
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2012 Број: 9 Кнић, 17.10.2012. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 17.10.2012.године, на основу чл.20. став 1. 
тачка 3. и чл.32.став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл. 63. став 1. 
Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09 
73/10, 101/10  и 101/11),  чл.13.став 1. тачка 4.. и 
чл.35.став1. тачка 2. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр. 95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о буџету општине Кнић за 
2012.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.7/11) у чл.1. 
износ  од ''332.000.000 динара'' замењује се износом од 
''354.500.000 динара''. 
 

Члан 2. 
 
 У чл.2. Одлуке у табеларном приказу  под А. 
Рачун прихода и примања, расхода и издатака под 1. 
укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине износ од ''322.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''344.500.000 динара'', под 1.1. текући 
приходи износ од ''322.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''344.500.000 динара''. 
 Под редним бројем 2. укупни расходи и издаци 
за набавку нефинансијске имовине износ од ''332.000.000 
динара'' земењује се износом од ''354.500.000 динара'', 
под 2.1. текући расходи износ од ''332.000.000 динара'' 
земењује се износом од ''354.500.000 динара''. 
 

Члан 3. 
 

 У чл.4. Одлуке приходи и примања буџета, 
износ од ''332.000.000 динара'' земењује се износом од 
''354.500.000 динара'', алинеја 1. текући приходи, износ 
од ''322.000.000 динара'' замењује се износом од 
''344.500.000 динара''. 
 У табеларном приказу прихода, економска 
класификација 7-текући приходи, колона средства из 
буџета, износ од ''322.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''344.500.000 динара'',  колона укупно, износ 
од ''353.200.000 динара'' замењује се износом од 
375.700.000 динара''. 
 У табеларном приказу прихода, економска 
класификација 73-донације и трансфери, колона средства 
из буџета, износ од ''175.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''197.500.000 динара'',  колона укупно, износ 
од ''196.800.000 динара'' замењује се износом од 
''219.300.000 динара''. 

 У табеларном приказу прихода, економска 
класификација 733-трансфери од других нивоа власти, 
средства из буџета, износ од ''175.000.000 динара'', 
замењује се износом од ''197.500.000 динара'',  колона 
укупно, износ од ''186.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''208.500.000 динара''. 
 У табеларном приказу прихода, економска 
класификација 733150-текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа општине, средства из буџета, 
износ од ''175.000.000 динара'', замењује се износом од 
''196.500.000 динара'',  колона укупно, износ од 
''186.000.000 динара'' замењује се износом од 
''207.500.000 динара''. 
 У табеларном приказу прихода додаје се 
економска класификација 733250-капитални наменски 
трансфери од Републике у корист нивоа општине, 
средства из буџета, додаје се износ од ''1.000.000 динара'', 
колона укупно, додаје се износ од ''1.000.000 динара''. 
 Укупно, средства из буџета, износ од 
''332.000.000 динара'', замењује се износом од 
''354.500.000 динара'',  колона укупно, износ од 
''363.200.000 динара'' замењује се износом од 
''385.700.000 динара''. 

 
Члан 4. 

