СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2008

Број: 2

Кнић, 31.12.2008.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од
29.12. 2008. године, на основу чл.20. тачка 3. и чл.32.тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),
чл.25. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 9/02,
87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06) и чл.13. тачка 4.,
чл.20. став 1. и чл.35. тачка 2.Статута општине Кнић (''
Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета општине Кнић за
2009.годину (у даљем тексту: Буџет) планирају се у износу од
263.459.000,оо динара.
Члан 2.
Део прихода из чл.1. ове Одлуке у износу од
57.817.000,оо динара обезбеђује се за финансирање јавних
расхода за образовање, културу, физичку културу, друштвену
бригу о деци и социјалну заштиту.
Члан 3.
Део прихода из члана 1. ове Одлуке обезбеђује се за
финансирање комуналне делатности у износу од
95.200.000,оо динара и распоређује се Буџетском фонду за
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на
селу у општини Кнић.
Члан 4.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од
200.000,оо динара односно 0,1% на укупне јавне приходе.
Стање средстава сталне резерве на крају 2008.године
износи ______________ динара.
Члан 5.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у
износу од 4.800.000.00 динара.
Члан 6.
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
вршиће се са рачуна буџета према предвиђеним наменама и
позицијама
(раздео I и II).

Бесплатан примерак

Претплата: _____ дин.

Депоновање слободних средстава директних и
индиректних корисника буџета вршиће се преко
консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским
средствима трезора врши председник општине.
Члан 7.
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 финансирају се трошкови за
учешће у редовним такмичењима (паушал 100%, службена
лица 100%).
Распоред средстава из става 2. овог члана одређује
председник општине на предлог Спортског Савеза општине
Кнић, у зависности од ранга такмичења.
За улагање у спортске објекте предвиђа се 22.000,00
динара по Клубу, уз услов да су обезбеђена средства од
стране Клуба, 22.000,00 динара
(1 : 1).
Средства из инвестиционог динара која се не
искористе од стране Фудбалских клубова до 1. августа
2009.године на основу предлога Спортског Савеза општине,
распоређује председник општине оним Клубовима која имају
већа инвестициона улагања.
У основном и средњем образовању финансирају се
материјални расходи у складу са Законом а расподелу
средстава, на основу одређених критеријума (кључа) по
појединим школама врши председник општине.
Средства из области комуналних јавних расхода
користиће се према Програму одржавања, заштите и развоја
локалних и некатегорисаних путева и других комуналних
објеката на селу.
Распоред средстава у складу са одређеним
критеријумима на основу конкретних Програма и Пројеката
врши председник општине, и то за следеће намене:
- Израда стратегијског плана позиција 04 - конто 423
- услуге по уговору, (на предлог стручног тима),
- Средства за пољопривреду позиција 07 - конто 481
- донације осталим непрофитним
организацијама –
пољопривреда (на предлог Савета за развој пољопривреде),
- Информисање позиција 05 - конто 423 - услуге по
уговору, (на основу склопљених уговора),
- Средства за верске заједнице позиција 108 - конто
481 - дотације невладиним организацијама (на предлог
Црквених општина),
- Заштита споменика културе (на предлог Завода за
заштиту споменика културе).
- Средства за културне манифестације позиција 99,
конто 481 – донације осталим удружењима грађана ( на
основу Одлуке Скупштине).
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Средства за противградне стрелце одређују се у
износу од 3.500,оо динара по стрелцу, за 6 месеци (април –
септембар).
Средства за политичке странке позиција 107 - конто
481 - дотације невладиним организацијама, вршиће се у
складу са Законом о финансирању политичких странака.

31.12.2008.

Члан 14.
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.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Члан 8.
Овлашћује се председник општине да одлучује о
коришћењу средстава сталне резерве за намене утврђене у
чл.49. Закона о буџетском систему.
Члан 9.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
случајеве за које нису предвиђене апропријације или за сврхе
за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве, укључујући и
појединачне захтеве одлучује председник општине на предлог
Општинске управе-Одељења надлежног за финансије.
Члан 10.
Одобрена средства из члана 9. ове Одлуке,
представљају повећање апропријације директног односно
индиректног корисника и исказују се на контима по намени за
коју су средства опредељена.
Члан 11.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је
председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.
Председник општине може овластити и друга лица
да буду наредбодавци у његовом одсуству.
Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених у буџету односно употребу буџетских
апропријација одговоран је наредбодавац директног односно
индиректног корисника буџета и руководилац Службе
рачуноводства.
Члан 13.
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.
Буџетски корисници (директни и индиректни) су
дужни да Општинској управи-Одељењу надлежном за
финансије доставе сваку промену у броју запослених.

