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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,  на седници од ______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 и 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 ПРВОЈ 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), ( у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу.) . 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 2. 

 Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи: 

''Члан 1. 

Укупни приходи и примања буџета са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година 

општине Kнић за 2017. годину , (у даљем тексту Буџет) планирају се у износу од  537,625,492.90 

динара. '' 

 

 

Члан 3. 

 Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи: 

 

„Буџет се утврђује се у износу од  537,625,492.90   динара, и то: 

- Текући приходи  у износу од  454,019,284.15  динара; 

o Приходи из буџета      447,654,284.15 динара; 
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o Сопствени приходи         1,450,000.00 динара; 

o Приходи из других извора у износу од  4,915,000.00  динара ; 

 

- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од  50,000.00 динара; 

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у планираном износу од  83,556,208.75 

динара. 

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 

83,556,208.75 динара. 

Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу  83,556,208.75 динара. 

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa 

средства из ранијих година. 

Рачун прихода и расхода и рачун финансирања, буџетски дефицит и укупни фискални 

дефицит, са нето финансирањем, утврђени су у следећим износима у динарима: 

 
„ 

 

Члан 4. 

 Мења се члан 3. Одлуке, тако да гласи: 
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''Члан 3. 

 Приходи и примања Буџета утврђује се у износу од  454.069.284,15  динара, и то: 

- Текући приходи  у износу од  454.019.284,15  динара; 

 Приходи из буџета    447,654,284.15 динара; 

 Сопствени приходи       1,450,000.00 динара; 

 Приходи из других извора у износу од  4,915,000.00 динара; 

- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од  50,000.00 динара. 

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

'' 
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Члан 5. 

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

 

'' 

  

 

 

 

Члан 6. 

 У члану 5. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 
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Члан 7. 

 У члану 6. Одлуке,  мења се табеларни део,  тако да гласи: 

''II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

 Мења се члан 7. Одлуке,  тако да гласи: 

''Члан 7. 
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Средства Буџета у износу од  537,625,492.90  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   537,625,492.90  динара, утврђени су и распоређени по 

програмској класификацији,  и то: 

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

 Мења се члан 9. Одлуке,  тако да гласи: 

 

''Члан 9. 

 У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и 

пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на 

основу чл. 36а  Закона у буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 77/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
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62/13, 63/14, 108/14, 142/14, 68/15 и 103/15) и Законом о начину одређивања максималног броја 

запослених у локалној администрацији (''Сл.гласник РС'',бр. 68/15 и 81/16 УС),и Одлуком о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2017.годину(''Сл.гл.РС'', бе.61/17), општини Кнић је одређен максималан број запослених на 

неодређено време од 100 радника. 

Број запослених на неодређено време код корисника буџета не може прећи максималан број 

запослених на неодређено време, утврђен  нацртом одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време за свааки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине 

Кнић и то:  

- 52 у Општинској управи општине Кнић; 

- 25 у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића; 

- 4 у ''Центру за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу; 

- 0 у Општинском правобранлаштву  

- 1 у месној заједници Кнић 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и 

пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, број 

запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по 

уговору о делу, о привременим и овременим пословима, закључених непосредно или преко 

омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може прећи број од 

10 запослених.   

Средства за плате у Одлуци о Буџету општине Кнић за 2017. годину су планирана у износу 

средстава потребних за плате на основу укупног броја запослених, и то: 

-  2   изабрана лица (председник општине и заменик председника општине) 

- 6 постављених лица (секретар скупштине, начелник општинске управе,заменик начелника 

општинске управе и 3 помоћника председника)  

- 49 запослених на неодређено време у Општинској управи општине Кнић (при чему су ради 

замене запослених којима мирује радни однос ангажована 2 лица на одређено време). 

-   1  постављено лице у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића; 

- 25 запослених на неодређено време у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића ( 1 радно 

место је у мировању имајући у виду да је запослено лице на том радном месту тренутно 

обавља функцију директора установе и приказује се као постављено лице); 

- 1 запослен на одређено време у Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића; 

- 1 постављено лице у ''Центру за културу, туризам и спорт –Кнић'' у Книћу 

- 4 запослена на неодређено време у ''Центру за културу, туризам и спорт –Кнић'' у Книћу 

- 1 постављено лице у Општинском правобранилаштву 

- 1 запослено лице у месној заједници Кнић. 

“ 

Члан 10. 

  Остали чланови ове одлуке остају исти. 

Члан 11. 

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

Кнић 

Број:401-1180/2017-03                                        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

У Книћу,14.07.2017 .године                                                             Томислав Павловић 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

                                       Наташа Ћупрић 
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О б р а з л о ж е њ е 

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

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

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

за 2017. годину садржан је у 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 првој 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 

на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2017. години број: 401-1046/2017-01 од 20.06.2017. године 

закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику, 

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

на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника. 