 
 У чл.5.Одлуке у табеларном прегледу где су 
приказани расходи и издаци буџета по основним 
наменама: 
 Конто 411-плате додаци и накнаде, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''50.180.000 динара'' 
замењује се износом од ''51.230.000 динара'', у колони 6. 
укупна средства, износ од ''57.230.000 динара'' замењује 
се износом од ''58.280.000 динара''. 
 Конто 412-социјални доприноси на терет 
послодавца, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''9.120.000 динара'' замењује се износом од ''9.320.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''10.460.000 динара'' замењује се износом од ''10.660.000 
динара''. 
 Конто 415-накнада за запослене, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''2.760.000 динара'' замењује 
се износом од ''2.800.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''2.870.000 динара'' замењује се 
износом од ''2.910.000 динара''. 
 Конто 416-награде, бонуси и остали посебни 
расходи, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''8.690.000 динара'' замењује се износом од ''7.450.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од ''8.690.000 
динара'' замењује се износом од ''7.450.000 динара''. 
 Укупно 410 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''71.910.000 динара'' замењује се износом од 
''71.960.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''80.490.000 динара'' замењује се износом од 
''80.540.000 динара''. 
 Конто 421-стални трошкови, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''14.690.000 динара'' 
замењује се износом од ''14.390.000 динара'', у колони 6. 
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укупна средства, износ од ''15.320.000 динара'' замењује 
се износом од ''15.020.000 динара''. 
 Конто 422-трошкови путовања, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''2.580.000 динара'' замењује 
се износом од ''2.390.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''2.800.000 динара'' замењује се 
износом од ''2.610.000 динара''. 
 Конто 423-услуге по уговору, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''8.270.000 динара'' замењује 
се износом од ''8.750.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''10.180.000 динара'' замењује се 
износом од ''10.660.000 динара''. 
 Конто 424-специјализоване услуге, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''26.500.000 динара'' 
замењује се износом од ''29.650.000 динара'', у колони 6. 
укупна средства, износ од ''26.800.000 динара'' замењује 
се износом од ''29.950.000 динара''. 
 Конто 425-текуће поправке и одржавање, у 
колони 3. средства из буџета, износ од ''21.810.000 
динара'' замењује се износом од ''21.610.000 динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''23.650.000 динара'' 
замењује се износом од ''23.050.000 динара''. 
 Конто 426-материјал, у колони 3. средства из 
буџета, износ од ''6.640.000 динара'' замењује се износом 
од ''6.650.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''9.450.000 динара'' замењује се износом од ''9.460.000 
динара''. 
 Укупно 420 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''80.490.000 динара'' замењује се износом од 
''83.040.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''88.200.000 динара'' замењује се износом од 
''90.750.000 динара''. 
 Конто 441-камате на кредит, у колони 3. 
средства из буџета, износ од ''5.700.000 динара'' замењује 
се износом од ''3.200.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''5.700.000 динара'' замењује се 
износом од ''3.200.000 динара''. 
 Укупно 440 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''5.700.000 динара'' замењује се износом од 
''3.200.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''5.700.000 динара'' замењује се износом од ''3.200.000 
динара''. 
 Конто 451-субвенције јавним нефинансијским 
корпорацијама, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''5.800.000 динара'' замењује се износом од ''6.600.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од ''5.800.000 
динара'' замењује се износом од ''6.600.000 динара''. 
 Укупно 450 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''5.800.000 динара'' замењује се износом од 
''6.600.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''5.800.000 динара'' замењује се износом од ''6.600.000 
динара''. 
 Конто 463-донације и трансфери осталим 
нивоима власти, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''51.710.000 динара'' замењује се износом од ''54.077.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''62.520.000 динара'' замењује се износом од ''64.887.000 
динара''. 
 Конто 465-остале донације, дотације и 
трансфери, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''4.150.000 динара'' замењује се износом од ''5.850.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од ''4.150.000 
динара'' замењује се износом од ''5.850.000 динара''. 
 Укупно 460 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''55.860.000 динара'' замењује се износом од 
''59.927.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 

од ''66.670.000 динара'' замењује се износом од 
''70.737.000 динара''. 
               Конто 481-донације невладиним организацијама, 
у колони 3. средства из буџета, износ од ''7.850.000 
динара'' замењује се износом од ''8.030.000 динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''7.850.000 динара'' 
замењује се износом од ''8.030.000 динара''. 
 Конто 483-новчане казне и пенали по судским 
решењима, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''4.550.000 динара'' замењује се износом од ''10.550.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од ''4.550.000 
динара'' замењује се износом од ''10.550.000 динара''. 
 Додаје се конто ''484 накнада штете услед 
елементарне непогоде или других природних узрока'' у 
колони 3. средства из буџета, додаје се износ од 
''8.603.000 динара'', у колони 6. укупна средства, додаје се 
износ од ''8.603.000,оо динара''. 
 Укупно 480 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''12.600.000 динара'' замењује се износом од 
''27.383.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''12.690.000 динара'' замењује се износом од 
''27.473.000 динара''. 
 Конто 511-зграде и грађевински објекти,у 
колони 3. средства из буџета, износ од ''85.600.000 
динара'' замењује се износом од ''85.350.000 динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''89.100.000 динара'' 
замењује се износом од ''88.850.000 динара''. 
 Конто 512-машине и опрема, у колони 6. укупна 
средства, износ од ''3.750.000 динара'' замењује се 
износом од ''3.250.000 динара''. 
 Укупно 510- у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''90.940.000 динара'' замењује се износом од 
''90.690.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''95.450.000 динара'' замењује се износом од 
''94.700.000 динара''. 
 Конто 499-стална резерва, у колони 3. средства 
из буџета, износ од ''1.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''1.700.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''1.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''1.700.000 динара''. 
 Конто 499-текућа резерва, у колони 3. средства 
из буџета, износ од ''4.500.000 динара'' замењује се 
износом од ''6.800.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''4.500.000 динара'' замењује се 
износом од ''6.800.000 динара''. 
 Укупно 490- у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''5.500.000 динара'' замењује се износом од 
''8.500.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''5.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.500.000 
динара''. 
 
 Укупно расходи и издаци, у колони 3. средства 
из буџета, износ од ''332.000.000 динара'' замењује се 
износом од ''354.500.000 динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''363.200.000 динара'' замењује се 
износом од ''385.700.000 динара''. 

 
Члан 5. 