Председник општине је обавезан да два пута
годишње 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 16.
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 17.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
додатне приходе у планираном износу апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем од износа планираног овом Одлуком,
могу користити та средства до нивоа до ког су та средства и
остварена за намене утврђене овом Одлуком.
Члан 18.
Буџетски корисници који остваре уштеде у трошењу
средстава планираних за материјалне и друге трошкове
везаним за пословање, могу те уштеде користити за
материјално стимулисање рада запослених, под условом да се
наведеним уштедама не угрози обављање основних функција
корисника средстава за делатности за које су основани.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не
могу се исплаћивати у износу већем од износа потребног за
исплату једног месечног платног фонда корисника буџетских
средстава и то на крају буџетске године.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију
средстава за рад у 2009.години сразмерно делу средстава
обезбеђених из буџета.
Члан 20.
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 2009.годину.
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Члан 21.
У случају недовољног прилива средстава буџета за
редовно измирење обавеза буџет може користити
краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмице доноси председник
општине.
Члан 22.
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.

Број 2 – страна 3

42/98) где се Општина појављује као супсидијарни 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 24.
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.
У колико је корисник буџета својом делатношћу
изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука
и судска поравнања извршавају се на терет његових
средстава.

Члан 23.
Члан 25.
У случају да се у току године обим пословања или
овлашћења буџетских корисника промени, у случају
оснивања новог или гашења постојећег буџетског корисника,
председник општине доноси Одлуку о промени апропријација
у складу са чл.41. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз
одобрење Општинске управе-Одељења надлежног за
финансије може извршити преусмеравање одобрених
апропријација на име одређених расхода у износу од 5%
вредности апропријације која се 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

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 надлежна Општинска управа-надлежно одељење ако
се ради о приходима по Општинским прописима, односно
Пореска управа за друге приходе.
Члан 26.
Укупни приходи предвиђени чл.1. ове Одлуке
утврђују се и распоређују у билансу прихода и расхода
општине Кнић, који су саставни део ове Одлуке, и то:

____________________________________________________________________
ОПШТИ ДЕО
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2009.ГОД.
I. ПРИХОД
Конто
Назив конта
План за 2009.г
Струк.у %
3212000 Пренесени вишак прихода
-суфицит из ранијих год.
____________________________________________________________________
711000 Порези на доходак,добит
и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
45.000.000,оо
711120 Порез на прих.од сам.делат.
7.000.000,оо
711140 Порез на прих.од имовине
6.000.000,оо
711143 Порез на прих.од непок.
5.300.000,оо
711145 Порез од дав. у закуп
покретних ствари
200.000,оо
711146 Пор.на пр.од пољ.и шум.
100.000,оо
711147 Порез на земљиште
400.000,оо
711190 Остали порези на др.прих.
9.000.000,оо
Укупно: 711000 дин.
67.000.000,оо
25,43
713000 Порез на имовину
713120
713310
713420

Порез на имовину
Порез на насл.и поклоне
Порез на кап.трансакције

11.000.000,оо
1.500.000,оо
11.000.000,оо

Укупно: 713000 дин.

23.500.000,оо
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Конто
714000

Назив конта
Порези на добра и услуге

714430
714440
714510
714513

Комун.такса на кор.рек.паноа
50.000,оо
Сред.за пр.заш.од 6% од нап.прих.
50.000,оо
Порези на мотор.возила
13.000.000,оо
Ком.такса за држ.мот.,
друм.и прик.воз.ос.пољопр.
7.000.000,оо
Накн.за путеве
6.000.000,оо
Накн.за кориш.доб.од опш.инт.
2.500.000,оо
Боравишна такса
300.000,оо
Нак.за зашт.живот.средине
1.500.000,оо
Укупно: 714000 дин.
17.400.000,оо
Други порези

714514
714540
714552
714562
716000
716110
733000

733150
733250

741000
741150
741530
742000
742250
742350
743000
743350

745000
745151

911000

Ком.такса на фирму
Укупно: 716000 дин.
Трансфери од других
нивоа власти
Тек.транс.од друг.нивоа
власти у кор.нив.општине
Капит.трансф. од
др.нив.власти у кор.нив.општ.
Укупно: 733000 дин.
Приходи од имовине

