
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2012 Број: 11 Кнић, 25.12.2012. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.12. 2012.године, на основу чл.20. 
тачка 3. и чл.32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.43 став 
1. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и чл.35. 
став 1. тачка 2. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',бр. 95/08), донeла је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

I. ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

 
  Укупни приходи и примања буџета општине Кнић за 2013.годину (у даљем 
тексту: Буџет) планирају се у износу од 370.000.000 динара. 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2013.годину,састоје се од: 
   
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА У динарима 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 350.600.000 
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 350.600.000 
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
  
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 370.000.000 
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 370.000.000 
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
  
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 19.400.000 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 19.400.000 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања 19.400.000 
Неутрошена средства из претходних година  
Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика  
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  

 
Члан 3. 

 
 Општина Кнић у 2012.години остварила је средства из развојне помоћи Европске уније у 
износу од 113.543,оо Евра. Општина Кнић има обавезу у 2012.години обезбеђења средстава за 
суфинансирање у износу од 11.354,3о Евра. 
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Draft 

 Носилац реализације пројекта је Центар за социјални рад ''Кнић'' из Кнића. 
 Средства за предфинансирање  (20%) планирају се у посебном делу Одлуке о Буџету за 
2013.годину, односно 2.500.000 динара.    
        

Члан 4. 
 

 Приходи и примања буџета утврђују се у износу од 370.000.000 динара, и то: 
 - текући приходи у износу од 350.600.000 динара, 
 - примања од задуживања од пословних банака 19.400.000 динара. 
 Приходи и примања из осталих извора, и то: 
 - сопствени приходи 9.400.000 динара, 
 - приходи од ЕУ 1.400.000 динара, 
 - приходи индиректних корисника из других извора 18.000.000 динара (основни програм 
и донације од осталих нивоа власти). 
 
                                                                                                                      У динарима 
   

Економск
а 

класифик
ација 

Опис Средства из 
буџета 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства из 
сопствених 

извора 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 
7 Текући приходи 350.600.000 19.400.000 9.400.000 379.400.000 

711 Порези на доходак, добит и 
капиталне добити 95.000.000   95.000.000 

711110 Порез на зараде 72.000.000   72.000.000 

711120 Порез на приход од 
самосталих делатности 7.000.000   7.000.000 

711140 Порез на приход од имовине 6.000.000   6.000.000 
711190 Порез на друге приходе 10.000.000   10.000.000 

713 Порез на имовину 20.000.000   20.000.000 
713120 Порез на имовину 7.000.000   7.000.000 
713310 Порез на наслеђе и поклон 3.000.000   3.000.000 

713420 Порез на капиталне 
трансакције 10.000.000   10.000.000 

714 Порези на добра и услуге 14.900.000   14.900.000 

714510 Порези, таксе и накнаде на 
моторна возила 13.000.000   13.000.000 

714540 Накнаде за коришћење 
добара од општег интереса 1.500.000   1.500.000 

714550 Боравишна такса 400.000   400.000 
716 Други порези 4.000.000   4.000.000 

716110 Комунална такса на фирму 4.000.000   4.000.000 
73 Донације и трансфери 206.000.000 19.400.000  225.400.000 

732 Донације од међународних 
организација  3.400.000  3.400.000 

732150 
Текуће донације од 

међународних организација 
у корист нивоа општина 

 3.400.000  3.400.000 
 

733 Трансфери од других нивоа 
власти 206.000.000 16.000.000  222.000.000 

733150 
Текући трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 

општине 
206.000.000 16.000.000  222.000.000 
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741 Приходи од имовине 4.100.000   4.100.000 

741150 Камате од средстава 
консолидованог рачуна 2.000.000   2.000.000 

741520 
Накнада за коришћење 

шумског и пољопривредног 
земљишта 

100.000   100.000 

741530 
Накнада за коришћење 

простора и грађевинског 
земљишта 

2.000.000   2.000.000 

742 Приходи од продаје добара 
и услуга 2.000.000   2.000.000 

742250 Таксе у корист нивоа 
општина 1.000.000   1.000.000 

742350 Приходи Општинских 
органа 1.000.000   1.000.000 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист 4.100.000   4.100.000 

743320 
Приходи од новчан.казни за 

прекрш.у корист нивоа 
Републике 

4.000.000   4.000.000 

743350 
Приходи од новчан.казни за 

прекрш.у корист нивоа 
општина 

100.000   100.000 

744 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица   9.400.000 9.400.000 

744150 

Текући добровољни 
трансфери од физич.и 

прав.лица у корист нивоа 
општина 

  9.400.000 9.400.000 

745 Мешовити и неодређени 
приходи 500.000   500.000 

745150 Остали приходи у корист 
нивоа општина 500.000   500.000 

911 Примања од домаћих 
задуживања 19.400.000   19.400.000 

911450 Примања од задуживања од 
послов.банака 19.400.000   19.400.000 

 УКУПНО: 370.000.000 19.400.000 9.400.000 398.800.000 
 

Члан 5. 
    
Расходи и издаци буџета по основним наменама 
Економска класификација                                                     у дунарима 
Економ.                   Врста расхода                    Средства из             Средства из           Средства из       Укупна 
Класиф.                                                                 Буџета                     остал.извора         сопст.извора      средства 
________________________________________________________________________________________________ 
1                                             2                                     3                                  4                                   5                      6 
________________________________________________________________________________________________ 

1. Текући расходи 
 
410     Расходи за запослене    
         
411     Плате,додаци и нак.запос.                       55.175.000                  6.300.000                750.000          62.225.000 
412     Соц.доп.на терет.послод.                           9.797.000                  1.200.000                140.000          11.137.000 
413     Накн.у натури                                                  70.000                                                    20.000                  90.000          
414     Социј.давања запослен.                              2.090.000                                                   60.000             2.150.000 
415     Накнаде за запослене                                 2.820.000                                                  110.000             2.930.000 
416     Нагр.бонуси и ос.пос.рас.                          5.645.000                     -                                                     5.645.000 
                       УКУПНО: 410                            75.597.000                    7.500.000             1.080.000         84.177.000 
 



Страна 4 – Број 11                        Службени гласник општине Кнић                                     25.12.2012. 

 

Draft 

           420       Коришћ.услуга и роба 
 
421     Стални трошкови                                   15.540.000                                                     630.000         16.170.000 
422     Трош.путовања                                         2.410.000                                                     220.000           2.630.000 
423     Усл.по уговору                                          9.542.000                                                  1.910.000        11.452.000  
424     Специјализ.услуге                                   44.455.000                                                    300.000         44.755.000 
425     Текуће поп.и одржав.                              32.210.000                                                 1.840.000         34.050.000 
426     Материјал                                                   6.200.000                                                 2.810.000           9.010.000 
                       УКУПНО: 420                            110.357.000                                                 7.710.000      118.067.000 
 
   440       Камате на кредит 
 
440     Камате                                                         3.200.000                                                                           3.200.000 
                       УКУПНО: 440                               3.200.000                                                                           3.200.000            
 
           450       Субвенције 
 
451     Субв.јав.нефин.корпор.                             4.200.000                                                                           4.200.000           
                        УКУПНО: 450                              4.200.000                                                                           4.200.000 
 

1. Донације и трансфери 
 
463     Донац.и транс.ост.нив.влас.                     56.650.000             1.400.000                    10.000            58.060.000 
465     Остале донац.дотац.и трансфери               4.150.000                                                                          4.150.000 
                       УКУПНО: 460                              60.800.000             1.400.000                    10.000            62.210.000 

470 Социјална помоћ 
 
 472   Нак.за соц.заш.из буџ.                              3.200.000                                                                             3.200.000                 
________________________________________________________________________________________________ 

                      УКУПНО: 470               3.200.000                                                                             3.200.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                                       

 Остали издаци 
 
481    Донац.невлад.организ.                             7.850.000                                                                              7.850.000 
482    Пор.обав.таксе и казне 
           нам.од јед.нив.вл.друг.                              200.000                                                      90.000                290.000 
483    Новч.каз.и пен.по суд.реш.                     6.106.000                                                                              6.106.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                      УКУПНО: 480                           14.156.000                                                     90.000            14.246.000 
 

510 Основна средства 
 
511   Зграде и грађ.објек.                                 85.050.000             10.500.000                                             95.550.000 
512   Машине и опрема                                      2.240.000                                                   510.000              2.750.000 
515   Остала осн.сред.                                           600.000                                                                                 600.000 
541   Куповина земље                                        2.000.000                                                                              2.000.000 
                      УКУПНО: 510                           89.890.000             10.500.000                      510.000        100.900.000 
 

1. Средства резерве 
 
499         Стална резерва                                    1.200.000                                                                              1.200.000 
499         Текућа резерва                                    5.400.000                                                                              5.400.000 
                       УКУПНО: 490                           6.600.000                                                                              6.600.000 
    УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ       370.000.000              19.400.000                  9.400.000        398.800.000 
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Члан 6. 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015.годину исказују се у 
следећем прегледу: 
 
Ек. 
клас 

Редни 
Број 

Опис    
2013. 2014. 2015. 