 
 II. ПОСЕБАН ДЕО  
 
 У чл.6. Одлуке у табеларном прегледу раздео I 
Скупштина општине, Општинско веће и председник 
општине, глава 1.1. функција 110, врше се следеће 
измене и допуне и то: 
 Додаје се функција 110, позиција 0 подпозиција 
0 економска класификација 484-накнаде штете услед 
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елементарних непогода или других природних узрока, у 
колони 5. средства из буџета, и у колони 8. укупна 
средства, додаје се износ од ''8.603.000 динара'', извор 
финансирања 07- донације од осталих нивоа власти. 
 Глава 1.2 Општинска изборна комисија, 
функција 111, позиција 13 економска класификација 416-
награде запосленима и остали посебни расходи, у колони 
5. и 8. износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом 
од ''1.900.000 динара''. 
 Глава 1.2 Општинска изборна комисија, 
функција 111, позиција 14 економска класификација 426-
материјал, у колони 5. и 8. износ од ''800.000 динара'' 
замењује се износом од ''100.000 динара''. 
 Извор 01 приходи из буџета, износ од 
''26.750.000 динара'' замењује се износом од ''24.750.000 
динара''. 
 Извор 07 донације од осталих нивоа власти, 
износ од ''4.000.000 динара'' замењује се износом од 
''12.603.000 динара''. 
 Укупно раздео I у колони 5. и 8. износ од 
''30.750.000 динара'' замењује се износом од ''37.353.000 
динара''. 
 
             Раздео II Општинска управа, глава 2.3: 
             Фонд за финансирање активне политике 
запошљавања, функција 490, позиција 35 економска 
класификација 451-субвенције нефинансијским 
предузећима и организацијама, у колони 5. и 8. износ од 
''1.000.000 динара'' брише се. 
 Укупно раздео II у колони 5. и 8. износ од 
''70.400.000 динара'' замењује се износом од ''69.400.000 
динара''. 
 
 Раздео III Основно образовање, глава 3.1: 
          Функција 910, позиција 44 економска 
класификација 463-текуће донације и трансфери осталих 
нивоа власти, 422-трошкови путовања, у колони 5. и 8. 
износ од ''13.000.000 динара'' замењује се износом од 
''11.500.000 динара''. 
 Функција 910, позиција 49 економска 
класификација 463-текуће донације и трансфери осталих 
нивоа власти, 512-улагање у основна средства, у колони 
5. и 8. износ од ''3.000.000 динара'' замењује се износом 
од ''4.500.000 динара''. 
 
 Раздео IV Средње образовање, глава 4.1.: 
 Функција 920 Средње образовање, позиција 56 
економска класификација 463-текуће донације и 
трансфери осталих нивоа власти, 511-зграде и 
грађевински објекти, у колони 5. и 8. износ од ''2.000.000 
динара'' замењује се износом од ''100.000 динара''. 
 Извор 01 приходи из буџета, износ од 
''9.700.000 динара'' замењује се износом од ''7.800.000 
динара''   
 Укупно раздео IV у колони 5. и 8. износ од 
''9.700.000 динара'' замењује се износом од ''7.800.000 
динара''. 
 
 Раздео V Култура, глава 5.1: 
 Функција 820 услуге културе, позиција 64 
економска класификација 423-услуге по уговору, у 
колони 5. износ од ''150.000 динара'' замењује се износом 
од ''400.000 динара'', у колони 8. износ од ''160.000 
динара'' замењује се износом од ''410.000 динара''. 
 Функција 820, позиција 69 економска 
класификација 512-улагање у основна средства, у колони 

5. и 8. износ од ''300.000 динара'' замењује се износом од 
''50.000 динара''. 
 
 Раздео VI Физичка култура, глава 6.1: 
 Функција 810 услуге рекреације и спорта додаје 
се позиција 0 подпозиција 0, економска класификација 
481-донације спортским и другим организацијама, извор 
07 у колони 5. и 8. додаје се износ од ''30.000 динара''. 
 Функција 810 услуге рекреације и спорта, 
позиција 71 економска класификација 481-финансирање 
службених лица на утакмицама, у колони 5. и 8. износ од 
''3.230.000 динара'' замењује се износом од ''3.280.000 
динара''. 
 Функција 810 услуге рекреације и спорта, 
позиција 74 економска класификација 481-
суфинансирање пројектно-техничке документације за 
фискултурне сале, у колони 5. и 8. износ од ''150.000 
динара'' замењује се износом од ''100.000 динара''. 
 Додаје се извор 07 донације од осталих нивоа 
власти, износ од ''30.000 динара''. 
 Укупно раздео VI у колони 5. и 8. износ од 
''5.000.000 динара'' замењује се износом од ''5.030.000 
динара''. 
 
