано је 68.000.000,00 динара за изградњу водоводне мреже у
насељу Губеревац.
У оквиру програма Заштита животне средине планирана су наменска средства у износу од
2.000.000,00 динара за финансирање пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и
уклањање 11 дивљих депонија на територији општине Кнић.
Програму Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура опредељено је
152.627.050,08 динара. Планирана су додатна средства за вишкове и непредвиђене радове за
реконструкцију путева на територији општине Кнић, као и додатна средства за вишкове радова
за изградњу сервисне саобраћајнице у Гружи - прва фаза у износу од 2.608.621,40 динара.
Обезбеђена су додатна средства у износу од 8.000.000,00 динара за редовно одржавање путева и
8.000.000,00 динара за одржавање некатегорисаних путева.
У овиру програма Основно образовање и васпитање извршена је прерасподела средстава
на основу предлога финансијског плана ОШ „Свети Сава“ Топоница.
У овиру програма Средње образовање и васпитање извршена је прерасподела средстава на
основу предлога финансијског плана корисника Средње школе „Добрица Ерић“ Кнић.
У оквиру програма Социјална и дечија заштита обезбеђена су наменска трансферна
средства у износу од 1.950.477,00 динара за услугу помоћ у кући у општини Кнић.
У оквиру програма Развој културе и информисања обезбеђена су наменска средства од
3.000.000,00 динара за финансирање пројекта „Завршно уређење галеријског простора у Дому
културе у Книћу“.
У оквиру програма Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије опредељена су
наменска трансферна средства од Министарства рударства и енергетике - Управе за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 2.000.000,00 динара за
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који
спроводи општина Кнић.
Планирана су трансферна наменска средства за финансирање пројекта „Енергетска
реконструкција ОШ Рада Шубакић“ Гружа у износу од 10.524.514,56 динара, као и учешће
општине у износу 4.510.506,24 динара.
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ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
Предшколској установи „Цветић“ намењено је 55.017.517,31 динара и то из средстава
буџета општине 47.015.833,00 динара и средстава из осталих извора у износу од 8.001.684,31
динара. Увећана су средства која установа остварује од припремног предшколског програма за
600.000,00 динара. На основу предлога измене финансијског плана установе планирана су и
наменска средства у износу од 1.840.896,00 динара, прикупљена по основу одлагања кривичног
гоњења, која ће бити коришћена за реализацију пројекта „Набавка опреме за перионицу“ .
Извршена је прерасподела средстава на основу анализе расхода који се у текућој години
извршавају у већем обиму него што се првобитно планирало и потрошње појединих расхода на
којима се може извршити рационализација.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Извршена је прерасподела средстава на основу предлога финансијских планова
корисника.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
За установу Центар за културу и библиотека опредељено је 14.543.171,00 динара.
Обезбеђена су додатна средства за расходе за плате у износу од 152.600,00 динара.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
Извршена је прерасподела средстава на основу предлога финансијског плана корисника.
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.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић''. Предлаже се раније ступање на снагу Одлуке из разлога хитности како би се
могли благовремено спровести поступци јавних набавки корисника буџетских средстава.
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Шифра

Циљ

1
–Становање,
урбанизам
и
просторно
планирање

1101

Просторни развој
у
складу
са
плановима

Просторно
урбанистичко
планирање

0001

и

2 – Комуналне
делатности

1102

Управљање/одржа
вање
јавним
осветљењем
0001

Повећање
покривености
територије
планском
и
урбанистичком
документацијом
Рационално
снабдевање водом
за пиће
Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Индикатор

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом
Број усвојених
планова
генералне
регулације
у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда
Цена воде по м3
Укупан
број
интервенција по
поднетим
иницијативама
грађана
за
замену светиљки
kада престану да
раде

12.07.2022.

У
к
у
п
н
а

Вредност у
базној
години
(2020)

Очекивана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Циљана
вредност
2023

Циљана
вредност
2024

Средства из
буџета

Сопствени и
остали
приходи

2

2

2

2

2

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

с
р
е
д
с
т
в
а

1
1

0

1

1

44,73

69,58

69,58

69,58

69,58

120.204.512,00

4.769.970,70

124.974.482,70

200

200

200

200

200

26.524.512,00

0,00

26.524.512,00
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Одржавање
чистоће
на
површинама јавне
намене
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0002

Ефикасно
и
рационално
спровођење јавног
осветљења
иминималан
негативан утицај
на
животну
средину
Максимална
могућа
покривеност
насеља
и
територије
услугама уређења
и
одржавања
зеленила

0003

Максимална
могућа
покривеност
насеља
и
територије
услугама
одржавања
чистоће
јавних
површина

0004

Унапређење
заштите
од
заразних и других
болести
које
преносе животиње

ЗОО хигијена
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Укупан
број
светиљки које су
замењене
савременијим
(кумулативно из
године у годину)

2.932

3.000

3.000

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

27.980

27.980

27.980

27.980

27.980

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће
јавнопрометних
површина (број
улица које се
чисте у односу
на укупан број
улица
у
граду/општини)

-

-

10%

10%

10%

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

100

100

100

100

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

Број ухваћених и
збринутих паса и
мачака луталица
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Управљање
и
одржавање
водоводне
инфраструктуре и
снабдевање водом
за пиће

0008

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Број кварова по
км
водоводне
мреже

4

4

4

4

4

75.180.000,00

4.769.970,70

79.949.970,70

4- Развој туризма

1502

Повећање прихода
од туризма

Проценат
повећања
ноћења

10

20

30

30

30

7.163.734,00

1.424.874,71

8.588.608,71

Управљање
развојем туризма

0001

80%

80%

90%

90%

90%

4.783.734,00

974.874,71

5.758.608,71

15

15

15

20

20

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

4000

4000

4000

15

15

15

15

630.000,00

450.000,00

1.080.000,00

120

120

120

120

70%

70%

70%

70%

18.650.000,00

706.518,05

19.356.518,05

Промоција
туристичке понуде

Пројекат Ликовна
колонија
Гружанска јесен

0002

4001

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

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

броја

Проценат
реализације
програма равоја
туризма општине
у односу на
годишњи план
Број
догађаја
који промовишу
туристичку
понуду општине
у земљи и/или
иностранству на
којима учествује
ТО општине
Број
дистрибуираног
пропагандног
материјала
Број
ликовних
уметника
на
колонији

3500
3500

Број
ноћења
током колоније
5
–
Пољопривреда и
рурални развој

0101

Раст производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Удео
регистрованих
пољопривредних
газдинстава
у
укупном броју