План за 2009.г

5.000.000,оо
5.000.000,оо

Струк.у %

6,60

1,90

98.532.000,оо
8.300.000,оо
106.832.000,оо

40,55

Кам.на ср.буџ.општина
Нак.за кор.прос.и грађ.зем.
Укупно: 741000 дин.
Остали приходи

400.000,оо
600.000,оо
1.000.000,оо

0,38

Општ.админ.таксе
Приходи општ.органа
Укупно: 742000 дин.
Новчане казне

1.000.000,оо
1.000.000,оо
2.000.000,оо

0,76

150.000,оо
150.000,оо

0,06

Новч.казне изр.у прек.
пос.за прек.по ак.Оп.упр.
Укупно: 743000 дин.
Мешов.и неодр.приходи
Остали прих.у кор.
нивоа општине
Укупно: 745000 дин.
УКУПНИ ПРИХОДИ

577.000,оо
577.000,оо
223.459.000.000, оо

0,22
84,82

Прим.од домаћих задуживања

911250

Прим.од задуж.од остал.
нивоа власти у кор.општ.
911450 Прим.од задуж. од посл.
бан.у земљи у кор.општине
Укупно: 911000 дин.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

40.000.000,00
40.000.000,00
263.459.000,00

Draft

15,18
100

31.12.2008.

31.12.2008.

Службени гласник општине Кнић

Број 2 – страна 5

I. ОПШТИ ДЕО
Расходи и издаци буџета по основним наменама
Економска класификација
Р.
Конто
Врста расхода
Средства
бр.
из буџета
1

2
400

1.
2.
3.
4.
5.
6.

410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000

420
7. 421000
8. 422000
9. 423000
10. 424000
11. 425000
12. 426000

440
13. 440000

450
14. 451000

460
15. 463000

470
16. 472000

480

3

4

Расходи који се
финанс.из соп.
прихода
5

Укупна
средства
6

Текући расходи
Расходи за запослене
Плате,додаци и нак.запос.
Соц.доп.на терет.послод.
Накн.у натури
Социј.давања запослен.
Накнаде за запослене
Нагр.бонуси и ос.пос.рас.
УКУПНО: 410

44.800.000,оо
8.248.000,оо
180.000,оо
1.220.000,оо
1.790.000,оо
7.150.000,оо
63.388.000,оо

3.780.000,оо
680.000,оо
80.000,оо
90.000,оо
190.000,оо
90.000,оо
4.910.000,оо

9.920.000,оо
1.250.000,оо
4.390.000,оо
13.480.000,оо
13.890.000,оо
2.900.000,оо
45.830.000,оо

580.000,оо
210.000,оо
1.760.000,оо
440.000,оо
11.220.000,оо
1.260.000,оо
15.470.000,оо

48.580.000,оо
8.928.000,оо
260.000,оо
1.310.000,оо
1.980.000,оо
7.240.000,оо
68.298.000,оо

Коришћ.услуга и роба
Стални трошкови
Трош.путовања
Усл.по уговору
Специјализ.услуге
Текуће поп.и одржав.
Материјал
УКУПНО: 420

10.500.000,оо
1.460.000,оо
6.150.000,оо
13.920.000,оо
25.110.000,оо
4.160.000,оо
61.300.000,оо

Камате на кредит
Камате
УКУПНО: 440

400.000,оо
400.000,оо

-

400.000,оо
400.000,оо

Субвенције
Субв.јав.нефин.корпор.
УКУПНО: 450

25.000.000,оо
25.000.000,оо

10.000.000,оо
10.000.000,оо

35.000.000,оо
35.000,000,оо

Донац.и транс.ост.нив.влас. 33.830.000,оо
УКУПНО: 460
33.830.000,оо

10.000,оо
10.000,оо

33.840.000,оо
33.840.000,оо

Донације и трансфери

Социјална помоћ
Нак.за соц.заш.из буџ.
УКУПНО: 470

1.970.000,оо
1. 970.000,оо

-

1.970.000,оо
1.970.000,оо

Остали издаци

17. 481000
18. 482000

Донац.невлад.организ.
21.341.000,оо
21.341.000,оо
Пор.обав.таксе и казне
нам.од јед.нив.вл.друг.
370.000,оо
90.000,оо
460.000,оо
19. 483000 Новч.каз.и пен.по суд.реш. 11.100.000,оо
11.100.000,оо
________________________________________________________________________________
УКУПНО: 480
32.811.000,оо
90.000,оо
32.901.000,оо

Draft

Страна 6 – Број 2

Р.
бр.
1

Службени гласник општине Кнић

Конто

Врста расхода

2

3

510

Средства
из буџета
4

Укупна
средства
6

Основна средства

20. 511000 Зграде и грађ.објек.
21. 512000 Машине и опрема
22. 513000 Остала осн.сред.
УКУПНО: 510
499

Расходи који се
финанс.из соп.
прихода
5

31.12.2008.

