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       НАЦРТ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на основу члана 52. став 1.тачка 1  Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 68. став 1тачка 

1,  Статута општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) ,и члана 6.став 1. тачка 

1. Одлуке о општинској управи  општине Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16)  

П р е д л а ж е 

 ОПШТИНСКОМ  ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од  17.11.2017. године, на 

основу члана 46. став 1.  Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 

63. став 1. Закона о буџетском систему(''Сл.гл.РС'', бр. 54/09, 73/10, , 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 59. став 1. тачка 1. Статута општине 

Кнић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донесе  

 

З а к љ у ч а к 

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од __2017. године, на 

основу члана, 20.став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', 

бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'', бр. 54/09, 73/10, 

, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15  и 99/16), члана 13. 

став 1. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић (''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донесе  

 

ОДЛУКУ  

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину (''Сл.гл. 

општине Кнић'', бр. 19/16 и 11/17), ( у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу.) . 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 2. 

 Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи: 

''Члан 1. 

 

Буџет  општине Kнић за 2017. годину  утврђује се у износу од  567,103,947.72 динара. '' 

 

 

Члан 3. 

 Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи: 

 

„ 
  Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину, састоје се од: 
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку 

нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 113,721,393.49  динара. 

 

Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу  113,721,393.49  динара. 

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из 

ранијих година. 

 

„ 

Члан 4. 

 

 Мења се члан 3. Одлуке, тако да гласи: 

''Члан 3. 

Приходи и примања општине Кнић за 2017. годину, утврђује се у износу од  : 

- Текући приходи  у износу од   453,332,554.23  динара; 

o Приходи из буџета          442,925,984.15 динара; 

o Сопствени приходи            1,480,000.00 динара; 

o Приходи из других извора у износу од  8,926,570.08  динара ; 
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- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од  50,000.00 динара; 

- У истом члану, мења се табеларни део,  тако да гласи: 

 

'' 

Члан 5. 

 У члану 4. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 

Расходи и издаци општине Кнић за 2017. годину по основним наменама утврђују се у износу од  : 
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'' 

  

 

 

 

Члан 6. 

 У члану 5. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 



Страна 6 / 28 

 



Страна 7 / 28 

 



Страна 8 / 28 

 

 

Члан 7. 

 У члану 6. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 
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''II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

 Мења се члан 7. Одлуке,  тако да гласи: 

''Члан 7. 

Средства Буџета у износу од  567,103,947.72  динара, распоређују се према организационој,  

програмској , функционалној  и економској класификацији, и према изворима финансирања у 

следећим износима, у динарима.  
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'' 

     Члан 9.
1
 

 Мења се члан 8. Одлуке,  тако да гласи: 

''Члан 8. 

 Средства Буџета у износу од   567,103,947.72  динара, утврђена су и распоређена по 

програмској класификацији,  и то: 

 

                                                             
1 Табела програмске структуре са циљевима и индикаторима по годинама биће накнадно достављена. 
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Члан 10. 

  

  Остали чланови ове одлуке остају исти. 

 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у Службеном гласнику Општине 

Кнић. 

Број:400-1949/2017-03                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

У Книћу,15.11.2017 .године                                                                   Љубица Ђуровљевић 

 

 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

                               Љубица Јовановић 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић 

за 2017. годину садржан је у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 

99/16), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

83/14-др.закон) и члану 13. став 1. тачка 4. и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић 

(„Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 

Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине 

Кнић за 2017. годину јесу: 

1. Распоред пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у складу са чланом 30. Закона о 

буџетском систему, 

2. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних прихода и наменских прихода 

и то на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити закљученог са 

Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 55-455/17-01 и Уговора 

о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије 

и општине Кнић број: 351-950/2017-01 за грађевинске радове на реконструкцији и адаптацији 

Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају. 

3. Прерасподела трошкова и издатака, као и искључивање поједних расхода и издатака из плана 

на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника. 
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ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ 

БУЏЕТА 

Предлогом Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину извршено је 

усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу утврђеним Одлуком о првој 

измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину. 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Предлогу 

друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину износе 567.103.947,72 динара. 

На страни прихода и примања извршене су измене имајући у виду наменски приход на основу Уговора 

о наменским трансферима у социјалној заштити закљученог са Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања број: 55-455/17-01 у износу од 2.908.648,38 динара и преноса средстава од 

стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије у износу од 1.102.921,70 

динара за плаћање пдв по првој привременој ситуацији за грађевинске радове на реконструкцији и 

адаптацији Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, као и пренетих 

неутрошених средстава у износу од 113.721.393,49 динара, која су распоређена у складу са 

финансијским плановима корисника. 

У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2017. 

годину исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно расходи и 

издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом 

према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. На основу 

измењених финансијских планова корисника, извршене су измене по економским класификацијама. 

Одлуком о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину планирано 

је увећање средстава у износу од 500.000,00 динара  за награде најбољим студентима, ђацима 

генерације и ђацима са оствареним резултатима на републичким такмичењима у част Дана општине. 

У разделу 4 – Општинска управа планирано је увећање средстава за текуће поправке и 

одржавање на домовима културе на територији општине Кнић у износу од 250.000,00 динара, увећање 

средстава за инвестиционо одржавање домова културе у Топоници, Губеревцу и Книћу за 1.000.000,00 

динара. 

Другом изменом и допуном Одлуке о буџету за 2017. годину предвиђена су средства у износу 

од 6.000.000,00 динара за прибављање пословног простора у јавну својину Општине Кнић ради 

обезбеђивања недостајућег канцеларијског простора за вршење послова из делокруга органа и 

организација Општине Кнић. 

Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити закљученог са Министарством за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 55-455/17-01 средства у износу од 2.908.648,38 

динара распоређују се за финансирање услуге Помоћ у кући старим лицима на територији општине 

Кнић. 

У оквиру Програма 5 Пољопривреда и рурални развој планирано је увећање средстава за 

субвенције за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у износу од 13.000.000,00 

динара прерасподелом неутрошених средстава по Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2017. годину. 

У оквиру Програма 6 Заштита животне средине планирана је набавка контејнера и канти за 

смеће у износу 3.500.000,00 динара за потребе ЈКП Комуналац Кнић. 

У оквиру Програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирано је 

увећање средстава за редовно одржавање путева за 4.000.000,00 динара у односу на прву измену и 

допуну Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину. Предвиђена су средства за пројекат 

Инвестиционо одржавање пута Гунцати (Парлог) у износу од 8.200.000,00 динара. Планирана је 

набавка камиона за потребе ЈКП Комуналац Кнић у износу од 5.400.000,00 динара.  
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У оквиру Програма 9 Основно образовање и васпитање, као и Програма 10 Средње образовање 

и васпитање извршена је прерасподела средстава на основу планираних уштеда на појединим 

апропријацијама. 

            У оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита планирано је увећање средстава у износу од 

800.000,00 динара за набавку котла, вишкове и непредвиђене радове на реконструкцији Регионалног 

центра за старе у Равном Гају. 

           У оквиру Програма 12 Здравствена заштита планирана су средства у износу 1.790.000,00 динара 

на основу Уговора о правима и обавезама са Канцеларијом за јавна улагања у реализацији пројекта 

адаптације Дома здравља Даница и Коста Шамановић, адаптације Диспанзера за жене и децу у Книћу 

и пројекта адаптације Здравствене станице у Гружи, по којима Општина има обавезу да  финансира 

вршење стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду. 

           У оквиру Програма 13 Развој културе и информисања планирано је увећање средства у износу 

од 1.840.000,00 динара за пројекат подизање споменика Стевану Книћанину. 

         

 