70%
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пољопривредних
газдинстава

Стварање услова
за
развој
и
унапређење пољ.
производње

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима
на
територији
општине
Број
учесника
едукација

Подршка
за
спровоћење
пољопривредне
политике
у
локалној заједници

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

0001

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су
корисници
кредитне
подршке
у
односу
на
укупан
број
пољопривредних
газдинстава
Унапређење
руралног развоја
Мере
подршке
руралном развоју

0002

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

3

4

6

6

6

280

300

355

350

350

303

280

300

320

320

119

70

150

180

200

180

200

200
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6
–
Заштита
животне средине

0401

Управљање
заштитом животне
средине
0001

Превенција
нелегалног отпада
и
уклањање
дивљих депонија

7 –Организација
саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструктура

4018

0701

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
управљања
комуналним
и
осталим отпадом

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

пољопривредних
газдинстава
Број
жена
носилаца
регистрованих
пољопривредних
газдинстава који
су
корисници
мера
руралног
развоја
Проценат
становништва
покривеног
услугом
прикупљања
комуналног
отпада

Усвојен програм
заштите животне
средине
са
акционим
планом

Уклањање дивљих
депонија

Број
дивљих
депонија

Развијеност
инфраструктуре у
контексту
доприноса социо
економском
развоју

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

12.07.2022.

14

20

20

20

80

80

80

80

80

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

не

не

не

не

не

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.0000.000,00

2.000.000,00

114.077.521,75

38.549.528,33

152.627.050,08

11

6,670

7

Draft

15

7

8

12.07.2022.

Службени гласник општине Кнић

Управљање
и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

Унапређење
безбедности
саобраћаја

0005

Пројекат: сервисна
саобраћајница
у
Гружи I фаза

5006

8 – Предшколско
васпитање

2002

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања
и
образовања

Пројекат
Логопед. Психолог
и соматопед

Одржавање
квалитета путне
мреже
кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Смањење
броја
саобраћајних
незгода
Побољшање
развијености
путне
инфраструктуре
Повећање
обухвата
деце
предшколским
васпитањем
и
образовањем
Унапређење
квалитета
предшколског
образовања
и
васпитања

0002

4002

Деца
којој
је
потребна додатна
васпитно
образовна
подршка,

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

Број 14. – страна 35

250

250

250

250

250

98.548.900,35

38.549.528,33

137.098.428,68

Број
регистрованих
саобраћајних
незгода
Дужина
саобраћајнице
(м)

32

30

30

30

30

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.528.621,40

0,00

10.528.621,40

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

70

80

90

100

47.015.833,00

8.001.684,31

55.017.517,31

2

3

6

6

44.450.833,00

6.160.788,31

50.611.621,31

14

16

26

26

200

220

230

500.000,00

0,00

500.000,00

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

103,81

Draft

100

250

Страна 36. – Број 14.

Пројекат Енглески
језик

4003

Пројекат
исхрана

4004

здрава

Службени гласник општине Кнић

остварила
су
напредак
у
области говора
Повећан
дечији
развој
и
напредовање

Квалитетно
планирање
органиована
исхрана деце

и

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

4005

Развијена љубав
према спорту и
интересовању за
њега

Смањити
проценат лошег
држања теле код
деце

Пројекат Стручни
сарадник – педагог

4006

Израђена
документација
установе,
извештаји
рада
тимова, извештаји
самовредновања,
записници
извештаја ВОВ и
педагошког
колегијума

Унапређена
је
култура рада ПУ
као
заједнице
учења
и
развијени
квалитетнији
програми

12.07.2022.

60

160

160

160

500.000,00

500.000,00

500.000,00

200

230

240

250

500.000,00

0,00

500.000,00

200

220

230

250

500.000,00

0,00

500.000,00

директор,
22
васпитача
и
мед.сестре
као
директни
и 270 деце
као
индиректн
и
корисници
пројекта

директор,
22
васпитача
и
мед.сестре
као
директни и
270 деце
као
индиректн
и
корисници
пројекта

директор,
22
васпитача
и
мед.сестр
е као
директни
и 270
деце као
индирект
ни
корисниц
и
пројекта

565.000,00

0,00

565.000,00

Draft

12.07.2022.

Пројекат Набавка
опреме
за
перионицу

9
–
Основно
образовање

Службени гласник општине Кнић

5009

Обезбеђени
хигијенскотехнични услови
за
обављање
делатности
предшколског
васпитања
Потпуни обухват
основним
образовањем
и
васпитањем

Набављена
опрема
перионицу

да

Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из
осетљивих
група

0,00

1.840.896,00

1.840.896,00

47.685.692,38

0,00

47.685.692,38

за

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

2003

Број 14. – страна 37

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

женски 409
мушки 402

женски 396
мушки 364

женски
384
мушки
358

женски
362
мушки 338

женски
368
мушки
354

0

0

0

0

0

2,27

1,05

1,07

1,07

1,07

Draft

Страна 38. – Број 14.

Реализација
делатности
основног
образовања

Пројекат
Aсистент
настави

у

10
–
Средње
образовање

Службени гласник општине Кнић

12.07.2022.

0001

Обезбеђени
прописани услови
за
васпитно
образовни рад са
децом у основним
школама

Просечан
број
ученика
по
одељењу
(разврстани по
полу)

женски 6,93
мушки 5,77

женски
6,98
мушки 5,48

женски
6,26
мушки
6,65

женски
6,71
мушки
5,97

женски
6,37
мушки
5,97

47.185.694,38

0,00

47.185.694,38

4007

Помоћ
у
социјализацији
ученика
са
тешкоћама у раду

Сарадња
са
другом децом

задовољавају
ћа

задовољава
јућа

задовољав
ајућа

задовољав
ајућа

задовоља
ва
јућа

499.998,00

0,00

499.998,00

Поштовање
правила
понашања

задовољавају
ће

задовољава
јуће

задовољав
ајуће

задовољав
ајуће

задовоља
вајућа

13.280.854,00

0,00

13.280.854,00

2004

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која су
обухваћена
средњим
образовањем
(разложен
по
полу)

женски 115
мушки 74

женски 91
мушки 135

женски
110
мушки
145

женски
110
мушки 145

женски
110
мушки
145

Унапређење
доступности
средњег
образовања

Број
објеката
који
су
прилагодили
простор за децу
са
инвалидитетом у
односу
на
укупан
број
објеката средњих
школа

1

1

1

1

1

2,4

2,46

2,7

3,1

3,1

Проценат деце
која се школују у
средњим
школама
на
основу
индивидуалног
плана (ИОП2) у

Draft

12.07.2022.