 Раздео VII Социјална заштита, глава 7.1: 
 Функција 090 социјална заштита 
неквалификована на другом месту, економска 
класификација 463-текуће донације и трансфери осталих 
нивоа власти, додаје се позиција 81 подпозиција 1. извор 
финансирања 07 у колони 5. и 8. додаје се износ од 
''1.367.000 динара''. 
 Функција 090, позиција 84, економска 
класификација 463, 472-пројекат кућне неге, у колони 5. 
и 8.  износ од ''1.500.000 динара'' замењује се износом од 
''3.200.000 динара''. Извор 07. 
 Функција 090, економска класификација 463-
текуће донације и трансфери осталих нивоа 
власти,(незапослене породиље), додаје се позиција 85 
подпозиција 1. извор финансирања 01 у колони 5. и 8. 
додаје се износ од ''1.200.000 динара''. 
 Извор 01 приходи из буџета, износ од 
''6.800.000 динара'' замењује се износом од ''8.000.000 
динара''  
 Извор 07 донације од осталих нивоа власти, 
износ од ''1.500.000 динара'' замењује се износом од 
''4.567.000 динара''. 
 Укупно раздео VII у колони 5. износ од 
''8.300.000 динара'' замењује се износом од ''12.567.000 
динара'', у колони 8. износ од ''19.100.000 динара'' 
замењује се износом од ''23.367.000 динара''. 
 
 Раздео VIII друштвена брига о деци, глава 8.1: 
 Функција 911 предшколско образовање, 
позиција 93 економска класификација 421-стални 
трошкови, у колони 5. износ од ''2.400.000 динара'' 
замењује се износом од ''2.150.000 динара'', у колони 8. 
износ од ''2.680.000 динара'' замењује се износом од 
''2.430.000 динара''. 
 Функција 911, позиција 94 економска 
класификација 422-трошкови путовања, у колони 5. 
износ од ''300.000 динара'' замењује се износом од 
''110.000 динара'', у колони 8. износ од ''360.000 динара'' 
замењује се износом од ''170.000 динара''. 
 Функција 911, позиција 95 економска 
класификација 423-услуге по уговору, у колони 5. износ 
од ''220.000 динара'' замењује се износом од ''550.000 
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динара'', у колони 8. износ од ''320.000 динара'' замењује 
се износом од ''650.000 динара''. 
 Функција 911, позиција 96 економска 
класификација 424-специјализоване услуге, у колони 5. 
износ од ''100.000 динара'' замењује се износом од 
''150.000 динара'', у колони 8. износ од ''200.000 динара'' 
замењује се износом од ''250.000 динара''. 
 Функција 911, позиција 98 економска 
класификација 426-материјал, у колони 5. износ од 
''700.000 динара'' замењује се износом од ''760.000 
динара'', у колони 8. износ од ''1.200.000 динара'' 
замењује се износом од ''1.260.000 динара''. 
 
 Раздео IX остали расходи, глава 9.2 Туристичка 
организација ''Кнић'': 
 Функција 473 туризам, позиција 104 економска 
класификација 411-плате, додаци и накнаде запосленима, 
у колони 5. износ од ''750.000 динара'' замењује се 
износом од ''1.300.000 динара'', у колони 8. износ од 
''1.200.000 динара'' замењује се износом од ''1.750.000 
динара''. 
 Функција 473, позиција 105 економска 
класификација 412-социјални доприноси на терет 
послодавца, у колони 5. износ од ''140.000 динара'' 
замењује се износом од ''240.000 динара'', у колони 8. 
износ од ''230.000 динара'' замењује се износом од 
''330.000 динара''. 
 Функција 473, позиција 109 економска 
класификација 423-услуге по уговору, у колони 5. износ 
од ''1.000.000 динара'' замењује се износом од ''950.000 
динара'', у колони 8. износ од ''2.000.000 динара'' 
замењује се износом од ''1.950.000 динара''. 
 Функција 473, позиција 112 економска 
класификација 426-материјал, у колони 5. износ од 
''300.000 динара'' замењује се износом од ''350.000 
динара'', у колони 8. износ од ''310.000 динара'' замењује 
се износом од ''360.000 динара''. 
 Укупно Туристичка организација, у колони 5. 
износ од ''2.550.000 динара'' замењује се износом од 
''3.200.000 динара'', у колони 8. износ од ''4.350.000 
динара'' замењује се износом од ''5.000.000 динара''. 
 Извор 01 приходи из буџета, износ од 
''4.000.000 динара'' замењује се износом од ''4.650.000 
динара''    
 Укупно раздео IX у колони 5. износ од 
''4.000.000 динара'' замењује се износом од ''4.650.000 
динара'' у колони 8. износ од ''5.800.000 динара'' замењује 
се износом од ''6.450.000 динара''. 
 
 Раздео X средства за остале намене, глава 10.1: 
 Функција 112 финансијски и фискални послови 
и услуге, средства резерви. 
 Позиција 115 економска класификација 499-
стална резерва, у колони 5. и 8. износ од ''1.000.000 
динара'' замењује се износом од ''1.700.000 динара''. 
 Позиција 116 економска класификација 499-
текућа резерва, у колони 5. и 8. износ од ''4.500.000 
динара'' замењује се износом од ''6.800.000 динара''. 
 Глава 10.2: 
 Функција 840 верске и друге услуге заједнице, 
позиција 118 економска класификација 481-стална 
конференција градова и општина, у колони 5. и 8. износ 
од ''60.000 динара'' замењује се износом од ''160.000 
динара''. 
 Функција 840 позиција 126 економска 
класификација 481-Регионална агенција, у колони 5. и 8. 