46.000.000,оо
9.010.000,оо
220.000,оо
55.230.000,оо

3.890.000,оо
3.800.000,оо

46.000.000,оо
12.900.000,оо
220.000,оо
59.120.000,оо

200.000,оо
4.800.000,оо
5.000.000,оо
263.459.000,оо

34.370.000,оо

200.000,оо
4.800.000,оо
5.000.000,оо
297.829.000,оо

Средства резерве

23. 499110
24. 499120

Стална резерва
Текућа резерва
УКУПНО: 490
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Члан 27.
директних и индиректних корисника у укупном износу од
34.370.000,оо динара, распоређују се по корисницима и
ближим наменама, и то:

Средства буџета у износу од
263.459.000,оо динара и сопствени и други приходи

ПОСЕБАН ДЕО
Функ- Позиц. Економ.
ција
класиф.
1
2
3

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2009.ГОД.
Опис позиц.
Средства из
буџета
4
5
I-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Извор.из дод.
прих.органа
6

Укупна сред.
7

110

421
110

01
02
03

416000
421100
421200

04
05
06
07

423000
423420
423710
481900

08
09
10

426400
441000
472300

11
12

482000
511400

01
07

Накн.одбор.и члан.рад.тела
3.300.000,оо
Стални трош.-провизија
800.000,оо
Стал.трошк.јавна расв.
и елект.енерг.
3.600.000,оо
Усл.по угов.(изр.страт.плана)
350.000,оо
Усл.по угов.(информис.)
500.000,оо
Усл.по угов.(репрезентац.)
650.000,оо
Донаци.ост.непр.инстит.
(пољопривреда)
11.000.000,00
Материјал-гориво
880.000,оо
Камате на кредит
400.000,оо
Накн.за соц.зашт.из
буџета по Одл.Скупшт.
800.000,оо
Порези,обав.таксе и казне
200.000,оо
Пројек.планир.(изр.простор.
плана општ.и урб.планова)
1.700.000,оо
4.300.000,оо
Приходи из буџета 24.180.000,оо
Донац.од остал.
нивоа власти
4.300.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО I
28.480.000,oo

Draft

-

3.300.000,оо
800.000,оо

-

3.600.000,оо
350.000,оо
500.000,оо
650.000,оо

-

11.000.000,00
880.000,оо
400.000,оо

-

800.000,оо
200.000,оо

-

1.700.000,оо
4.300.000,оо

28.480.000,oo

31.12.2008.

Службени гласник општине Кнић

Функ- Позиц. Економ. Опис позиц.
ција
класиф.
1
2
3
4
II. ОПШТИНСКА УПРАВА
110
13 411100 - Плате,додаци и накн
- функц.
- запосл.
у Општ.управи
14 412000 Соц.доп.на тер.послод.
- функционери
- запосл.
15 413100 Накнаде у натури
16 414000 Социј.давања запослен.
17 415100 Накн.за превоз.
18 416000 Нагр.бон.и ост.пос.расх.
19 421000 Стални трошкови
20 422000 Трошк.путовања
21 423000 Услуге по уговору
22 424000 Специјализ.услуге
23 425000 Текуће попр.и одржав.
24 426000 Материјал
25 482000 Порези,обав.таксе и казне
26 483100 Новч.каз.и пен.по суд.реш.
27 511000 Зграде и грађев.објекти
28 512000 Улаг.у основ.средства

УКУПНО РАЗДЕО II
III.ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
463100

29
30
31
32
33
34
35
36

920

820

44
45
46
47

Укупна сред.
7

6.130.000,оо

-

6.130.000,оо

26.280.000,оо

-

26.280.000,оо

1.294.000,оо
4.714.000,оо
60.000,оо
1.100.000,оо
1.500.000,оо
2..500.000,оо
4.000.000,оо
900.000,оо
1.800.000,оо
220.000,оо
1.100.000,оо
1.700.000,оо
110.000,оо
100.000,оо
2.000.000,оо
1.500.000,оо

3.000.000,оо

1.294.000,оо
4.714.000,оо
60.000,оо
1.100.000,оо
1.500.000,оо
2.500.000,оо
4.000.000,оо
900.000,оо
1.800.000,оо
220.000,оо
1.100.000,оо
1.700.000,оо
110.000,оо
100.000,оо
2.000.000,оо
4..500.000,оо