1 2 3 4 5 6 
  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    
511  Зграде и грађевински објекти    
 1. Изградња објекта котларнице на 

чврсто гориво-зграда општине 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2014. 

   

  Укупна вредност пројекта  3.550.000    
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  1.500.000 550.000  
  Из донација  1.500.000   
 2. Израда плана генералне регулације 

насељеног места Кнић 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2013. 

   

  Укупна вредност пројекта  4.000.000    
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  2.000.000   
  Из донација  2.000.000   
 3. Капитални пројекти буџетског фонда 

за локалне и некатегорисане путеве 
   

  Година почетка финансирања пројеката 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројеката 2015. 

   

  Укупна вредност пројеката   79.600.000 74.000.000 49.000.000 
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  56.600.000 62.000.000 37.000.000 
  Из кредита  19.400.000 12.000.000 12.000.000 

  Из буџета Републике Србије   1.600.000   
  Из донације   2.000.000   
 4. Капитални пројекти Буџетског 

Фонда за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

   

  Учешће у изградњи пројекта и ископа 
артеријских бунара са секундарном 
мрежом 

   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2015. 

   

  Укупна вредност пројекта 31.500.000  10.500.000 10.500.000 10.500.000 

  Извори финансирања:    
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  Приходи из буџета    2.000.000   2.000.000   2.000.000 

  Из кредита     
  Из буџета Републике Србије   8.500.000   8.500.000   8.500.000 
  Из донације    
      
  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ 

ИЗДАЦИ 
   

512  Машине и опрема 2.240.000   
515  Остала основна средства    600.000   
  В. ЗЕМЉИШТЕ    
541  Куповина земљишта за индустријску 

зону у Равном Гају 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2015. 

   

  Укупна вредност пројекта  6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  2.000.000 2.000.000 2.000.000 
  Из кредита     
  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима 
власти 

   

 1. Улагање у основна средства у ОШ 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

 2. Улагање у основна средства у Средњој 
школи 

1.500.000 1.500.000` 1.500.000 

465  Остале донације,дотације и трансфери    
 3. Улагање у основна средства-Дом 

здравља 
1.600.000 1.600.000 1.600.000 

 
 

II. ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 7. 
 

  Расходи и издаци за 2013.годину утврђени у чл.5. распоређују се по корисницима 
буџетских средстава и то: 
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                                                                                                 у динарима 
Број 
апро
прија
ције 

Ек
.к
ла
си
фи
ка
ци
ја 

И
з
в
о
р ОПИС 

Средства 
из буџета 

01 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Укупна 
средства 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздео I                                                                    
Глава 1.1                                               
                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
                                            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
Ф-ја 110                              Изврш.и законодавни органи 
                                                      
1                    416             Накн.одбор.и члан.рад.тела               3.800.000                                                      3.800.000 
2                    421             Стални трош.-провизија                    1.350.000                                                      1.350.000 
3                    421             Стал.трошк.јавна расв. 
                                         и елект.енерг.                                      5.000.000                                                      5.000.000 
4                    423             Усл.по угов.(информис.)                      200.000                                                          200.000 
5                    423             Усл.по угов.(репрезентац.)                   900.000                                                         900.000 
6                    426             Материјал-гориво                               1.000.000                                                      1.000.000 
7                    441             Камате на кредит                                   200.000                                                         200.000 
8                    482             Порези,обав.таксе и казне                      50.000                                                           50.000 
9                    511      01   Пројек.планир.(изр.простор. 
                                           плана општ.и урб.планова)             2.000.000                                                      2.000.000 
                                  07                                                                2.000.000                                                      2.000.000 
10                 541             Куп.земље за инд.зону                 2.000.000                 2.000.000 
11                 424            Накн.за одводњавање(спораз.)           6.500.000                 6.500.000 
11-1              481            Донац.невладин.организацијама 
                                       (суфинанс.канцел.у Бриселу)                300.000                                                         300.000  
Ф-ја 040                         Породица и деца 
 
12                 472             Накн.за соц.зашт.из 
                                        буџета по Одл.Скупшт.                      1.000.000                                                      1.000.000 
 
                                               
                             01          Приходи из буџета   24.300.000 
                             07          Донац.од остал. 
                                            нивоа власти              2.000.000 
   
                                          УКУПНО РАЗДЕО I                  26.300.000                                                     26.300.000 
 
  Раздео II                                 
   II. ОПШТИНСКА УПРАВА 
 Глава 2.1.                             Oпштинска управа 
 
Ф-ја 130                             Опште услуге 
         
15             411                Плате,додаци и накн 
                                        - функц.                                              11.687.000                                                  11.687.000 
                                        -  запосл. 
                                          у Општ.управи                                29.219.000                                                  29.219.000 
16             412                Соц.доп.на тер.послод.  
                                          -  функционери                                  2.011.000                                                   2.011.000 
                                          - запосл.                                              5.230.000                                                   5.230.000 
17             413                Накнаде у натури                                      50.000                                                        50.000 
18             414                Социј.давања запослен.                       2.000.000                                                   2.000.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 
19         415                Накн.за превоз.                                     2.500.000                                                            2.500.000 
20         416                Нагр.бон.и ост.пос.расх.                         500.000                                                               500.000 
21         421                Стални трошкови                                 5.400.000                                                            5.400.000 
22         422                Трошк.путовања                                   1.000.000                                                            1.000.000 
23         423                 Услуге по уговору                              4.000.000                                                             4.000.000 
24         424                  Специјализ.услуге                                200.000                                                                200.000 
25         425                 Текуће попр.и одржав.                       1.000.000                                                             1.000.000 
26         426                  Материјал                                           2.200.000                                                             2.200.000 
27         482                 Порези,обав.таксе и казне                    100.000                                                                100.000 
28         483                 Новч.каз.и пен.по суд.реш.                    50.000                                                                  50.000 
29         511                 Зграде и грађев.објекти                     1.800.000                                                             1.800.000    
30         512                Улаг.у основ.средства                           800.000                                                                800.000 
31         515                Нематер.имовина                                   300.000                                                                300.000 
 
Глава 2.2.                     Фонд за заштиту животне 
     Средине 
Ф-ја 500                     Заштита животне средине 
   
32        423                Услуге по уговору                                   300.000                                                               300.000 
33        424                Специјализ. услуге                               1.000.000                                 1.000.000 
34        451                Субвенције неф.пред.и орг.                    200.000                                    200.000 
 
Глава 2.3.             Фонд за финансирање Активне 
                                Полити.запошљавања 
 
Ф-ја  490                 Екон.послови неквалификов. 
                                 На другом месту     
35       451               Субвенц.нефинанс.пред.и орган.           1.500.000                                                             1.500.000   
Глава 2.4. 
 