износ од ''200.000 динара'' замењује се износом од 
''250.000 динара''. 
 Функција 112 финансијски и фискални послови 
и услуге, позиција 127 економска класификација 483-
новчане казне и пенали по решењима Суда и судских 
тела, у колони 5. и 8. износ од ''4.000.000 динара'' 
замењује се износом од ''10.000.000 динара''. 
 Глава 10.3: 
 Функција 760 здравство неквалификовано на 
другом месту, додаје се позиција 130 подпозиција 1. 
економска класификација 465, 512-машине и опрема, у 
колони 5. и 8. додаје се износ од ''1.700.000 динара'', 
извор 07. 
 Извор 01 приходи из буџета, износ од 
''16.050.000 динара'' замењује се износом од ''25.200.000 
динара''.     
 Додаје се извор 07 донације од осталих нивоа 
власти, износ од ''1.700.000 динара''. 
 Укупно раздео X у колони 5. и 8. износ од 
''16.050.000 динара'' замењује се износом од ''26.900.000 
динара''. 
 
 Раздео XI Буџетски фонд и месне заједнице, 
глава 11.1: 
 Функција 620 развој месне заједнице, позиција 
132 економска класификација 411-плате, додаци и 
накнаде запосленим, у колони 5. и 8. износ од ''930.000 
динара'' замењује се износом од ''1.430.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 133 економска 
класификација 412-доприноси послодавца, у колони 5. и 
8. износ од ''170.000 динара'' замењује се износом од 
''270.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 134 економска 
класификација 415-накнаде запослених, у колони 5. и 8. 
износ од ''60.000 динара'' замењује се износом од ''100.000 
динара''. 
 Функција 620, позиција 135 економска 
класификација 416-награде, бонуси и остали расходи, у 
колони 5. и 8. износ од ''240.000 динара'' замењује се 
износом од ''300.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 136 економска 
класификација 421-стални трошкови, у колони 5. и 8. 
износ од ''100.000 динара'' замењује се износом од ''50.000 
динара''. 
 Функција 620, позиција 138 економска 
класификација 423-услуге по уговору, у колони 5. и 8. 
износ од ''250.000 динара'' замењује се износом од 
''200.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 139 економска 
класификација 424-специјализоване услуге, у колони 5. и 
8. износ од ''20.000.000 динара'' замењује се износом од 
''23.000.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 140 економска 
класификација 425-текуће поправке и одржавање, у 
колони 5. и 8. износ од ''20.500.000 динара'' замењује се 
износом од ''19.900.000 динара''. 
 Функција 620, позиција 145 економска 
класификација 511-куповина зграде и објеката, у колони 
5. и 8. износ од ''74.000.000 динара'' замењује се износом 
од ''71.000.000 динара''. 
 Додаје се функција 620, позиција 145 
подпозиција 1. економска класификација 511-куповина 
зграде и објеката, у колони 5. и 8. додаје се износ од 
''3.000.000 динара'', извор 07. 
 Додаје се извор 07 донације од осталих нивоа 
власти, износ од ''3.000.000 динара''. 
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 Укупно раздео XI у колони 5. износ од 
''118.600.000 динара'' замењује се износом од 
''121.600.000 динара'' у колони 8. износ од ''121.600.000 
динара'' замењује се износом од ''124.600.000 динара''. 
 
 Раздео XII Фонд за развој пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, глава 12.1: 
 Функција 421 пољопривреда, позиција 157 
економска класификација 424-специјализоване услуге, у 
колони 5. и 8. износ од ''2.800.000 динара'' замењује се 
износом од ''2.900.000 динара''. 
 Функција 421, позиција 158 економска 
класификација 426-материјал за пољопривреду, у колони 
5. износ од ''950.000 динара'' замењује се износом од 
''1.550.000 динара'', у колони 8. износ од ''2.950.000 
динара'' замењује се износом од ''3.550.000 динара''. 
 Функција 421, позиција 159 економска 
класификација 441-отплата камата, у колони 5. и 8. износ 
од ''5.500.000 динара'' замењује се износом од ''3.000.000 
динара''. 
 Функција 421, позиција 160 економска 
класификација 451-субвенције у пољопривреди, у колони 
5. и 8. износ од ''3.600.000 динара'' замењује се износом 
од ''5.400.000 динара''. 
 Укупни расходи и издаци, у колони 5. износ од 
''332.000.000 динара'' замењује се износом од 
''354.500.000 динара'' у колони 8. износ од ''363.200.000 
динара'' замењује се износом од ''385.700.000 динара''. 
 

Члан 6. 
 