3.000.000,оо

60.008.000,оо

57.008.000,оо

Тек.донац.и трансф.
ост.нивоима власти

463100 416-Нагр.бон.и ост.пос.рас.
450.000,оо
463100 421-Стални трошк.
5.100.000,оо
463100 422-Трошк.путовања
11.500.000,оо
463100 423-Усл.по уговору
1.100.000,оо
463100 424-Специј.услуге
2.300.000,оо
463100 425-Тек.попр.и одржав.
1.200.000,оо
463100 426-Материјал
1.250.000,оо
463100 512-Улаг.у осн.средст.
3.300.000,оо
01 Приходи из буџета 26.200.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО III:
26.200.000,oo
IV.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
463100

37
38
39
40
41
42
43

Извор.из дод.
прих.органа
6

Приходи из буџета
57.008.000,оо
Донац.од ос.нив.вл. . 3.000.000,оо

01
07

910

Средства из
буџета
5

Број 2 – страна 7

463100
463100
463100
463100
463100
463100
463100
01

411100
412000
414000
415000

Тек.донац.и трансф.
ост.нивоима власти
416-Нагр.бон.и ост.пос.рас.
150.000,оо
421-Стални трошкови
1.700.000,оо
422-Трошк.путовања
950.000,оо
423-Услуге по уговору
220.000,оо
425-Текуће поп.и одржав.
500.000,оо
426-Материјал
300.000,оо
512-Улаг.у осн.средс.
1.100.000,оо
Приходи из буџета 4.920.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО IV:
4.920.000,oo
V. КУЛТУРА
Плате,дод.и накн.запосл.
Соц.доп.на тер.послодав.
Соц.дав.запосленима
Накн.за превоз

1.680.000,оо
310.000,оо
60.000,оо
110.000,оо

Draft

-

450.000,оо
5.100.000,оо
11.500.000,оо
1.100.000,оо
2.300.000,оо
1.200.000,оо
1.250.000,оо
3.300.000,оо
26.200.000,oo

-

150.000,оо
1.700.000,оо
950.000,оо
220.000,оо
500.000,оо
300.000,оо
1.100.000,оо
4.920.000,oo

40.000,оо
10.000,оо

1.680.000,оо
310.000,оо
100.000,оо
120.000,оо

Страна 8 – Број 2

Службени гласник општине Кнић

Функ- Позиц. Економ. Опис позиц.
Средства из
ција
класиф.
буџета
1
2
3
4
5
48
416000 Нагр.бонуси и ост.пос.расх.
170.000,оо
49
421000 Стални трошкови
220.000,оо
50
422000 Трошкови путовања
110.000,оо
51
423000 Услуге по уговору
270.000,оо
52
425000 Текуће попр.и одржав.
240.000,оо
53
426000 Материјал
90.000,оо
54 482000 Порези,обав.таксе и каз.
20.000,оо
55 512000 Улаг.у основ.средст.
650.000,оо
56
513000 Остала основн.средства
220.000,оо
01
Приходи из буџета
4.150.000,оо
04
Сопствени прих.
130.000,оо
07
Сред.од Мин.културе
250.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО V:
4.150.000,оо
VI.ФИЗИЧКА КУЛТУРА
810
57
58
59

481910 Дотац.спор.и др.организ.
481910 Финансир.служ.лица на утак. 2.153.000,оо
481910 Стални трошк.-паушал
395.000,оо
481910 Улаг.у основ.средства
517.000,оо

31.12.2008.

Извор.из дод.
прих.органа
6
40.000,оо
10.000,оо
30.000,оо
250.000,оо
-

380.000,оо

-

Укупна сред.
7
170.000,оо
260.000,оо
120.000,оо
300.000,оо
240.000,оо
90.000,оо
20.000,оо
900.000,оо
220.000,оо

4.530.000,оо

2.153.000,оо
395.000,оо
517.000,оо

60
61
62

481910 Средст.за шахов.клуб
68.000,оо
68.000,оо
481910 Средст.за одбојкаш.клуб
64.000,оо
64.000,оо
511000 Зграде и грађ.објекти
(спортска хала)
1.000.000,оо
1.000.000,оо
01
Приходи из буџета 4.197.000,оо
______________________________________________________________________________________________
УКУПНО РАЗДЕО VI:
4.197.000,оо
4.197.000,оо
VII.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
090