 

ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ 

БУЏЕТА 

Предлогом Првих измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину извршено 

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

буџету општине Кнић за 2017. годину. 

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

првих измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину износе 537.625.492,90 динара. 

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

Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији у 2017. години број: 401-1046/2017-01 од 20.06.2017. године закљученог са Кабинетом 

министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у износу од 32.500.000,00 

динара, као и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (конто 321310) у износу од 

83.556.208,75 динара, која су распоређена у складу са финансијским плановима корисника. Пренета 

неутрошена средства из ранијих година у износу од 7.608.480,36 динара чине средства од 

Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије која су уплаћена на рачун 

буџета општине 29.12.2016. године за пројекат извођења радова на рехабилитацији – инвестиционом 

одржавању на путу Топоница – Суморовац и пројекат изградње моста на реци Гружи у Опланићу као 

и средства од Министарства привреде у износу од 231.000,00 динара за пројектну документацију 

Манипулативне саобраћајнице Равни Гај.  
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У посебном делу Одлуке о првим изменама и допунама 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 првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину планирана 

су средства за изборе за савете месних заједница у разделу 1 – Скупштина општине у износу од 

700.000, оо динара. 

У разделу 4 – Општинска управа планирано је увећање средстава за отпремнине у износу од 

960.000,00 динара,  измирење обавезе по решењу Пореске управе за инвалидна лица у износу од 

1.130.000,00 динара, за  израду пројектне документације за доградњу обданишта у Книћу и изградњу 

у Гружи у износу од 1.933.000,00 динара. Планирана су средства за куповину земљишта за сметлиште 

и земљиште у Претокама у износу од 2.405.000,00 динара. Обезбеђена су средства за пројектну 

документацију спортске хале у Книћу у износу од 4.000.000,00 динара. Од планираних 2.500.000, 00 

динара прихода од давања у закуп непокретности у општинској, односно државној својини 

1.500.000,00 динара је опредељено за инвестиционо одржавање домова културе у Топоници и 

Губеревцу, а 1.000.000,00 динара за дом културе у Книћу преко пројекта Подизање споменика 

Стевану Книћанину. Планирана су средства за инвестиционо одржавање зграде општинске управе – 

Агроцентар у износу од 1.500.000,00 динара. Обезбеђена су средства за рефундацију трошкова 

набавке уџбеника за прваке у износу од 330.000,00 динара. Планирана су средства у износу од 

500.000,00 динара за набавку два половна аутомобила за потребе Општинске управе. 

Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији у 2017. години број: 401-1046/2017-01 наменска средства у износу од 32.500.000,00 

динара распоређују се на кредитну подршку у износу од 500.000,00 динара и мере директне подршке 

пољопривредницима у износу од 15.000.000,00 динара у оквиру мера подршке пољопривреди. У 

оквиру мера подршке здравству обезбеђена су средства у износу од 1.500.000,00 динара за 

ангажовање доктора медицине за спровођење пројектних активности као и 1.500.000,00 динара за 

набавку ултразвучног апарата. Кроз мере подршке породици распоређена су средства за подстицање 

запошљавања и развој предузетништва у износу од 12.000.000,00 динара и финансијску подршку 

незапосленим породиљама у износу од 2.000.000,00 динара. 

Планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара за планове генералне регулације 

Гружа, Кнић и радне зоне Равни Гај. 

Код Центра за културу, туризам и спорт Кнић планирана су средства за културне и 

туристичке манифестације у износу од 940.000,00 динара. 

У оквиру главе 4.13 Општински и некатегорисани путеви и комунална делатност на селу 

планирана су средства за израду пројектне документације водоводне инфраструктуре у износу од 

1.500.000,00 динара,  за пројектну документацију за пречишћавање отпадних вода у износу од 

1.500.000,00 динара и за израду пројектне документације за саобраћајну инфраструктуру у износу од 

1.500.000,00 динара. Обезбеђена су средства за изградњу улица у Гружи у износу од 2.700.000,00 

динара и улица у Топоници у износу од 2.500.000,00 динара. Планирана су средства за одржавање 

јавних зелених површина у износу од 500.000,00 динара и одржавање гробаља у износу од 

1.000.000,00 динара. Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за измештање мерних 

места јавне расвете. Планирано је увећање средстава за редовно одржавање путева за 8.000.000,00 

динара. 

Планиране су субвенције ЈКП „Комуналац“ Кнић у износу од 2.000.000,00 динара за 

реконструкцију водоводне мреже, које ће бити распоређене Посебним програмом коришћења 

субвенција. 