Ф-ја 360                  Јавни ред и мир неквалифик. 
                                 на другом месту 
 
36        422              Трошкови путовања                                  200.000                                                                200.000 
37        423               Услуге по уговору                                    700.000                                                                700.000 
38        424              Специјализоване услуге                            100.000                                                                100.000 
39        426              Материјал                                                   300.000                                                                300.000 
40        512              Машине и опрема                                      700.000                                                                700.000 
               
                       01     Приходи из буџета        75.047.000 
                  
                                  УКУПНО РАЗДЕО II                        75.047.000                                                          75.047.000                                                                                
 
  Раздео III 
                                           III.ОСНОВНО 
 Глава 3.1.                        ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Ф-ја  910                Основно образовање 
 
          463            Тек.донац.и трансф. 
                             ост.нивоима власти                 
41      463             424-Спец.услуге                               2.500.000                                2.500.000 
42-1  463              414-Социјална давања запослен.                   100.000                                                            100.000 
42      463            416-Наг.бон.и ост.пос.рас.                   750.000                         750.000 
43      463             421-Стални трошкови                              9.500.000                   9.500.000 
44      463             422-Трошк.путовања                                   12.800.000                 12.800.000 
45      463              423-Услуге по уговору                                 1.200.000                                                          1.200.000 
46      463             424- Спец.усл.                                                   150.000                                                             150.000 
47      463             425- Текућ.поп.и одр.                                    1.100.000                                                          1.100.000 
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48      463             426- Материјал                                               1.900.000                                                          1.900.000 
49-1  463             511-зграде и грађевински објекти                3.400.000                                                          3.400.000 
49     463             512- ул. у ос.сред.                                           1.100.000                                                          1.100.000                                               
 
                   01      Приходи из буџета 34.500.000 
               
                                             УКУПНО РАЗДЕО III:             34.500.000                                                       34.500.000 
 
Раздео IV 
                                             IV.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
Глава 4.1. 
 
Ф-ја 920                             Средње образовање 
 
          463               Тек.донац.и трансф. 
                                ост.нивоима власти 
50      463               416-Нагр.бон.и ост.пос.рас.                                -                                                                    - 
51      463               421-Стални трошкови                                   3.370.000                                                   3.370.000 
52      463               422-Трошк.путовања                                     2.440.000                                                   2.440.000 
53      463               423-Услуге по уговору                                     390.000                                                      390.000 
54      463               425-Текуће поп.и одржав.                                400.000                                                      400.000 
55      463               426-Материјал                                                   200.000                                                      200.000 
56-1   463               511-Зграде и грађев.објекти                          1.000.000                                                  1.000.000 
56      463               512-Улаг.у осн.средс.                                        500.000                                                     500.000 
                                 
      01      Приходи из буџета   8.300.000    
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IV:                 8.300.000                                                     8.300.000 
 
 Раздео V 
                                          V. КУЛТУРА                               
Глава 5.1. 
 
Ф-ја 820                Услуге културе                         
                                                                        
57     411            Плате,дод.и накн.запосл.                              1.434.000                                   300.000         1.734.000 
58     412            Соц.доп.на тер.послодав.                                 257.000                                    50.000            307.000             
59    414             Соц.дав.запосленима                                          40.000                                    10.000              50.000 
60    415             Накн.за превоз                                                  100.000                                    10.000             110.000 
61    416             Нагр.бонуси и ост.пос.расх.                              69.000                                                              69.000 
62    421             Стални трошкови                                             340.000                                     10.000            350.000 
63    422            Трошкови путовања                                          400.000                                    10.000            410.000 
64    423            Услуге по уговору                                             900.000                                    10.000            910.000 
65    425            Текуће попр.и одржав.                                      200.000                                                           200.000 
66    426             Материјал                                                          100.000                                                           100.000 
67    482             Порези,обав.таксе и каз.                                    10.000                                                              10.000 
68    511             Купов.зграда и објек..                                      250.000                                                            250.000 
69    512            Улагање у  основн.средства                             400.000                                                            400.000 
70    515            Немат.имов.књиге                                             300.000                                 300.000 
 
                  01       Приходи из буџета         4.800.000 
                  04       Сопствени прих.                400.000 
                                 
                                         УКУПНО РАЗДЕО V:               4.800.000                                    400.000             5.200.000 
 
 
 
 



Страна 10 – Број 11                        Службени гласник општине Кнић                                     25.12.2012. 

 

Draft 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Раздео VI 
                                                   VI.ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Глава 6.1. 
 
Ф-ја 810             Услуге рекреације и спорта 
 
        481            Дотац.спор.и др.организ.      
71    481           Дотације спортским организац.                                
                         Планир.средства као дотације за развој 
                         и унапређење спорта (спорт.друштава, 
                         спорт.организац.клубова и удружења 
                         од интереса за општину)                                     4.000.000                                                   4.000.000 
77   511            Зграде и грађ.објекти 
                                 (спортска хала)                                             1.000.000                                                   1.000.000 
                   01        Приходи из буџета    5.000.000   
 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                 УКУПНО РАЗДЕО VI:             5.000.000                                                     5.000.000 
 
 
Раздео VII 
                                               VII.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Глава 7.1. 
 
Ф-ја 090              Социјал.заштита неквал.на др.месту 
 
          463            Текуће донације и трансф. 
                            остал.нивоима власти 
78      463           416-Накнаде,бонуси и др.                                    70.000                                                         70.000 
79      463           423-Услуге по уговору                                    1.000.000                                                     1.000.000 
80      463           472-Нак.за соц.заш.из буџета                         2.000.000                                                     2.000.000 
81      463           472-Поп.објек.за стан.соц.угр.                          200.000                                                        200.000 
82      463           472-Инплементац.пројеката –суфинансир.  1.500.000                                                     1.500.000 
83      463           472-Инплементац.пројекта ЕУ    
                                  -предфинансирање                                   2.500.000     1.400.000                                3.900.000                                                   
84      463           472-Пројекат кућна нег                                   1.700.000                                                     1.700.000         
85      463           472-Сигурна кућа                                                  70.000                                                          70.000  
85-1   463                   Незапослене породиље Одлука СО       4.600.000                                                     4.600.000 
85-2   463           472-Суфинансир.у пројекту решав. 
                                   Стамб.потреба избег.лица                          200.000                                                        200.000 
86      472                Студенске стипендија                                 1.300.000                                                     1.300.000 
 
                    01            Приходи из буџета   15.140.000 
                    06            Донац.од међунар. 
                                      Организација            1.400.000 
 
       
                                                  УКУПНО РАЗДЕО VII:       15.140.000       1.400.000                            16.540.000 
 
Раздео VIII 
                                                 VIII. ДРУШТВЕНА 
                                                          БРИГА О ДЕЦИ 
Глава  8.1. 
 
Ф-ја 911                Предшколско образовање 
 
87    411          Плате,додаци и накн.запос.                       10.137.000           6.300.000                              16.437.000 
88    412          Соц.доп.на тер.послодав.                             1.815.000           1.200.000                                3.015.000 
89    413          Накн.у натури                                                    20.000                                         20.000             40.000 
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90    414          Соц.давања запосл.                                           50.000                                         50.000           100.000 
91    415          Накн.за превоз                                                 100.000                                       100.000           200.000 
92    416          Нагр.бон.и остал.пос.расх.                             100.000                                                               100.000 
93    421          Стални трошкови                                         2.150.000                                       280.000        2.430.000 
94    422         Трошкови путовања                                         110.000                                         60.000           170.000 
95    423          Услуге по уговору                                           550.000                                       100.000           650.000 
96    424          Специјализов.услуге                                       150.000                                       100.000           250.000 
97    425          Текуће попр.и одржав.                                    100.000                                       400.000           500.000 
98    426          Материјал                                                         760.000                                       500.000        1.260.000 
99    472         Накн.за социј.заш.за треће дете                       900.000                                                              900.000 
100  482         Порези,обав.таксе и казне                                  10.000                                        90.000           100.000 
101  511         Зграде  и грађев.објекти                                    400.000                                                             400.000                        
102  512         Улаг.у основ.средст.                                                                                             500.000          500.000 
 
                01        Приходи из буџета  17.352.000 
   04        Сопст.приходи           2.200.000 
                07        Прих.из Републ.                                       
                            буџ.(основ.прогр.)     7.500.000    
                              
                                              УКУПНО РАЗДЕО VIII:   17.352.000       7.500.000           2.200.000       27.052.000                        
 
Раздео IX 
                             IX. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
Глава 9.1. 
 