Реализација
делатности
средњег
образовања

Службени гласник општине Кнић

0001

Обезбеђени
прописани услови
за
васпитно
образовни рад у
СШ и безбедно
одвијање наставе
Унапређење
квалитета услуга
социјалне заштите

11 - Социјална и
дечија заштита

0902

Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

односу
на
укупан број деце
одговарајуће
старосне групе
Просечан
број
ученика
по
одељењу

Број
ученика
који
похађају
ваннаставне
активности/у
односу
на
укупан
број
ученика
Проценат
корисника мера
и
услуга
социјалне и дечје
заштите који се
финансирају из
буџета општине
у односу на
укупан
број
становника
Проценат
корисника
локалних
социјалних
услуга у односу
на укупан број
корисника
социјалне
и
дечије заштите

Број 14. – страна 39

23

21

22

23

24

40

45

50

50

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Draft

13.280.854,00

0,00

13.280.854,00

22.880.000,00

3.050.477,00

25.930.477,00

Страна 40. – Број 14.

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Обављање
делатности
установа социјалне
заштите
Дневне услуге у
заједници

Пројекат Сигурна
кућа
и
прихвалитиште
Пројекат
Студентске
стипендије
Пројекат Поправка
обеката
за
социјално
угрожене

Подршка
реализацији
програма
активности
Црвеног крста

Службени гласник општине Кнић

0001

Унапређење
заштите
сиромашних

0005

Унапређивање
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

0016

Унапређење
доступности
и
ефикасности
дневних услуга у
заједници за стара
лица

4008

4009

4010

0018

12.07.2022.

300

300

300

300

300

2.500.000,00

1.100.000,00

3.600.000,00

300

300

300

300

300

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1

1

1

1

1

4.600.000,00

1.950.477,00

6.550.477,00

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан
број
грађана

Број услуга

Број
програма
које
реализују
ове организације

Обезбеђивање
услуга смештаја

Број корисника
услуга
прихватилишта

5

10

10

10

10

400.000,00

0,00

400.000,00

Виши ниво
образованости
младих
Унапређивање
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

Број студената

20

20

20

20

20

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Проценат
буџетских
издвајања
за
породицу
материјално
угрожених
лица/породица

1

1

1

1

1

400.000,00

0,00

400.000,00

4000

150

150

150

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

Социјално
деловање
–
олакшавање
људске
патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима
у
невољи,развијање
м
солидарности

Број
дистрибуираних
пакета
за
социјално
угрожено
становништво

150

Draft

12.07.2022.

Службени гласник општине Кнић

међу
људима
организовањем
различитих
облика помоћи
Унапређење
популационе
политике

Подршка деци и
породици са децом

3

3

3

3

3

8.300.000,00

0,00

8.300.000,00

24.276,32

24.583,00

24.657,53

24.657,53

24.657,53

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

86%

90%

90%

90%

90%

9.846.000,00

0,00

9.846.000,00

Стручно
одређивање
времена и узрока
смрти

Број
лица

170

170

170

170

150

200.000,00

0,00

200.000,00

Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених

Број
дијагностичко –
терапијских
процедура

5660

30000

31000

31000

31000

3.460.000,00

0,00

3.460.000,00

0019

Подршка
породицама
да
остваре жељени
број деце

Подршка рађању и
родитељству

0020

12 – Здравствена
заштита

1801

Мртвозорство

0002

Пројекат
Кућно
лечење,
палијативно
збрињавање
и

4011

Број
мера
материјалне
подршке
намењен мерама
локалне
популационе
политике (нпр.
подршка
материнству,
подршка
родитељима,
накнада
за
новорођену
децу)
Просечан износ
давања за мере
подршке рађању
по
рођеном
детету

Број 14. – страна 41

Унапређење
здравља
становништва

умрлих

Draft

Страна 42. – Број 14.

пружање
хитне
медицинске
помоћи на терену

Пројекат Лекари
специјалисти

Пројекат Мере и
подршка развоју
популационе
политике

Повећана
дост.ст.лицима из
удаљених насеља

13
–
Развој
културе
и
информисања

Функционисање
локалних установа

Службени гласник општине Кнић

пројектом

12.07.2022.

6257

7000

7200

7200

7200

2550

10500

11000

11500

11500

1000

1000

1200

1300

1500

Број
урађених
ултразвучних
прегледа

235

400

500

500

500

950моција
репродуктивног
здравља
адолесцената
и
популациона
едукација

Број одржаних
радионица

25

25

30

30

30

Број учесника у
радионицама

500

550

600

600

600

Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Број
дијагностичкотерапијских
прегледа

5000

5000

5000

600

600

600

Број
прегледа
службе
хитне
медицинске
помоћи

4012

4013

4014

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

1201

Подстицање
развоја културе

0001

Обезбеђивање
редовног

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

Укупан
број
превентивних
прегледа лекара
у служби опште
праксе
Укупан
број
чланова
удружења
грађана
из
области културе
Број запослених
у
установама

690.000,00

0,00

690.000,00

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

3.546.000,00

0,00

3.546.000,00

200

300

350

350

350

14.343.171,00

3.400.000,00

17.743.171,00

5

5

5

6

6

11.743.171,00

0,00

11.743.171,00

Draft

12.07.2022.

Службени гласник општине Кнић

културе

Јачање културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва

Остварвање
и
унапређивање
јавног интереса у
области
јавног
информисања

Добричино
праскозорје

Завршно уређење
галеријског
простора у ДК
Кнић
14 – Развој спорта
и омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,

функционисања
установа културе

0002

0004

4015

5008

1301

0001

Унапређење
разноврсност
културне понуде

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

10
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10

12

12

12

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1

1

1

1

200.000,00

0,00

200.000,00

24

48

48

48

800.000,00

400.000,00

1.200.000,00

500

500

500

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Повећана понуда
квалитетних
медијских
садржаја
из
области
друштвеног
живота
локалне
заједнице