 У чл.27. Одлуке став 3. проценат ''1,5%'' 
замењује се ''2,оо%''. 
 У ставу 4. износ од ''4.500.000 динара'' замењује 
се износом од ''6.800.000 динара''. 

 
Члан 7. 

 
 У чл.28. Одлуке став 1. износ од ''1.000.000 
динара'' замењује се износом од ''1.700.000 динара''. 

 
Члан 8. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2012.године. 
 
Број: 400-799/12-03 
У Книћу, 17.10.2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 17.10.2012. године, на основу чл.29. став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр.72/09 и 52/11), чл.32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07),  чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и 147. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О допуни Одлуке о мрежи предшколских установа на 

територији општине Кнић 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о мрежи предшколских установа на 
територији општине Кнић, у чл.2.  после речи ''Претоке'' 
ставља се цртица и додају речи ''припремни предшколски 
програм''. 
 У истом члану после става 1. додаје се став 2. 
који гласи: 
 ''У Топоници у просторијама основне школе-
средња мешовита васпитна група узраста од 3 године до 
5 и по година''. 

 
Члан 2. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 60-874/12-01 
У Книћу, 17.10.2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 17.10.2012.године, на основу чл.15. став 1. 
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник 
РС'',бр.111/09 и 92/11), чл.10. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник 
РС'',бр.98/10), чл.35. став 1. тачка 7. и тачка 27. Статута 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и 
чл.147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације на територији општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.4/11). Члан 3. мења се и 
гласи: 
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''Члан 3. 
 

 У Општински штаб се постављају: 
 - командант Општинског штаба:  
 Борислав Бусарац, председник општине, по 
положају, 
 
 - заменик команданта Општинског штаба: 
 Зоран Ђоровић, заменик председника општине, 
по положају, 
 
 - начелник Општинског штаба: 
 представник кога одреди Полицијска управа 
Крагујевац-Управа за ванредне ситуације, 
 - чланови Општинског штаба: 
 1. Милић Миловић, председник Скупштине 
 2. Љиљана Жиропађа, заменик председника 
Скупштине 
 3. Драган Вујовић, члан Општинског већа 
 4. Јовица Миливојевић, члан Општинског већа 
 5. Живадин Туцаковић, директор Буџетског 
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу 
 6. Борисав Миловановић, директор Дома 
здравља ''Даница и Коста Шамановић'' из Кнића 
 7. Ђорђе Пантовић, директор ЈКП ''Комуналац'' 
Кнић 
 8. Зоран Дрешевић, директор Центра за 
социјални рад ''Кнић'' из Кнића 
 9. Рајко Величанин, руководилац Радне 
јединице ''Електрошумадија'' Крагујевац, пословница 
Кнић 
 10. Снежана Лазић, начелник Општинске 
управе. 
 11. Рајко Милутиновић, командир ПС Кнић 
 12. Драгић Мајсторовић, секретар Општинске 
организације Црвеног крста 
 13. Представник Регионалног центра 
Министарства одбране Крагујевац.'' 

 
Члан 2. 

 
 У чл.4. у тачки 1.после речи: ''ситуације'' брише 
се '' ; '' и додају речи: ''и доношење Одлуке о укидању 
ванредне ситуације''. 
 У истом члану после тачке ''3'' додаје се тачка 3 
а. која гласи: 
 ''3 а. Руководи и координира спровођење мера и 
задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења 
угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација''. 
 У истом члану у тачки 5. после речи: 
''организацију'' додаје се реч: ''система''. 
 У истом члану у тачки 7. после речи: 
''опасностима'' додају се речи: ''и предузетим мерама за 
смаењење ризика од катастрофа''. 
 У истом члану после тачке 9. додаје се тачка 9 
а. која гласи: 
 ''9 а. Наређује приправност-спремност за 
ванредне ситуације''. 
 У истом члану после тачке 10. додају се тачке: 
10 а. и 10 б. које гласе: 
 ''10 а. Израђује предлог годишњег плана рада  и 
годишњи извештај о раду''. 
 ''10 б. Спроводи годишњи план рада''. 
 У истом члану тачка 14. мења се и гласи: 

 ''14. Именује повереника цивилне заштите и 
заменике повереника цивилне заштите у насељеним 
местима''. 
 У истом члану после тачке 15. додаје се тачка 
16. која гласи: 
 ''16. Подноси Скупштини општине на усвајање 
предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о 
раду''. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 119-864/12-01                                                                                                                                   
Книћу, 17.10.2012.год.                 
                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 17.10.2012. године, на основу  чл. 35. став 1. 
тачка 27., чл.39. став 1., чл. 45. и чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 62. став 1., а у вези 
чл. 77., 78., 79., 80. и 81. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),(''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О другој измени Одлуке о образовању посебних 

радних тела Скупштине општине Кнић 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 
посебних радних тела Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 7/12),(у даљем 
тексту: Одлука)и разрешава изабрани члан посебног 
радног тела.- Савета за младе.  
 