Ф-ја 470              Остале делатности 
 
          481         Донац.невладиним организацијама 
103   481          Дотац.Црвен.крсту                                     1.000.000                                                           1.000.000 
 
 
Глава 9.2. 
                                              Туристичка организација 
                                                 ''Кнић'' 
Ф-ја 473         Туризам 
 
104    411        Плате,дод.и накн.запосл.                              1.355.000                                          450.000        1.805.000 
105    412        Соц.доп.на тер.послодав.                                 243.000                                            90.000           333.000 
106    416        Нагр.бон.и ост.пос.расх.                                     50.000                                                                   50.000 
107    421        Стални трошкови                                              100.000                                            40.000          140.000 
108    422       Трошкови путовања                                           150.000                                           50.000           200.000 
109   423        Услуге по уговору                                           1.192.000                                      1.000.000        2.192.000 
110   424        Усл.спорта                                                                                                                100.000           100.000 
111   425        Текуће попр.и одржав.                                         10.000                                          40.000             50.000 
112   426         Материјал                                                           350.000                                          10.000           360.000 
113   463        Чланарина                                                             10.000                                           10.000             20.000 
114   512        Машине и опрема                                                 40.000                                          10.000             50.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                                            Укупно Турист.орган.      3.500.000                                    1.800.000        5.300.000 
 
                 01   Приходи из буџета       4.500.000 
                 04    Сопст.приходи             1.800.000 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IX:           4.500.000                                      1.800.000      6.300.000 
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Раздео X                
                                             X. СРЕДСТВА ЗА 
                                                ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Глава 10.1. 
 
Ф-ја 112          Финансиј.и фискал.послови и услуге 
 
                       Средства резерви 
115   499        Стална резерва                                                    1.200.000                                                            1.200.000     
116   499         Текућа резерва                                                    5.400.000                                                             5.400.000 
 
Глава 10.2. 
 
Ф-ја 840          Верске и друге усл.заједнице     
  
         481           Донац.невладиним организацијама 
117   481           Средства за култ.манифест.                              340.000                                                                 340.000 
118   481           Друш.за цереб.пар.Шумад.                                 30.000                                                                   30.000 
119   481           Савез цив.инвал.рата                                           30.000                                                                   30.000 
120   481           Стал.конф.град.и општ.                                      160.000                                                                 160.000 
121   481           Удружење мултиплесклерозе                             50.000                                                       50.000 
122   481           Савез слепих Краг.                                               40.000                                                                   40.000 
123   481           Савез глувих Краг.                                               40.000                                                                   40.000 
124   481          Удруж.диј.хрон.буб.болес.                                   30.000                                                                   30.000 
125   481          Удруж.дистрофич.Краг.                                       30.000                                                                   30.000 
126   481           Сред.за верске заједнице                                   400.000                                                                 400.000 
127   481           Сред.за политич.странке                                   250.000                                                                 250.000 
128   481           Регионална агенција                                          250.000                                                                 250.000 
 
Ф-ја 112          Финансиј.и фискал.послови и услуге 
 
129   483          Новч.казне и пенали по реш. 
                         уда и судских тела                                            5.556.000                                                             5.556.000 
Глава 10.3. 
 
Ф-ја 760          Здравство неквалифик.на др.месту 
 
         465           Остале донације,дотације и трансфери  
130   465           Дом здравља Кнић-накнада                                150.000                                                               150.000 
131   465           Дом здравља Кнић-пројекат ''Кућно 
                         Лечење'' суфинансирање                                  2.400.000                                                           2.400.000 
132   465          Дом здравља Кнић  
                          511-зграде и грађевин.објекти                           800.000                                                              800.000 
                          512-машине и опрема                                         800.000                                                              800.000 
 
Глава 10.4.             
 
 Ф-ја 160          Опште јавне услуге које нису 
                           класификоване на другом месту       
  
133   481            Сред.за елемен.неп.прот.стрел.                          900.000                                                             900.000 
  
                  01      Приходи из буџета    18.856.000                                 
________________________________________________________________________________________________ 
                                             УКУПНО РАЗДЕО X:           18.856.000                                                         18.856.000 
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   Раздео XI                
                                              
                                                     XI.БУЏЕТСКИ ФОНД И 
                                                        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Глава 11.1.         
 
Ф-ја 620             Развој заједнице 
 
134    411        Плате,додаци и накн.запосл.                                   1.343.000                                                   1.343.000        
135    412        Допр.послодав.                                                            241.000                                                      241.000 
136    415        Накнаде запослених                                                    120.000                                                      120.000 
137    416        Нагр.бон.и остал.рас.                                                  326.000                                                      326.000 
138    421        Стални трошкови                                                     1.100.000                                                   1.100.000 
139    422        Трошкови путовања                                                      50.000                                                        50.000 
140    423        Услуге по уговору                                                       200.000                                                      200.000 
141    424       Специјализов.услуге                                               23.000.000                                                 23.000.000 
141-1 424        Специјализов.услуге-Н.С                                        8.505.000                                                   8.505.000 
142    425        Текуће попр.и одржав.                                           18.900.000                                                 18.900.000    
142-1 425         Текуће попр.и одржав.-Н.С.                                 12.000.000                                                 12.000.000              
143    426        Материјал                                                                     290.000                                                      290.000 
144    482        Порези,обав.таксе и накн.                                             30.000                                                       30.000 
145    483        Новчане казне и пенали по 
                        рач.судова и суд.тела                                                  500.000                                                     500.000 
146    511        Купов.згр.и објеката –извор 01                             56.600.000                                                56.600.000 
146-1 511        Купов.згр.и објеката-извор 05                                                    2.000.000                              2.000.000 
146-2 511        Купов.згр.и објеката-извор 07                                1.600.000                                                  1.600.000 
146-3 511        Купов.згр.и објеката-извор 10                              19.400.000                                                19.400.000 
147    512        Машине и опрема                                                       300.000                                                     300.000    
            
                01       Приходи из буџета           103.000.000 
                05       Донац.од инос.земаља         2.000.000 
                07      Донац.од ост.нив.власти     22.105.000 
                10       Прим.од дом.задуж.           19.400.000 
 
Глава 11.2.                         
            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Ф-ја 160             Опште јавне услуге 
 
148   421     Стални трошкови                                                                                                300.000              300.000 
149   422      Трошкови путовања                                                                                           100.000              100.000 
150   423      Услуге по угов.                                                                                                   800.000             800.000 
151   424     Специјал.услуге                                                                                                   100.000             100.000 
152   425     Текуће попр. и одржав.                                                                                    1.400.000          1.400.000 
153   426     Материјал                                                                                                             300.000             300.000 
 
                 04         Сопст.приходи             3.000.000 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                               УКУПНО РАЗДЕО XI:       144.505.000    2.000.000        3.000.000       149.505.000    
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Раздео XII                                  XII.ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
             ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 
Глава 12.1. 
 
Ф-ја 421                   Пољопривреда 
 
154    416              Награде,бонуси и ост. 
                 Посебни расходи                        800.000                                      800.000 
155    421              Стални трошкови                                        100.000                                                                  100.000 
156    422             Трошкови путовања                                    500.000                                                                   500.000 
157    423             Услуге по уговору                                       600.000                                                                   600.000 
158    424             Специј.услуге                                            5.000.000                                                              5.000.000 
159    426             Материјал за пољ.                                     1.200.000                                      2.000.000         3.200.000 
160    441             Отплата камата                                          3.000.000                                                               3.000.000 
161    451             Субвенције у пољоприв.                           2.500.000                                                              2.500.000   
162    511             Зграде и грађевин.објекти                        2.000.000          8.500.000                                   10.500.000                                    
       01 –    Приходи из буџета        15.700.000 
       04 -     Сопствени приходи        2.000.000 
                    07-    Дон.од ост.нив.власти      8.500.000  
   
     УКУПНО РАЗДЕО XII                     15.700.000        8.500.000           2.000.000        26.200.000 
 
________________________________________________________________________________________________ 
          УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:                   370.000.000         19.400.000         9.400.000         398.800.000      

 
 

III  
 

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 8. 
 