Број
програмских
садржаја
подржаних
на
конкурсима
јавног
информисања

Афирмација
дечијих
уметничких
талената

Броја
новонасталих
радова

Одржавање
изложби у новом
галеријском
простору

Број посетилаца

Обезебеђење
услова за бављење
спортом
свих
грађана
и
грађанки општине

Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес
у
области спорта

23

25

25

25

25

12.800.000,00

8.501.020,80

21.301.020,80

Унапређење
подршке
локалним
спортским

Број годишњих
програма
спортских
организација

2

2

2

2

2

12.600.000,00

0,00

12.600.000,00

18

Draft
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удружењима
савезима

и

Спровођење
омладинске
политике

Пројекат
дечија
игралишта
у
Гружи и Топоници
15
–
Опште
услуге
локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина

Функционисање
месних заједница

Општинско/градск
о
правобранилаштво

0005

5005
0602

0001

0002

0004

Службени гласник општине Кнић

организацијама
преко којих се
остварује
јавни
интерес у области
спорта
Подршка
активном
укључивању
младих
у
различите
друштвене
активности

финансираних од
стране општине

Обезбеђивање
услова за разоноду
деце
Одрживо управно
и
финансијско
функционисање
општине у складу
са надлежностима
и пословима ЛС
Функционисање
управе

Број
деце
корисника
игралишта
Суфицит
или
дефицит
локалног буџета

Обезбеђено
задовољавање
потреба
и
интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница
Заштита
имовинских права
и
интереса
општине

12.07.2022.

Број
младих
жена корисника
услуга
Број
младих
корисника
услуга
мера
омладинске
политике

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

100

100

100

100.000,00

0,00

100.000,00

400

400

400

200

200

200

100.000,00

8.501.020,80

8.601.020,80

Суфицит

Суфицит

Суфицит

Суфицит

Суфицит

137.339.035,35

18.479.178,02

155.818.213,37

100

100

100

100

100

111.990.284,46

5.889.010,02

117.879.294,48

33

33

33

33

33

6.287.258,77

320.000,00

6.607.258,77

80

100

100

100

100

1.974.947,00

0,00

1.974.947,00

Draft

12.07.2022.
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службама
и
другим правним
лицима
чија
имовинска
и
друга
права
заступа
Текућа
резерва
Стална
резерва

буџетска
буџетска

Управљање
ванредним
ситуацијама

0010

у

Партерно уређење
парка испред ДК у
Книћу

Реконструкција
домова културе

Адаптација дома
културе у Гружи

16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

0009

0014

5001

5003

5007

2101

0001

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања
на
избегавању
последица
елементарних
и
дугих непогода
Уређен парковски
простор
и
постављен
постамент
Стевана
Книћанина
Стварање услова
за
подстицање
развоја културе

Број
идентификовани
х
објеката
критичне
инфраструктуре
(нпр.
трафостаница)

Уређен
дом
културе
као
основа
за
одржавање
културних
манифестација
Ефикасно
и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне
скупштине

10

0,00

1.000.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

10

10

10

1.124.000,00

270.168,00

1.394.168,00

Број посетилаца
дома културе у
Книћу

2.000

2.000

2.000

3.264.583,64

7.000.000,00

10.264.583,64

Број посетилаца
културних
манифестација

1.000

1.000

1.000

11.397.961,48

0,00

11.397.961,48

Број посетилаца
културних
манифестација

200

200

200

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

22.217.217,00

0,00

22.217.217,00

9.054.404,00

0,00

9.054.404,00

8

10

1.000.000,00

9

Број
седница
скупштине
Draft

10

10

10
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Функционисање
извршних органа
Пројекат
општине

Дан

Пројекат Избори
за савете МЗ

17 – Енергетска
ефикасност
и
обновљиви
извори енергије
Енергетска
реконструкција
ОШ Рада Шубакић
Спровођење мера
енергетске
ефикасности
УКУПНО:

0002

4016

4017

Службени гласник општине Кнић

Функционисање
Извршних органа
Адекватна
промоција
општине
Спровођење
избора за савете
месних заједница
Смањење расхода
за енергију

0501

5002

5004

Побољшање
енергетске
ефикасности
зграде школе
Смањење
потрошње
енергије

12.07.2022.

Број
седница
извршних органа
Број награђених
ученика,
студената
и
запослених
Број
месних
заједница

14

17

15

15

15

11.012.813,00

0,00

11.012.813,00

10

10

10

10

10

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

33

33

33

33

33

700.000,00

0,00

700.000,00

Процентуално
учешће расхода
за
набавку
енергије
у
укупним
расходима
Смањење
трошкова
грејања

0,76

0.79

0.7

0.7

0.7

6.696.429,52

12.524.514,56

19.220.944,08

10%

15%

20%

4.696.429,52

10.524.514,56

15.220.944,08

30

30

30

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

600.200.000,00

101.407.766,48

701.607.766,48

Број стамбених
објеката

Draft

12.07.2022.
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Draft
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12.07.2022.

Draft

12.07.2022.
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Draft
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12.07.2022.

Draft

12.07.2022.
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Draft

Страна 52. – Број 14.
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12.07.2022.

Draft

12.07.2022.
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Draft
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12.07.2022.

Draft

12.07.2022.
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Draft

Страна 56. – Број 14.
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12.07.2022.

Draft

12.07.2022.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. 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, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 3. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 1/19 и 14/21), 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 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и
других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић
( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.22/21), 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 38.000.000,00 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 28.000.000,00 динара.

-

Примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним
површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 10.000.000,00 динара.
Члан 3.

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура под део 1.5. Јавна расвета се мења тако да
гласи:
Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 26.524.512,00 динара и то:
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 16.594.512,00
- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 3.130.000,00
- Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 550.000,00
- Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 1.620.000,00
- накнада по уговору о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и
одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији
општине Кнић 4.500.000,00
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надзор на измештању мерних места и увођењу нових линија јавне расвете
130.000,00

На основу исказаних потреба у овом Програму у 2022. години за одржавање и развој
општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних
објеката у 2022. години у општини Кнић потребна су средства у износу од
207.629.259,32 динара:

Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

68-0

421

1.2.

69-0

423

1.3.

89-0

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

01

16.594.512,00

Мерна места и прикључци

01

550.000,00

424

Редовно одржавање путева

01

38.000.000,00

64-0

424

Одржавање јавних зелених површина

01

6.000.000,00

70-0

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.620.000,00

425

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

01

24.000.000,00

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

2.520.000,00

90-0
93-0

ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.7.

86.334.512,00

Капитална улагања

2
2.1.

45-0

511

2.2.

67-0

511

Пројектно планирање

01

8.106.777,60

Пројекат водоснабдевања са система Рзав

01

7.080.000,00

Изградња водоводне мреже у насељеном
месту Губеревац

01

68.000.000,00

2.3.