Члан 2. 
 

 У Савету за младе, у члану 2. став 3. тачка 2. 
Одлуке, дужности члана разрешава се Јован Петровић из 
Грабовца, члан из реда одборника, као представник 
изборне листе ''Преокрет за Кнић и Гружу -проф.Др 
Зоран Тодоровић-Никола Чампаревић'', 
 У Савет за младе бира се Живота Спасенић из 
Пајсијевића, за члана из реда одборника, као представник 
изборне листе ''Преокрет за Кнић и Гружу -проф.Др 
Зоран Тодоровић-Никола Чампаревић''. 
 

Члан 3. 
 

 Мандат новоизабраног члана радног тела- 
Савета за младе, траје до истека мандата чланова радних 
тела изабраних Одлуком о образовању посебних радних 
тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић, бр.5/12''), од 06.07.2012.године. 
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Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 119-855/12-01                    
У Книћу, 17. 10.2012..год.                                                               
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р.  
 
 
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 17.10.2012.г., на основу члана 20. став 1. 
тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), а у вези члана 
60.Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник 
РС'',бр. 62/02, 65/08-др.закон и 41/09), члана 35. тачка 7. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) члана 
146. став 2. и члана 147. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ 
 

I. 
 

 Образује се стручна Комисија за израду 
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Кнић,  за 2013. 
годину(у даљем тексту: Комисија). 
 

II. 
 

 Комисију чине председник и чланови и то: 
 Председник Комисије: Арсенијевић Небојша, 
дипл.агроном; 
 Чланови Комисије: 
 1.Љубодраг Ђоковић, члан Општинског већа; 
 2. Милица Томић, дипломирани економиста; 
 3. Томислав Радовић, геодетски техничар; 
 4. Силвана Илић, дипломирани биолог; 
 5. Рајко Пантовић, дипломирани правник; 
   
 

III. 
 Задатак Комисије је да изради предлог 
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Кнић којим ће 
утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 
2013. години, динамику извођења радова и улагање 
средстава, а посебно утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у државној својини у складу 
са чл.60. став 6.Закона о пољопривредном земљишту 
(''Сл.гласник РС'',бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и прибави 
мишљење Комисије из чл.60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту коју образује председник 
општине, а која у свом саставу има најмање половину 
чланова физичка лица-пољопривреднике који су уписани 
у Регистар пољопривредних газдинстава, као и 

сагласност Министарства у складу са чл.60. став 4. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

IV. 
Комисија је дужна да предлог годишњег 

Програма из члана III овог решења достави Скупштини 
општине на усвајање у року од 3 (три) месеца од дана 
ступања на снагу овог Решења. 
 

V. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 119-902/12-01       
У Книћу, 17.10. 2012.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић,с.р.                           
 
       

 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 17.10. 2012.године, на основу чл.64. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'',бр.62/06, 
69/08, 41/09), чл.2. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(''Општински сл.гласник'',бр. 1/07), чл.35. став 1. тачка 
27. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), 
чл.146. став 2. и чл.147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
I 
 

 Образује се Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини. 
 

II 
 

 Комисија има председника и четири члана, и то: 
Председник Комисије: Снежана Банковић, 

дипл.агроном 
Чланови Комисије: 

 1. Марина Петровић, дипл.правник 
 2. Љубица Јовановић, дипл.економиста 
 3. Драгиша Јанковић, пред. УО Фонда за 
пољопр. 
 4. Живомир Томић, дипл.агр. 
   

III 
 

 Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је 
прикупљање понуда за јавно надметање, спровођење 
поступка јавног надметања, вођење записника и 
утврђивање предлога Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, који 
Комисија доставља председнику општине. 
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IV 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.  
    
   
 Број: 119-901/12-01                                          
У Книћу, 17.10. 2012.год.                           
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КНИЋ  
 
  
 На основу чл.24. став 3. Закона о раду 
(''Сл.гласник РС'',бр.24/05 и 61/05), чл.5. Закона о радним 
односима у државним органима (''Сл.гласник 
РС'',бр.48/91 и 39/02), чл. 15. Статута Буџетског фонда за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу општине Кнић бр.110-199/05-01 од 
09.03.2005.године, на који је дала сагласност Скупштина 
општине Кнић, својим решењем број; 110-199/05-01 од 
25.03.2005.године, Управни одбор Буџетског фонда за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу, дана 24.09.2012.године, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О организацији и систематизацији радних места 

 
Члан 1. 

 
 Правилником о организацији и систематизацији 
радних места уређује се: 
 - организација рада, 
 - систематизација послова, врста послова, врста 
и степен стручне спреме и други посебни услови за рад 
на тим пословима, 
 - начин руковођења, 
 - друга питања од значаја за организацију и рад 
Буџетског фонда  за локалне и некатегорисане путеве и 
комуналну делатност на селу општине Кнић. 
 