 У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013.годину и 
пројекцијама за 2014. и 2015.годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на 
основу Одредби чл.36а Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09,73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији (''Сл.гласник РС'',бр. 104/09), број запослених код корисника буџета не може 
прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време и то: 
 - 67 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 - 7 запослених у локалној администрацији на одређено време; 
 - 18 запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 - 7 запослених у предшколским установама на одређено време. 
 У Одлуци о буџету за 2013.годину средства за плате су планирана на основу броја 
запослених у августу месецу 2012.године (платни фонд) увећано 5% за 12 месеци. 
 Број запослених је мањи од дозвољеног броја из става 1. алинеја 1. и 2., и то: 
 - 4 изабрана лица, 
 - 7 постављена лица, 
 - 49 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 - 1 запослен у локалној администрацији на одређено време; 
 - 2 радника-мировање радног односа; 
 - 15 запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 - 10 запослених у предшколским установама на одређено време. 
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 Број запослених код буџетских корисника може се повећавати само у складу са Законом 
о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Сл.гласник 
РС'',бр.104/09). 

Члан 9. 
 

 Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине и одговоран је за законито и 
наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком. 
   

Члан 10. 
 

 Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран 
је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора 
прихода,  као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета. 

 
Члан 11. 

 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених у буџету, односно употребу 
буџетских апропријација поред наредбодавца  директног односно индиректног корисника 
буџета одговоран је и руководилац Службе рачуноводства из своје надлежности. 
  

Члан 12. 
 

 Општинска управа-Одељење надлежно за финансије, обавезно је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и Општинско 
веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 Председник општине је обавезан да у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему  
поднесе извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о Буџету, и то: 
 -    Оствареним приходима и примањима као и о извршеним расходима и издацима о 
наменама и корисницима, 

-    Стању и коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. 
 

Члан 13. 
 
 Приходи и примања буџета општине Кнић прикупљају се и наплаћују у складу са 
Законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте 
прихода и примања. 

Члан 14. 
 

 Изузетно, у случају да се буџету општине из другог буџета (виши и други ниво власти) 
определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Општинска управа-
Одељење надлежно за финансије  на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему. 

Члан 15. 
 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
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Члан 16. 
 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 
Законом о буџетском систему. 

Члан 17. 
 

 Депоновање слободних средстава директних и индиректних корисника буџета вршиће се 
преко консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским средствима трезора врши 
председник општине. 

Члан 18. 
 

 Директни и индиректни корисници средстава дужни су да своје финансијске планове за 
2013. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе Општинској управи – Одељењу надлежном 
за финансије. 

Члан 19. 
 

 Пренос средстава из буџета за поједине апропријације (намене), односно кориснике 
вршиће се сразмерно динамици прилива средстава преко одговарајућих рачуна и подрачуна у 
оквиру консолидованог рачуна трезора Општине. 
 Извршење расхода и издатака за Општинску управу, Фонд за заштиту  животне средине  
и 50% средстава од новчаних казни за прекршаје по члану 19. Закона о безбедности саобраћаја 
вршиће се са рачуна буџета према предвиђеним наменама и позицијама (раздео I и II). 

 
Члан 20. 

 
 Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само 
за намене за које су им по њиховим захтевима (са одговарајућом документацијом) та средства 
одобрена и пренета. 
 
 Обавезе преузете у 2012.години у складу са одобреним апропријацијама у 2012.години, а 
неизмирене у току 2012.године, преносе се у 2013.годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора. 
 

Члан 21. 
   
            Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на 
терет буџета највише до износа одобрених апропријација умањених за неизмирене обавезе и 
извршене расходе у текућој години. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 
другог правног акта уколико Законом није друкчије прописано. 
 Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава. 

 
Члан 22. 

 
 У случају да се у току године обим пословања или овлашћења буџетских корисника 
промени, у случају оснивања новог или гашења постојећег буџетског корисника, председник 
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општине доноси Одлуку о промени апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему. 
 Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Општинске управе-Одељења 
надлежног за финансије може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији 
се износ умањује. 
 За извршна Судска решења по основу Закона о начину и условима признавања права и 
враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредно земљишног 
фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних 
производа (''Сл.гласник РС, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) где се Општина појављује као 
супсидијални дужник евиденција се води у разделу X-средства за остале намене, функција 112-
финансијски и други послови и услуге, идентификациони број 70068, економска класификација 
483111-новчане казне и пенале по решењу Суда и судских тела. 
 

Члан 23. 
 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
приходима и примањима буџета. 
 Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по 
приоритетима, и то: 
 -Обавезе утврђене Законским прописима-на постојећем нивоу, 
 -Минимални стални трошкови неопходни за нормално функционисање корисника 
буџетских средстава. 

Члан 24. 
 

 Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 
 Набавкама мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је 
процењена вредност утврђена Законом о буџету Републике Србије за 2013.годину. 

 
Члан 25. 

 
 Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у складу са квотама за 
сваки квартал. 
 Приликом одређивања квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава 
полази се од планираних средстава у буџету, извршења буџета и ликвидних могућности буџета. 
 Општинска управа-Одељење надлежно за финансије обавештава кориснике буџетских 
средстава о одобреним квотама најкасније у року од 15 дана пре почетка периода на који се 
квоте односе. 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев Општинске управе-Одељења надлежног за 
финансије достављају Извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима. 

 
Члан 26. 

 
 Депоновање слободних средстава директних и индиректних корисника буџета вршиће се 
преко консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским средствима трезора врши 
председник општине. 
 

Члан 27. 
 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 
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2013.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава 
остварених по основу донација. 
 

Члан 28. 
 

 Одређени индиректни корисници буџета финансирају се делимично из прихода буџета, и 
то: 
 - Дечја установа ''Кнић'' (предшколско образовање), 
 - Општинска библиотека ''Др.Драгиша Витошевић (област културе), 
 - Туристичка организација ''Кнић'' из Кнића. 
 Код физичке културе планирана су средства као дотације за развој и унапређење спорта 
(спортска друштва, спортских организација, клубова и удружења од интереса за општину), 
извршаваће се по спроведеном јавном конкурсу. 
 У основном и средњем образовању финансирају се материјални расходи и издаци  у 
складу са Законом. 
 У основном образовању финансирају се специјалне школе, укључујући смештај и превоз 
деце са пратиоцима.  
 Средства за верске заједнице распоређују се на предлог црквених општина. 
 Средства за културне манифестације распоређују се на основу Одлуке Скупштине. 
 Финансирање политичких странака вршиће се у складу са Законом о финансирању 
политичких странака. 
 Средства за противградне стрелце одређују се у износу од 5.000 динара по стрелцу, за 6 
месеци (април – септембар). 
 Средства из области комуналних јавних расхода користиће се према Програму 
одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних 
објеката на селу - раздео ХI. 

Средства за пољопривреду користиће се према програму Фонда за  
пољопривреду, водопривреду и шумарство – раздео XII. 
 

Члан 29. 
 

 У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на 
име текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне. 
 Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 
 У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 5.400.000 динара. 
 Председник општине доноси решење о употреби текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директног корисника буџетских 
средстава током фискалне године. 
 

Члан 30. 
 

 У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.200.000 динара, односно до 0,5%  
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 
 Овлашћује се председник општине да одлучује о коришћењу средстава сталне резерве за 
намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему. 
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Члан 31. 
 

 Овлашћује се Општинска управа-Одељење надлежно за финансије да може да врши 
усклађивање исказаних прихода и примања као и расхода и издатака са прописаним 
класификацијама. 
 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних 
враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода ако прописом није другачије 
одређено. 
 Повраћај прихода врши се на основу Решења које доноси Општинска управа-надлежно 
одељење ако се ради о приходима по Општинским прописима, односно Пореска управа за друге 
приходе. 

Члан 32. 
 

 Општина Кнић се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном 
дугу  („Службени гласник РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11) 
 Одлуку о дугорочном задужењу Општине доноси Скупштина општине Кнић.  
 