88-0

423

Надзор путеви

01

2.4.

221-0

423

Надзор за изградњу водовода

01

2.5.

227-0

423

01

2.6.

223-0

423

Надзор на изградњи сервисне
саобраћајнице у Гружи
Надзор на изградњи дечијих игралишта у
Гружи и Топоници

2.7.

58-0

423

Надзор на реконструкцији домова културе

01

Draft

01

1.240.000,00
100.000,00
320.000,00
100.000,00
190.000,00

12.07.2022.

2.8.
2.9.
3.0.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

116-0
232-0
59-0
238-0

Службени гласник општине Кнић

Спровођење мера енергетске ефикасности

511
512

Реконструкција домова културе

45-0

511

Инвестиционо одржавање објеката јавне
намене

55-0
56-0
57-0
118-0
117-0
119-0
71-0

423
511
511
511
423
511
511

69-0
91-0

423

Измештање мерних места и увођење нових
линија јавне расвете и уградња
електроормана и ЈПП

511

Реконструкција пута у Гунцатима

01

92-0

511

Реконструкција пута у Гривцу
Реконструкција пута у Грабовцу Срећковићи

13

511

Реконструкција пута у Врбетима

13

511

Реконструкција пута у Брестовцу
Симовићи

01

511

Реконструкција пута Борач-Бечевица

92-0
92-0
91-0

511

91-0

4.1.

01

Енергетска санација-инвестиционо
одржавање ОШ Рада Шубакић

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

92-0
91-0
92-0
226-0
92-0
91-0
92-0
222-0

07
01
07
01

2.000.000,00
2.000.000,00
10.807.961,48
400.000,00
1.507.082,40
150.000,00
3.114.583,64
7.000.000,00
4.510.506,24
185.923,28
10.524.514,56
7.630.000,00
130.000,00

13

5.000.000,00
6.000.000,00
5.300.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00

01
5.000.000,00
01

511

Реконструкција пута у Забојници

511

Реконструкција пута у Суморовцу

511

Реконструкција улица у Книћу

511

Реконструкција пута у Губеревцу

511

Сервисна саобраћајница-приступна улица у
насељеном месту Гружа

511

Реконструкција пута у Драгушици

511

Реконструкција пута у Лесковцу

513

Изградња дечијих игралишта у Гружи и
Топоници

92-0
4.2.

01

Партерно уређење дома Културе Кнић

91-0

4.4.

01
07
01

454

4.0.

4.3.
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4.000.000,00
13
5.400.000,00
13
01
13
01
13
01
13
13

349.528,33
5.650.471,67
6.000.000,00
10.208.621,40
4.500.000,00
1.638.428,68
5.000.000,00
8.501.020,80
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511

Изградња водовода за индустријску зону до
насељеног места Љубић

511

Адаптација дома културе у Гружи

511

Завршно уређење галеријског простора ДК
Кнић

12.07.2022.

13

4.769.970,70

07

5.000.000,00

07

3.000.000,00

ОД РЕД. БР. 2.1 – 5.1.

162.365.390,78

ОД РЕД. БР. 1.1. – 5.1.

248.699.902,78

01 Приходи из Буџета
237.354.868,39
динара
07 Трансфери од других нивоа власти
27.524.514,56 динара
13 Нераспоређени вишак из предходних година 51.820.519,83 динара
УКУПНО:

316.699.902,78

динара

Члан 4.
У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева,
јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић остаје
непромењен.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број:30-1008/2022
У Книћу, 12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