Члан 2. 
 

 Запослени остварују права и обавезе из овог 
Правилника даном ступања на рад код послодавца. 
 

Члан 3. 
 

 Основна питања организације рада, 
систематизација и врсте послова утврђују се у складу са 
Одлуком о оснивању Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, 
Статутом и другим општим актима, према потребама и 
плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство 
процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна 
запосленост и рационално коришћење знања и 
способности запослених. 

 
Члан 4. 

 
 Управни одбор може обављање одређених 
стручних послова из делатности Фонда да повери другом 
правном или физичком лицу, ако оцени да је то у 
његовом интересу и да ће се послови ефикасније и 
рационалније извршавати. 
 Обављање поверених послова извршиће се 
сагласно овом Правилнику и уговору којим се регулише 
поверавање послова. 
 

Члан 5. 
 

 Послови се систематизују према врсти, 
сложености и другим условима потребним за њихово 
обављање. 
 Систематизацијом послова утврђује се: 
 - назив и опис послова и потребан број 
извршилаца за сваку врсту посла, и 
 - услови за обављање послова. 
 

Члан 6. 
 

 Врсте и назив послова, описи послова и услови 
за њихово обављање су: 
 
 1. Директор 
 - заступа Фонд, 
 - стара се о извршавању одлука и закључака 
Управног одбора, 
 - стара се о припремању материјала за седнице 
Управног одбора, 
 - прати реализацију извршавања финансијског 
плана и о томе обавештава органе Фонда, 
 - закључује уговоре са корисницима средстава 
Фонда, руководи радом запослених, врши и друге 
послове у складу са Законом, одлуком о оснивању и 
Статутом Фонда. 
 Директора Фонда именује и разрешава 
Скупштина општине на период од 4 године. 
 Услови за обављање посла: ВСС, VII степен 
(економски, машински, грађевински факултет), радно 
искуство: 3 године. 
 Број потребних извршилаца: 1. 
 
 2. Самостални стручни сарадник за 
припрему и надзор 
 
 - учествује у изради Програма са финансијским 
планом Фонда и прати реализацију истих, 
 - организује спровођење и састављање 
извештаја о реализацији усвојених програма и планова, 
 - организује сарадњу са другим фондовима, 
предузећима, а у циљу размене искустава,  
 - учествује у припреми пројектних задатака, 
изради конкурсне документације и раду Комисије за 
јавне набавке из делокруга свог посла, - израђује 
предлоге одлука и закључака Управног одбора Фонда и 
образлаже их, прати реализацију донетих одлука и 
закључака Управног одбора, припрема седнице Управног 
одбора, 
 - учествује у састављању уговора, контроли и 
извршењу уговорених обавеза, 
 - обавља и друге послове по налогу директора. 
 Услови за обављање посла: ВСС, VII степен 
(економски факултет), радно искуство: 3 године. 
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 Број потребних извршилаца: 1. 
 
 3. Самостални стручни сарадник за 
грађевинску оперативу 
 
 - прати извршавање послова грађевинске 
оперативе из надлежности Фонда, 
 - уводи извођача у посао, врши стручни надзор 
на инвестиционим објектима и текућем одржавању 
објеката,  
 - врши надзор над изградњом и одржавањем 
локалних и некатегорисаних путева, ради на анализи 
цена и калкулација, врши премер извршених радова и 
контролише све податке из грађевинске књиге, упознаје 
главног надзорног органа са стањем ради предузимања 
одговарајућих мера, врши фазни преглед и премер 
радова, 
 - обавља и друге послове по налогу директора. 
 Услови за обављање посла: ВСС, VII степен 
(грађевински факултет), радно искуство: 2 године. 
 Број потребних извршилаца: 1. 
 
 
 4. Технички секретар 
 
 - обавља послове у пријемној канцеларији 
директора Фонда, прима странке, позива и заказује 
састанке за директора Фонда, ради на телефонској 
централи, обавља послове комуникације и 
коресподенције на нивоу Фонда, 
 - обавља и друге пословно-секретарске послове 
по налогу директора. 
 Услови за обављање посла: ССС, IV степен  
економског смера, радно искуство: 1 година, познавање 
рада на рачунару. 
 Број потребних извршилаца: 1. 
 

Члан 7. 
 

 Запослени је дужан да обавља послове у складу 
са Решењем о распоређивању на радно место и одговоран 
је за ажурно и квалитетно обављање послова, спровођење 
заштите на раду, чување средстава рада и материјала 
којима ради и дужан је да рад обавља у прописано време, 
да се придржава законских прописа и општих аката. 
 

Члан 8. 
 

 За све што није регулисано овим Правилником 
примењују се одговарајуће одредбе Закона о раду и 
Закона о радним односима у државним органима. 

 
Члан 9. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 110-172/12 
У Книћу, 24.09. 2012.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, 
Живорад Рачић, с.р. 
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