Члан 33. 
 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавном расходима, председник општине  
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник 
РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11). 
 

Члан 34. 
 

 Општина Кнић може имати девизни рачун само код Народне банке Србије, осим ако 
посебним законом или међународним уговором није друкчије прописано. 
 

 
Члан 35. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Кнић'', а примењиваће се од 01.01.2013.год. 
    
Број: 400-886 /2012-03                                                
У Книћу, 25.12.2012.год.                                             
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници  од 25.12.2012. године, на основу 
члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07), члана 
11., и 18. Закона о финасирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр 62/06,47/11 и 93/12), 
члана 35. став 1. тачка 14.  Статута општине Кнић („Сл.  гласник РС“, бр. 95/08), члана 146., и 
члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08), 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Кнић и 

утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе. 
 

Члан 2. 
 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 
1. Истицање фирме на пословном простору; 
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који припадају општини Кнић (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере исл.); 

3. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина; 

4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности; 

5. Држање средстава за игру („Забавне игре“); 
6. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима; 
7.Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења; 
8. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова; 
 

Члан 3. 
 

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је  
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксени обвезник). 

Коришћење права предмета и услуга из претходног става врши се на начин прописан 
Законом и Одлукама надлежног органа општине Кнић. 

 
Члан 4. 

 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права 
предмета и услуга. 
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Члан 5. 
 

Локалне комуналне таксе утврђују се у годишњем износу, односно сразмерно времену 
коришћења, права предмета и услуга. 

 
Члан 6. 

 
Утврђивање и наплату таксе, осим таксе за држање моторних друмских и прикључних 

возила врши Општинска управа општине Кнић, на основу података из таксене пријаве, 
пословних књига и других података којима располаже, а од значаја за утврђивање таксене 
обавезе. 

Таксени обвезник је дужан да пре отпочињања коришћења права предмета и услуга  
прибави одобрење надлежног органа Општинске управе, поднесе пријаву за утврђивање 
таксене обавезе којима се документују подаци из пријаве (решење, одобрење, дозвола, лична 
исправа и др.) 

Таксени обвезник који је поднео таксену пријаву са тачним подацима, није у обавези да  
за исту обавезу подноси нову пријаву, осим у случају промена података које су од утицаја на 
постојање и висину таксене обавезе, и то у року од 15 дана од дана настале промене. 

Ако таксени обвезник не поднесе таксену пријаву, или поднесе пријаву са нетачним  
подацима или не пријави промену података, надлежни орган Општинске управе утврдиће 
таксену обавезу на основу података којима располаже, или на основу података надлежног 
органа који врши упис у Регистар привредних субјеката. 
 

Члан 7. 
 

Комунална такса уведена овом Одлуком плаћа се у новцу, уплатом на прописани  
уплатни рачун локалних јавних прихода у износу који је утврђен у таксеној тарифи, ако овом 
Одлуком није другачије решено. 

Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такси су изворни приход  
Буџета општине Кнић. 

Комунална такса се утврђује и плаћа за период који је за сваки вид таксе утврђен у  
таксеној тарифи ове Одлуке. 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила плаћа се  
приликом регистрације и обнављања регистрације возила. 

Комунална такса која се утврђује у годишњем износу, плаћа се месечно, у висини 1/12 
годишњег износа таксе и то до 15-ог у месецу, за претходни месец. 

Комунална такса која се утврђује у дневном износу, плаћа се приликом издавања  
решења. 
 

Члан 8. 
 

Комуналну таксу не плаћају када права, предмете и услуге за чије је коришћење  
прописано плаћање локалне комуналне таксе користе у сврху вршења делатности за које су 
основани: државни органи, организације и установе и остали видови организованог вршења 
послова из области: васпитања, образовања, спорта и физичке културе, културе, хуманитарног 
деловања, социјалне и здравствене заштите, јавна предузећа и установе чији је оснивач 
општина Кнић. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан. 9 
 

За неподношење и неблаговремено подношење таксене пријаве, или за давање нетачних  
података, за неплаћање или неблаговремено плаћање утврђене локалне комуналне таксе, 
казниће се новчаном казном таксени обвезник у износу и на начин прописан Законом о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

Новчаном казном у износу 100.000,00 до 150.000,00 динара, казниће се за прекршај  из  
става 1. овог члана правно лице, обвезник таксе. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 30.000,00 динара, за прекршај из став 1. овог  
члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице обвезник таксе. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара, за прекршај из став 1. овог  
члана казниће се предузетник обвезник таксе. 
 

Члан 10. 
 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања,  
камате, повраћаја, прекњижавања, застарелости наплате, принудне наплате и свега осталог што  
није посебно предвиђено овом Одлуком примењује се Закон којим се уређује порески поступак  
и пореска администрација. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 11. 
 
Таксена тарифа је саставни део ове Одлуке. 

 
 

Члан 12. 
 

Даном почетка примене ове Одлуке о локалним комуналним таксама престаје да важи  
Одлука о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Кнић“, бр 08/10 и 07/11). 
 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у „Службеном гласнику  
општине Кнић“ а примењује се од 01.01.2013. године. 
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ТАКСЕНА ТАРИФА 

 
Тарифни број 1. 

 
Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају: 
 
1. Предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим 
предузетника који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 
дуванским производима;  производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 17.730,00 динара. 
 
2. Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у 
мала,  која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који 
обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;  
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 24.500,00 динара. 
 
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у средња 
правна лица, који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних 
лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима;  производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека) плаћају локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору у годишњем износу од 37.532,00 динара. 
 
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у велика 
правна лица, (осим правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине на велико дуванским производима;  производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у годишњем износу од  
49.920,00 динара. 
 
5. Правна лица која су према закона којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња и мала правна лица и предузетници а обављају делатности банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине на велико дуванским производима;  производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, локалну 
комуналну таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу и то: 
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Шифра класификације делатности 
 

Годишњи износ таксе у 
динарима 

H53.10 Поштанске активности јавног сервиса 139.000,00 

J61.10 Кабловске телекомуникације 370.000,00 

K65.12 Неживотно осигурање; К65.11 Животно 
осигурање 

110.000,00 

G47.30 Трговина на мало моторним горивима у 
специјализованим продавницама 

110.000,00 

K64.19 Остало монетарно посредовање 119.450,00 

D35.13 Дистрибуција електричне енергије; D35.14 
Трговина електричном енергијом; D35.12 Пренос 
електричне енергије 

 
370.000,00 

B06.10 Експлоатација сирове нафте 110.000,00 

C23.51 Производња цемента 90.000,00 

G46.35 Трговина на велико дуванским производима 90.000,00 

R92.00 Коцкање и клађење 370.000,00 

 
Предузетници и  правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала,  а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим предузетника и 
правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима;  производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору. 

Под фирмом се подразува сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени  
обвезник обавља делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту, дворишту, 
степеништу, улазним вратима, поштанском сандучету или било ком другом делу објекта у коме 
се налазе пословне просторије таксеног обвезника. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника,  
такса се плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту  
фирму. 

Под делатностима  из овог тарифног броја, подразумевају се делатности у смислу  
важећих аката о класификацији делатности. 

Таксени обвезници, правна лица обавезни су да сваке године достављавају верификовано  
обавештење о разврставању по величини од стране Агенције за привредене регистре, у смислу 
Закона којим се уређује рачуноводство као и финансијски извештај за годину која претходи 
години за коју се утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору, 
најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксене обавезе. 

Таксени обвезници, предузетници обавезни су да сваке године достављају  
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документацију о исказаном годишњем приходу за годину која претходи години за коју се 
утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору, најкасније до 15. марта у 
години за коју се врши утврђивање таксене обавезе. 

Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа  
општине Кнић – Одељење за финансије привредни развој и друштвене делатности – Локална 
пореска администрација. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840-716111843 -35 модел 97 позив на број одобрења (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ). 
 

Тарифни број 2. 
 