12.07.2022.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу члана
11. став 1. тачка 5., 6., 7., 8. и став 3., 4. и 5. и чланова 34., 35., 36. и 37. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-ОУС, 51/21-ОУС, 53/21ОУС, 66/21 и 130/21), члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци (,,Сл.гласник РС” број 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02-др.закон, 62/03-др.закон, 64/03испр.др.закона, 101/05-др.закон, 18/10-др.закон и 113/17-др.закон), члана 189. став 1. тачка 1., 2.,
5. и члана 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/17,
27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 129/21), чл. 50. став 3. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон,
10/19, 86/19, 157/20-др.закон, 123/21-др.закон и 129/21) чл. 37. став 1. тачка 7. и тачка 15. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21), чл. 151. став 1. и чл. 152.
став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
бр.4/19), донела је
ОДЛУКУ О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права у области друштвене бриге о деци из надлежности општине као
и услови и начин остваривања тих права.
Члан 2.
Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Кнић.
Члан 3.
Права утврђена Законом и овом Одлуком односе се на:
1. Бесплатно коришћење програма у Предшколској установи
2. Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
3. Обезбеђивање средстава у буџету општине за превоз деце и ученика у складу са законом
4. Обезбеђивање пригодног поклон пакета поводом почетка школске године ђацима првацима и
деци полазницима припремног предшколског програма
5. Обезбеђивање пригодног поклона поводом завршетка школске године, ученицима-носиоцима
Вукове дипломе.
II БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 4.
Право на бесплатно коришћење програма у Предшколској установи ''Цветић'' у Книћу по
одредбама ове Одлуке има дете које има пребивалиште на територији општине Кнић и које
користи услуге Предшколске установе уколико испуњава један од следећих услова:
- да је дете без родитељског старања,
- да је дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом,
- да је дете корисника новчане социјалне помоћи,
- да је треће и свако наредно дете у породици,
- да је дете ратног војног инвалида I-VI категорије.
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III РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 5.
Регресирање трошкова целодневног и полудневног боравка деце предшколског узраста
обезбеђује се у буџету општине у укупном износу од 80% од економске цене по детету.
Члан 6.
Право на регресирање дела трошкова боравка у Предшколској установи ''Цветић'' у Книћу по
одредбама ове Одлуке признаје се кориснику:
- за друго дете када су оба детета истог родитеља уписана у Предшколску установу
- за дете из материјално угрожене породице
- за дете самохраног родитеља.
Право на регресирање дела трошкова боравка у Предшколској установи ''Цветић'' у Книћу по
одредбама ове Одлуке остварује се за дете које има пребивалиште на територији општине Кнић и
које користи услуге Предшколске установе.
IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И
УЧЕНИКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Члан 7.
У буџету општине Кнић се обезбеђују средства за превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика
основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школа, превоз деце и
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом без обзира на удаљеност места становања од
школе, као и превоз ученика на републичка и међународна такмичења.
Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од два километра, и превоз ученика основних школа на удаљености већој од
четири километра од седишта школа се обезбеђује у одговарајућем поступку јавне набавке.
Само изузетно, уколико се право на превоз не може обезбедити у складу са ставом 2. овог члана,
може се признати право на накнаду трошкова превозa у висини цене карте у јавном превозу.
Превоз деце и ученика са сметњама у развоју се обезбеђује на начин који зависи од потреба
детета на основу налаза надлежне здравствене установе и процене и препоруке интерресорне
комисије.
Превоз ученика на републичка и међународна такмичења, уколико се не може обезбедити на
други погодан начин се признаје у виду надокнаде стварних трошкова превоза од места
пребивалишта до места где се одржава такмичење и обрнуто.
Ближи услови, поступак и начин за реализацију и друга питања од значаја за спровођење овог
члана уређују се Правилником који доноси Општинско веће.
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИГОДНОГ ПOКЛОН ПАКЕТА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА И ДЕЦИ ПОЛАЗНИЦИМА ПРИПРЕМНОГ
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Члан 8.
Општина обезбеђује пригодни поклон пакет поводом почетка школске године ђацима првацима и
деци полазницима припремног предшколског програма.
Draft
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У зависности од могућности буџета и планираних средстава пакет може садржати уџбенике,
школски прибор и лектиру за ученике првог разреда, односно одговарајући материјал за децу,
полазнике припремног предшколског програма.
Основне школе и Предшколска установа су у обавези да најкасније до 30.јуна текуће године
доставе број ученика првог разреда, односно број деце, полазника припремног предшколског
програма Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Кнић. На основу
предходно прибављене одлуке Општинског већа о садржају пакета Одељење за друштвене
делатности се стара о реализацији набавке у складу са Законом.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИГОДНОГ ПОКЛОНА ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ, УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ ГОДИНА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕНОСИОЦИМА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Члан 9.
Општина обезбеђује пригодни поклон поводом завршетка школске године ученицима завршних
година основне и средње школе са подручја општине Кнић који су носиоци Вукове дипломе.
Основне школе и Средња школа су у обавези да најкасније у року од пет радних дана по
завршетку школске године за ученике завршних година доставе број ученика који остварују ово
право Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Кнић, које се стара о
реализацији набавке поклона у складу са Законом.
VII ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 10.
У поступку за остваривање права из члана 3. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке примењују се
одредбе Закона о општем управном поступку.
Поступак за остваривање права покреће се на захтев родитеља, односно старатеља детета. Захтев
се подноси Општинској управи општине Кнић, преко Oдељења за друштвене делатности.
О поднетим захтевима за остваривање права по одредбама ове Одлуке у првом степену решава
Општинска управа општине Кнић на предлог Одељења за oпшту управу и друштвене делатности.
О жалбама на решење из става 1. решава Општинско веће општине Кнић.
Члан 11.
Поступак и услови за остваривање права и доказивање статуса корисника у смислу ове Одлуке,
проценат регресирања дела трошкова боравка из члана 6. ове Одлуке, услови, поступак и начин
за реализацију превоза деце и ученика из члана 7. Ове Одлуке и друга питања од значаја за
спровођење ове одлуке ближе се утврђују Правилником који доноси Општинско веће.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Општинско веће општине Кнић ће донети Правилник из члана 11. Ове одлуке, најкасније у року
од 20 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Члан 13.
Родитељ или старатељ детета који први пут уписују дете у Предшколску установу а који
испуњава услове и намерава да користи неко од права из члана 2. тачка 1. до 3. ове Одлуке,
захтев за остваривање права са прописаном документацијом подноси најкасније у року од 15.
дана, од дана уписа детета у Предшколску установу.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о друштвеној бризи о деци („Службени
гласник општине Кнић“, бр. 19/2016).
Члан 15.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Број: 119-1010/2022-01
У Книћу:12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

12.07.2022.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 – др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон ), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21одлука УС, 66/21 и 130/21), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник општина Кнић“, бр. 4/19), донела је
ОДЛУКУ О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се додатни облик финансијске подршке породици са децом на
територији општине Кнић ради подстицања наталитета и побољшања услова за задовољавање
основних потреба деце.
Одлуком се регулише право новчаног давања незапосленој породиљи, услови и поступак
за остваривање права, обавезе корисника права, престанак права и висина новчаног давања.
Право новчаног давања незапосленој породиљи
Члан 2.
Право новчаног давања остварује незапослена породиља за свако живорођено дете, рођено
у једном порођају, без обзира на број претходно рођене деце.
Ово право се остварује у месечним ратама, до навршене прве године живота детета, лично
је и не може се пренети на друга лица.
Незапослена породиља у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код
послодавца – правног или физичког лица.
Незапосленом породиљом сматра се и породиља која не остварује приходе по основу
оснивачких права у привредном субјекту, породиља која не остварује приходе по основу пензија
и инвалиднина, као и породиља која не остварује приходе по основу обављања привремених и
повремених послова.
Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.
Услови за остваривање права
Члан 3.
Додатни облик заштите из члана 1. ове Одлуке остварује породиља која се непосредно
стара о детету, са пријављеним пребивалиштем на територији општине Кнић, породиља која је
интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на
територији општине, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и
Херцеговине са пријављеним боравком на територији општине и породиља страни држављанин
са одобреним сталним боравком на територији општине Кнић.
У случају да породиља не испуњава услове из става 1. овог члана, може остварити право у
складу са Одлуком уколико услове испуњава отац детета, с тим да породиља и дете живе са њим
у заједничком домаћинству.
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Члан 4.
Право на новчано давање у складу са Одлуком изузетно може остварити и отац детета
уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога
спречена да се непосредно стара о детету.
Поступак за остваривање права
Члан 5.
Право на новчано давање у складу са Одлуком остварује се на основу захтева поднетог
организационој јединици Општинске управе општине Кнић надлежној за послове друштвених
делатности.
У поступку за остваривање права примењује се важећи закон који регулише општи
управни поступак.
Захтев подноси породиља, односно отац детета у случају из члана 4. Одлуке, најкасније у
року од три месеца од дана порођаја.
Уз захтев за остваривање права подносе се следећи докази:
1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу;
2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, фотокопија пријаве боравка за
интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избегличке
легитимације за избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве
боравка за стране држављане;
3. потврда о пријави пребивалишта за новорођено дете;
4. извод из матичне евиденције фонда пензијског и инвалидског осигурања за породиљу
или доказ из евиденције НСЗ (уверење о статусу незапосленог лица);
5. фотокопију текућег рачуна;
6. Уверење о кућној заједници (ако се ради о случају из члана 3. став 2. Одлуке).
О поднетом захтеву одлучује у првом степену Општинска управа општине Кнић у року од
30 дана од дана подношења захтева.
Против првостепеног решења допуштена је жалба Општинском већу општине Кнић.
Обавезе корисника права
Члан 6.
Корисник права је дужан да обавести Општинску управу општине Кнић, организациону
јединицу надлежну за послове друштвених делатности о наступању промена које су од значаја за
остваривање права (промена пребивалишта, заснивање радног односа и сл.) најкасније у року од
15 дана од дана када је промена наступила.
У случају подношења обавештења из става 1. овог члана, или у случају да се на други
начин дође до сазнања да је наступила промена од значаја за остваривање права Општинска
управа општине Кнић донеће решење којим ће утврдити престанак права.
Корисник права је у обавези да Општинској управи општине Кнић на свака четири месеца
од дана признавања права доставља следећа документа:
- доказ о пребивалишту;
- извод из матичне евиденције фонда пензијског и инвалидског осигурања за породиљу
или доказ из евиденције НСЗ (уверење о статусу незапосленог лица).
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Уколико корисник права не изврши обавезу из става 3. овог члана исплата ће се
обуставити до достављања наведених доказа.
Престанак права
Члан 7.
Право на новчано давање кориснику права престаје услед:
1. заснивања радног односа;
2. промене места пребивалишта(корисника права или детета);
3. смрти (корисника права или детета).
Висина новчаног давања, обезбеђивање средстава и исплата
Члан 8.
Новчано давање кориснику права у припада у износу који посебним актом утврђује
Oпштинско веће општине Кнић за период важења одлуке о буџету, односно одлуке о
привременом финансирању најкасније до почетка примене одлуке о буџету општине, односно
одлуке о привременом финансирању.
У случају промене висине новчаног давања у смислу става 1. овог члана, примењиваће се
износ који важи на дан исплате.
Члан 9.
Исплата новчаних давања врши се једанпут месечно, најкасније до 20. у месецу за
претходни месец на текући рачун корсника права, а средства за исплату обезбеђују се из Буџета
општине Кнић.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о новчаном давању незапосленој
породиљи („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 5/2018).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, у складу са
чланом 11. и чланом 12. Закона о планском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
30/2018), чланом 20. став 1. и чланом 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон,
47/2018, 111/2021 - др.закон), чланом 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије
(''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020 - др. закон), Правилником о смерницама
добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и
аката ("Службени гласник РС", број 51/2019), Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике
Србије до 2030. године (''Службени гласник Републике Србије'', број 47/2019), чланом 37. став 1.
тачка 4. Статута општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 1/19 и 14/21) и
Меморандумом о разумевању, закљученог између носиоца израде Стратегије, града Крагујевца, и
Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге, дана 7.6.2022. године, којим се дефинише
техничка подршка Програма Европске уније за локални развој ЕУ ПРО Плус у изради и
спровођењу Стратегије урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача,
Кнић, Топола и Аранђеловац, донела је
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА и ОПШТИНА БАТОЧИНА, ЛАПОВО, РАЧА, КНИЋ, ТОПОЛА И
АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
Општина Кнић приступа изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и
општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово,
Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац (у даљем тексту: Стратегија), у смислу ове Одлуке,
подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на
подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и
праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским
променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом,
одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену
запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и
здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и
иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа
развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне
баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете
одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и
развијању веза унутар и изван окружења.
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Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја
Републике Србије и Европске уније и територије урбаног подручја града Крагујевца и општина
Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац, кроз сагледавање Европских, националних
и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се
реализују на територији урбаног подручја.
Члан 5.
Кроз процесе израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ
планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација
јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и
партнерство међу институцијама.
Члан 6.
У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије, образоваће се Савет за развој урбаног
подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац (у
даљем тексту Савет) и Радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: Радна група).
Члан 7.
Савет има задатак да координира и надзире процес израде Стратегије, да разматра
Стратегију по фазама припреме, предложену од стране Радне групе, даје мишљење на
предложени нацрт, прибавља мишљења релевантних интитуција и упућује коначни нацрт
Стратегије на усвајање. Затим, Савет координира процес спровођења Стратегије и даје предлог за
реализацију одређених стратешких пројеката важних за развој урбаног подручја.
Чланови Савета су: градоначелник града Крагујевца и председници општина Баточина,
Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац које су у саставу урбаног подручја обухваћеног
Стратегијом, као и представници Регионалне агенције за економски развој Шумадије и
Поморавља д.о.о. Крагујевац, док су заменици чланова Савета су заменици градоначелника
односно председника општина.
Радом Савета руководи председник Савета који се бира на првој седници Савета.
Савет доноси Пословник о раду на првој седници Савета, која ће се одржати најкасније у
року од месец дана од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 8.
Радна група има задатак да спроведе све фазе у процесу израде Стратегије, дефинише
кључне циљеве и приоритете развоја и предложи стратешке пројекте Савету.
Чланове и координатора Радне групе именује градоначелник.
Члан 9.
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац пружа
стручну и техничку подршку и административно-техничку помоћ Радној групи током израде