Локалну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и  
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) правна лица и предузетници плаћају на 
годишњем нивоу у износу од 20 % од одговарајуће таксе  коју плаћају правна лица и 
предузетници из тарифног броја 1. ове таксене тарифе, зависно од начина разврставања и 
делатности коју обављају. 
 

Предузетници и  правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство  
разврстана у мала,  а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим предузетника и 
правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима;  производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу из овог тарифног броја. 
 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840- 714431843 – 12  модел 97 позив на број одобрења, (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ). 

 
Тарифни број 3. 

 
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и  

машина, утврђује се локална комунална такса и то: 
 

1) за теретна возила: 
- за камионе до 2 т носивости................................................................. 1.500,00 динара, 
- за камионе од 2 т до 5 т носивости....................................................... 2.000,00 динара, 
- за камионе од 5 т до 12 т носивости..................................................... 3.500,00 динара, 
- за камионе преко 12 т носивости.......................................................... 5.000,00 динара, 

 
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)................    500,00 динара; 
 
3) за путничка возила: 
- до 1.150 цм3............................................................................................  500,00 динара, 
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3...............................................................  1.000,00 динара, 
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3...............................................................  1.500,00 динара, 
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3...............................................................  2.000,00 динара, 
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3...............................................................  3.000,00 динара, 
- преко 3.000 цм3......................................................................................  5.000,00 динара, 

 
 



Страна 26 – Број 11                        Службени гласник општине Кнић                                     25.12.2012. 

 

Draft 

4) за мотоцикле: 
- до 125 цм3..............................................................................................  400,00 динара, 
- преко 125 цм3 до 250 цм3....................................................................   600,00 динара, 
- преко 250 цм3 до 500 цм3...................................................................   1.000,00 динара, 
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3.................................................................  1.200,00 динара, 
- преко 1.200 цм3.....................................................................................  1.500,00 динара, 

 
5) за аутобусе и комби бусеве  50,00 динара по регистрованом седишту; 

 
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне  
приколице за превоз одређених врста терета: 
- до 1 т носивости.....................................................................................  400,00 динара, 
- од 1 т до 5 т носивости.........................................................................  700,00 динара, 
- од 5 т до 10 т носивости......................................................................... 950,00 динара, 
- од 10 т до 12 т носивости....................................................................... 1.300,00 динара, 
- носивости преко 12 т .............................................................................. 2.000,00 динара, 
 
7) за вучна возила (тегљаче): 
- чија је снага мотора до 66 киловата.....................................................  1.500,00 динара, 
- чија је снага мотора од 66 до 96  киловата .............................................2.000,00 динара, 
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата............................................ 2.500,00 динара, 
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата......................................... 3.000,00 динара, 
- чија је снага мотора преко 177 киловата................................................  4.000,00 динара, 

 
 

Тарифни број 4. 
 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у  
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, плаћа се комунална такса за: 
 
1. За киоске, монтажне и друге објекте висина комуналне таксе утврђује се у зависности од 

зоне у којој се објекат налази. 
 

Подручје општине Кнић обухвата  три зоне: 
 

Прва зона – обухвата простор у центру Кнића поред државног пута II реда,, од 
раскрснице пута према „Горњој мали“ до раскрснице пута за село Баре. 

 
Друга зона- обухвата простор: 
- поред државног пута II реда, од раскрснице пута за село Баре до прилазног пута за 
основну  школу, 
- поред државног пута II реда, од раскрснице пута за „Горњу малу“ до улаза у засеок 
„Мајдан“, 
- поред општинског пута, од паркинг простора испред зграде Скупштине општине Кнић 
до „Дечје установе“. 

 
Трећа зона – обухвата простор који се не налази у првој и другој зони. 

 
Подручја централних зона насељених места Бара, Топонице, Груже, Бумбаревог Брда и  

Губеревца, припадају другој зони. 
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Подручја осталих насељених места припадају трећој зони. 
 
Висина локалне комуналне таксе из тачке 1. износи: 
 
а) Прва зона, по м2 заузете површине дневно ..............3,50 динара, 
б) Друга зона, по м2 заузете површине дневно ..............2,50 динара, 
в) Трећа зона, по м2 заузете површине дневно ..............1,50 динара, 

 
Под заузетом површином сматра се површина под објектом и површина која служи за 

редовну употребу објекта. 
За тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и других 

празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитки, сувенира и слично, локална 
комунална такса се плаћа по м2 заузете површине у износу од 250,00 динара. 

Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује у годишњем износу таксе, сразмерно 
времену коришћења заузете површине, Општинска управа општине Кнић - Одељење за 
финансије привредни развој и друштвене делатности – Локална пореска администрација, 
физичким и правним лицима по претходно издатом одобрењу за коришћење јавне површине од 
стране Општинске управе Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне послове, 
урбанизам и грађевинарство. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода 
840-741531843 -77 модел 97 позив на број одобрења, (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ). 
 

Тарифни број 5. 
 

За држање средстава за игру („Забавне игре“), на рачунарима, симулаторима, видео  
апаратима, флиперима и сличним направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, 
као што су билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник не остварује  добитак у новцу 
или стварима већ само право на бесплатну игру, плаћа се локална комунална такса 
уређају/апарату месечно у износу од 500,00 динара. 

Таксени обвезник, физичко или правно лице, дужан је да пријави држање  
средстава/апарата за забавну игру Општинској управи општине Кнић – Одељење за финансије 
привредни развој и друштвене делатности – Локалној пореској администрацији,  која врши 
утврђивање контролу и наплату таксе из овог тарифног броја у року од 15 дана од дана 
отпочињања држања средстава за игру. 

Пријава садржи основне податке о кориснику полсовног простора који држи средства за  
игру (име и презиме, назив, ПИБ, Матични број, ЈМБГ за физичка лица), адресу простора, 
врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840-714572843 -29  модел 97 позив на број одобрења, (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ). 
 

Тарифни број 6. 
 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и  
прикључних возила на уређеним местима, плаћа  се за „такси стајалишта“ у износу од 20,00 
динара дневно. 

Таксу по овом тарифном броју утврђује Општинска управа општине Кнић  у годишњем  
износу а плаћа се приликом издавања и овере такси дозволе физичком или правном лицу које је 
уписано у регистар привредних субјеката. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840-741532843-84 модел 97 позив на број одобрења 63-044. 
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Тарифни број 7. 
 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте  
привременог коришћења плаћа се локална комунална такса за сваки м2 заузете површине у 
износу од 75,00 динара дневно. 

Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Општинска управа општине Кнић  
приликом издавања одобрења за коришћење слободних површина сразмерно времену  
коришћења. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840- 741533843-91  модел 97 позив на број одобрења 63-044. 
 
 

Тарифни број 8. 
 

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова  
плаћа се локална комунална такса и то: 
 

- при изградњи објекта 120,00 динара, дневно по м2 заузете површине; 
 

- при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара, 140,00 динара, 
дневно по м2 заузете површине; 

 
Ако таксени обвезник продужи трајање заузећа јавне површине преко дозвољеног  

времена, такса из овог тарифног броја плаћа се  у износу који је увећан за 50% од дозвољеног. 
Таксу по овом тарифном броју се не плаћа ако заузеће јавне површине грађевинским  

материјалом врши јавно предузеће или установа чи је оснивач општина Кнић или се заузеће 
врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне површине. 

Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Општинска управа општине Кнић  
приликом издавања одобрења за заузеће јавне површине сразмерно времену коришћења и то 
пре заузећа јавне површине. 

Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода  
840- 741535843- 08 модел 97 позив на број одобрења 63-044. 
 
 
Број: 434-1053/2012-03 
У Книћу, 25.12. 2012. године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,на седници од  25.12.2012.године, на основу чл. 32. 
став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.30. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр.72/09), чл.8. став 1. Закона о 
предшколском васпитању и образовању (''Сл.гласник РС'',бр.18/10),  чл. 35. став 1. тачка 8. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. став 2. и чл.147. став 2. Пословника о 
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ У КНИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 
 

 У Одлуци о оснивању Дечје установе у Книћу бр.021-7/90-01 од 10.07.1990.године, у 
називу Одлуке речи: ''Дечје установе'' замењују се речима: ''Предшколске установе''. 
 
 

Члан 2. 
 
 

 У члановима: 1., 2., и 7., речи: ''Дечје установе'' у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: Предшколске установе ''Цветић''. 
 
 

Члан 3. 
 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
Број: 60-958/12-01                                                    
У Книћу, 25.12.2012.године     
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.12.2012.године, на основу чл. 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07),  чл.2., чл.5. став 1., 
чл.9. став 1. и чл.111. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. 
тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.1. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад ''Кнић'' у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), чл.146. став 2. 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ  

НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ 
 
 

Члан 1. 
 
 

 У Одлуци о новчаном давању незапосленој породиљи (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 
1/12), у чл.11. речи: ''у висини од 5.000,оо динара'', замењују се речима: ''у висини од 6.000,оо 
динара''. 
 
 

Члан 2. 
 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2013.године. 
 
 
 
Број: 553-1096/12-01                                                   
У Книћу, 13.12.2012.године     
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници  од 25.12.2012. године, на основу 
члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 
119/12), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 35. став 1. тачка 27.  Статута општине Кнић 
(«Службени гласник РС», бр. 95/08),  члана 146., члана 147. став 2. и члана 159. и 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић («Службени гласник РС», бр. 95/08) донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених  
изворних  прихода јединице локалне самоуправе, доспелих за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе 
доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних 
јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом  одлуком  за обавезе 
доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.  
 

Члан 2. 
 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају следеће значење:  
 

1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. 
октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу локалних јавних прихода;  

2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђује, наплаћује и контролише 
општина Кнић на основу закона, односно одлука своје скупштине, и то:  

 
- порез на имовину  правних лица; 
- порез на имовину физичких лица; 
- порез на земљиште; 
- локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору; 
- локална комунална такса коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 

   - накнада за коришћење грађевинског земљишта; 
 
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. 

октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству  надлежног органа 
јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 2012. године;   

4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;  
5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које периодично 

доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и других аката  почев од 1. јануара 2013. 
године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују 
рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;  

7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није 
велики порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8) Надлежни орган је Општинска управа општине Кнић – Одељење за финансије 
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привредни развој и друштвене делатности – Локална пореска администрација, код које се 
порески обвезник задужује обавезама по основу локалних јавних  прихода.  

 
Члан 3. 

 
Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. 

јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.  
Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.  
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.  
Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је 

покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у 
смислу става 1. до 3. овог члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у 
случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског 
дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут поступак 
принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена 
забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који је одобрено 
одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, 
подноси надлежном органу.  
 

Члан 4. 
 

За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.  
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев 

од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 
 

Члан 5. 
 

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за 
плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 
31. јануара 2013. године.  

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. 
јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе. 
 

Члан 6. 
 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате 
по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.  
 Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате 
по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 
2013. године. 

Отпис камате, врши надлежни орган по службеној дужности. 
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао 

само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 
2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  

 
Члан 7. 

 
            Порески обвезници из члана 6. ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга 
на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 
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 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године; 
 - велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године. 
     За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа 
текуће обавезе. 

Члан 8. 
 
            Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да 
редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату 
обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију, на 
први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.  
            Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не 
измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате 
сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију. 

 
Члан 9. 

 
 Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган 
отписаће камату и: 
 - пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске 
обавезе;  
 - предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа. 

  
Члан 10. 

 
 У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског 
дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено 
мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости. 
 За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог 
дуга. 

Члан 11. 
 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне 
наплате. 

 
 

Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Кнић». 
 
 
У Книћу 25 децембра 2012. године, 
Број: 434-1144/2012-03 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 09.11.2012.године, на основу 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), и чл. 167.став 2.Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић. (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и члана  2. и 16 став 1.Одлуке о 
установљењу општинских награда и других јавних признања општине Кнић (''Општински 
сл.гласник'',бр.3/07 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 6/09),  донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ 

ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2012.ГОДИНЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања поводом 
Празника општине Кнић 2012.године. 
 

Члан 2. 
 
 

 ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се:  
 
 1. Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу, за 170 година изузетно успешног рада, 
током којег је пружила квалитетно основно образовање великом броју деце, а бројни од њених 
ђака су постали признати и истакнути стучњаци, врхунски студенти и т.д. 
 
 

Члан 3. 
 

 НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује: 
 студентима са подручја општине Кнић, који постижу изузетне резултате у студијама, и 
то: 
 1. Љиљани Радоњић из Бумбаревог Брда, студенткињи Економског факултета; 

 2. Јелени Мајсторовић из Груже, студенткињи Медицинског факултета; 
 3. Мирјани Грујовић из Пајсијевића, студенткињи Природно-математичког 
факултета. 
 
 Новчана награда се додељује у висини од по 50.000,оо динара (педесетхиљададинара). 

 
 

Члан 4. 
 

 ДИПЛОМА, се додељује: 
 
 1. Славици Савковић из Крагујевца, за изузетне резултате које је, као директор Дечје 
установе у Книћу постигла на унапређењу услова боравка и васпитања деце, али и њеног 
залагања у очувању традиције и културних вредности гружанског краја,  
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 и пољопривредницима:  
 

1. Миленку Ранковићу,  из Балосава, 
2. Здравку Нешићу из Брњице 
3.  Предрагу Јовановићу из Радмиловића 

 
за изузетне резултате које постижу у пољопривредној производњи. 
 

Члан 5. 
 

 ЗАХВАЛНИЦА, се додељује: 
   
 1. Милунки Божовић из Борча, као израз велике захвалности за то што је као донатор  
помогла реконструкцију цркве и школе у Борчу, и на тај начин дала изузетан допринос локалној 
заједници. 
 2. Драгану Вучићевићу, протонамеснику пароху книћанском, за изузетно и несебично 
ангажовање, велики труд и резултате које је постигао  у уређењу цркве и развоју духовности  у 
Книћу. 
 3. Срђану Раковићу, раднику апотеке у Барама, због тога што својим радом и 
ангажовањем даје позитиван пример како треба да изгледа однос према раду и радној средини. 
 4. Ани Тошић из Честина,  медицинској сестри у Дому здравља у Книћу, због 
исказане хуманости и залагања у обављању послова кућног лечења. 
 5.  Организационом одбору меморијалног турнира ''Драгиша Зечевић'' у Гружи, за 
допринос локалној заједници који даје кроз промоцију спорта, дружења, гајења традиције и 
поштовања пријатељства међу људима. 
 6. Славки Стојановић из Кнића , као израз захвалности за ангажовање на уређењу 
животне средине и позитиван пример који даје и осталима о односу према природи и средини у 
којој живе. 
  

Члан 6. 
 

 Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници Скупштине 
26. новембра 2012.г. 
 

Члан 7. 
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Кнић'' 
 
 
Број:  17-856/12-01 
У Книћу, 09.11.2012.г.                                
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 27.11.2012.године, на 
основу чл.6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за финансирање активне политике 
запошљавања (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/10), чл.38. и чл.39. став 6. Одлуке о 
Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
 1. Именује се Комисија за израду предлога локалног Акционог плана за запошљавање за 
2013.годину, у саставу: 
 - председник Комисије, Драгана Марковић, помоћник председника општине, 
 - чланови Комисије:  
 Др. Милован Исаиловић, представник локалне самоуправе, 
 Весна Перовић, представник локалне самоуправе, 
 Мирјана Петровић, представник Националне службе за  запошљавање, 

Данијела Младеновић, предузетник из Кнића. 
 
 2. Комисија је у обавези да изради предлог локалног Акционог плана за запошљавање 
општине Кнић за 2013.годину, у року од 10 дана од дана пријема решења и исти достави 
локалном Савету за запошљавање на мишљење, а по добијеном мишљењу локалног Савета за 
запошљавање предлог локалног Акционог плана за запошљавање доставља Скупштини на 
усвајање. 
 
 3. Решење доставити председнику и члановима Комисије. 
 
 4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
Број: 119-1052/12-01 
У Книћу, 27.11.2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Борислав Бусарац, с.р. 
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