Стратегије, кроз обезбеђење простора за рад у сарадњи са градском управом, и административно-
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техничку помоћ током израде Стратегије, прикупљање и достављање свих званичних
релевантних података и др.
Члан 10.
Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови, радионице,
форуми за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов
рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности.
Члан 11.
Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 12.
Реализација ове Одлуке обезбеђује се кроз програм ЕУ ПРО Плус. За реализацију ове
Одлуке задужене су организационе јединице градских управа и општина надлежне за послове
урбанизма.
Члан 13.
О овој Одлуци информисаће се јавност у складу са одредбама Закона о планском систему,
Закона о локалној смаоуправи и Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа
јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката, објавом на службеним страницама
јединица локалне самоуправе.
Члан 14.
Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају
мушки и женски природни род.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 401-916/2022-01
У Книћу:12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 41. Статута општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“,бр.1/19 и 14/21), члана 67. став 1. и члана 71. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић, (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.4/19) донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ
ТЕЛА
Члан 1.
У Одлуци о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, бр.21/20, 28/20 и 11/21), врши се измена у члану 2. став 1. тачка 2. и то
тако што се дужности члана сталног радног тела Скупштине општине Кнић, Комисије за
статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања,
разрешава Горан Илић из Брњице, као члан из реда одборника.
У истом члану, под истом тачком, за новог члана Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања именује се Мирко
Лазовић из Рашковића, као члан из реда одборника.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине и административна питања траје до истека мандата за који је образовано
наведено стално радно тело Скупштине општине Кнић.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број:110-1037/22-01
У Книћу:12.07.2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу члана
38. и члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“, бр. 45/13 и
25/19-др.закон), члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник Републике Србије“, бр.
15/16), члана 37. став 1. тачка 52. 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 ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
I Образује се Савет за здравље општине Кнић, у саставу:
Председник Савета: др стоматолог Ђорђе Ђоковић, представник локалне самоуправе.
Чланови Савета:
- Тања Николић Гавриловић, представник локалне самоуправе
- Светлана Анђелић, представник локалне самоуправе
- др Милован Исаиловић- представник локалне самоуправе
- Јелена Обрадовић, представник Института за јавно здравље Крагујевац
- др Марија Трифуновић, директор ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ Кнић
- др Бојана Тадић, педијатар ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ Кнић
- др Снежана Шебек, гинеколог ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ Кнић
- др Ана Ђорђевић, стоматолог ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ Кнић
- Александра Спасојевић, директор Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу
- Славица Савковић, директор Предшколске установе „Цветић“ Кнић
- Синиша Чпајак, представник Републичког фонда за здравствено осигурање.
II Задаци Савета су:
- праћење здравствене ситуације на територији општине Кнић;
- утврђивање приоритета у здравственој заштити;
- израда и примена превентивних програма и активности;
- давање подршке оболелим лицима и укључивање у лечење;
- повезивање здравствених институција са невладиним организацијама;
- осмишљавање и спровођење акција које промовишу значај превенције и оспособљавање
грађана за самопрегледе, као и подизање нивоа општег знања становништва у области здравства;
- покретање низа активности као што су добровољно давање крви, тестирање на ХИВ, као
и низа едукативних програма (програми усмерени на борбу против дроге, пушења, вођења
нездравих стилова живота);
- осмишљавање програма и реализација активности везаних за унапређење здравствене
заштите старих и инвалидних лица;
- обављање и других послова који се односе на здравље грађана у општини Кнић.
III Поред задатака утврђених у тачки II oвог решења, Савет за здравље у складу са чл.42.
Закона о правима пацијената („Сл.гласник РС“,бр. 45/13 и 25/19-др.закон) врши следеће послове:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке;
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- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на
територији општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини општине Кнић.
IV У областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 15/16) Савет за здравље врши следеће послове:
- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, зajeдничкoм
aктивнoшћу сa oргaнима општине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг
здрaвљa;
- праћење извeштajа институтa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa
стaнoвништвa нa тeритoриjи општине кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру пoсeбних
прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра
зa њихoвo унaпрeђeњe, укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у општини;
- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, кojи усвaja скупштинa
општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa
oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних
бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи општине крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти
jaвнoг здрaвљa;
- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг
здрaвљa, кoje дoнoси општина;
- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним
ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;
- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa;
- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa
нa територији општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;
- извeштaвaње Скупштине општине o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa
(шетомесечно);
- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Скупштини општине и
институту зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.
V Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
VI Савет може образовати радна тела којима ће поверити вршење одређених стручних
послова за ужа подручја деловања, у циљу квалитетнијег спровођења активности из своје
надлежности.
VII Административно стручне послове за потребе Савета обављаће Општинска управаОдељење за финансије, буџет и изворне приходе.
VIII Решење доставити председнику и члановима Савета за здравље општине Кнић.
IX Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
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X Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр. 5/18).
Број: 119-1011/22-01
У Книћу: 12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу чл. 74.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон,
47/18 и 111/21-др.закон), чл. 32. и чл. 33. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Кнић („Сл.гласник општина Кнић“, бр.16/19), чл. 37. став 1. тачка 52. Статута општине Кнић
(„Сл.гласник општина Кнић“, бр.1/19 и 14/21) и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине кнић („Сл.гласник општина Кнић“, бр.4/19) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I У Решењу о образовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница („Службени гласник општине Кнић“, бр. 22/21) у тачки I мења се председник Комисије
и то:
- у подтачки 1. уместо речи „Небојша Томовић, дипл. правник из Кнића“ уносе се речи „Саша
Милошевић, дипл. правник из Губеревца“.
II У тачки II Решења мењају се секретар Комисије и заменик секретара Комисије и то:
- уместо речи „Данијела Пауновић, дипл. правник из Честина“ уносе се речи „Бојан Тошовић,
дипл. правник из Опланића“ а уместо речи „Драгица Петровић, дипл.правник из
Радмиловића“ уносе се речи „Марина Петровић, дипл. правник из Љуљака“.
III У осталом делу Решење остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
V Решење доставити новоименованом предсeднику, секретару и заменику секретара Изборне
комисије.
Број: 013-1038/22-01
У Книћу: 12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.07.2022. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон, 47/18-др.закон и 111/21-др.закон), члана 37. став 1. тачка 10. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19 и 14/21), члана 29. став 1. Одлуке о
оснивању установе „Центар за културу и библиотека“ („Службени гласник општине Кнић“, бр.
7/15 и 5/18) и члана 151. став 1. и члана 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“,број 4/19) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Установе „Центар за
културу и библиотека“ у Книћу
1. Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута установе „Центар за културу
и библиотека“ у Книћу број 200-II-02/22 од 30.06.2022. године који је донео Управни одбор на
седници од 30.06.2022. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Решење доставити „Центру за културу и библиотека“ у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18-др.закон и 111/21-др.закон) и члану 37. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, број 1/19 и 14/21) којима је прописано да Скупштина општине у складу
са законом даје на сагласност на статуте установа чији је оснивач и у члану 29. став 1. Одлуке о
оснивању установе „Центар за културу и библиотека“ („Сл.гласник РС“ бр. 7/15 и 5/18) којим је
прописано да Скупштина општине која врши оснивачка права даје сагласност на Статут Центра.
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта скупштине и
административна питања је донела закључак и утврдила предлог решења о давању сагласности у
тексту како је дато па предлаже Скупштини да на првој наредној седници да сагласност на Статут
о изменама и допунама Статута установе „Центар за културу и библиотека“ у Книћу.
Број: 110-1018/2022-01
У Книћу: 12.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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