463100
63
64
65
66
67
68
69
69а

911

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

463100
463100
463100
463100
463100
463100
472000
472700
01

Текуће донације и трансф.
остал.нивоима власти
423-Услуге по уговору
800.000,оо
472-Нак.за соц.заш.из буџета 1.000.000,оо
472-Поп.објек.за стан.соц.угр. 300.000,оо
472-Инплементац.пројек.
300.000,оо
511-Зграде и грађ.објек.
100.000,оо
512-Маш.и опрема
200.000,оо
Нак.н.соц.из буџ.(сиг.кућа)
70.000,оо
Студентске стипендије
1.000.000,оо
Приходи из буџета 3.770.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VII:
3.770.000,оо
VIII. ДРУШТВЕНА
БРИГА О ДЕЦИ

411100 Плате,додаци и накн.запос.
9.240.000,оо
412000 Соц.доп.на тер.послодав.
1.650.000,оо
413000 Накн.у натури
120.000,оо
414000 Соц.давања запосл.
60.000,оо
415100 Накн.за превоз
120.000,оо
416000 Нагр.бон.и остал.пос.расх.
910.000,оо
421000 Стални трошкови
1.100.000,оо
422000 Трошкови путовања
60.000,оо
423000 Услуге по уговору
220.000,оо
424000 Специјализов.услуге
60.000,оо
425000 Текуће попр.и одржав.
220.000,оо
426000 Материјал
60.000,оо
472000 Накн.за социј.заш.за треће дете
100.000,оо
482000 Порези,обав.таксе и казне
10.000,оо

Draft

-

800.000,оо
1.000.000,оо
300.000,оо
300.000,оо
100.000,оо
200.000,оо
70.000,оо
1.000.000,оо

-

3.770.000,оо

3.440.000,оо
620.000,оо
80.000,оо
50.000,оо
180.000,оо
90.000,оо
200.000,оо
50.000,оо
230.000,оо
140.000,оо
380.000,оо
940.000,оо
90.000,оо

12.680.000,оо
2.270.000,оо
200.000,оо
110.000,оо
300.000,оо
1.000.000,оо
1.300.000,оо
110.000,оо
450.000,оо
200.000,оо
600.000,оо
1.000.000,оо
100.000,оо
100.000,оо

31.12.2008.

Службени гласник општине Кнић

Функ- Позиц. Економ.
ција
класиф.
1
2
3
84
512000
01
07

Средства из
буџета
4
5
Улаг.у основ.средст.
660.000,оо
Приходи из буџета 14.590.000,оо
Прих.из Републ.
буџ.(основ.прогр.) 5.540.000,оо
04
Сопст.приходи
1.490.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО VIII:
14.590..000,оо
IX. ОСТАЛИ РАСХОДИ

470

Опис позиц.

Извор.из дод.
прих.органа
6
540.000,оо

7.030.000,оо

Број 2 – страна 9

Укупна сред.
7
1.200.000,оо

21.620.000,оо

Дотације Црвен.крсту
Дотац.Црвен.крсту
1.320.000,оо
1.320.000,оо
Туристичка организација
''Кнић''
473
86
411100 Плате,дод.и накн.запосл.
660.000,оо
340.000,00
1.000.000,оо
87
412000 Соц.доп.на тер.послодав.
130.000,оо
60.000,00
190.000,оо
88
416000 Нагр.бон.и ост.пос.расх.
110.000,оо
110.000,оо
89
421000 Стални трошкови
100.000,оо
40.000,оо
140.000,оо
90
422000 Трошкови путовања
150.000,оо
50.000,оо
200.000,оо
91
423000 Услуге по уговору
300.000,оо
1.100.000,оо
1.400.000,оо
92
424000 Усл.спорта
200.000,оо
200.000,оо
93
425000 Текуће попр.и одржав.
30.000,оо
40.000,оо
70.000,оо
94
426000 Материјал
110.000,оо
20.000,оо
130.000,оо
95
463000 Чланарина
10.000,оо
10.000,оо
20.000,оо
96
512000 Опрема
200.000,оо
100.000,00
300.000,оо
_______________________________________________________________________________________________
Укупно Турист.орган.
1.800.000,оо
1.960.000,оо
3.760.000,оо
________________________________________________________________________________________________
01
Приходи из буџета
3.120.000,оо
04
Сопст.приходи
1.960.000,оо
УКУПНО РАЗДЕО IX:
3.120.000,оо
1.960.000,оо
5.080.000,оо
X. СРЕДСТВА ЗА
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Средства резерви
112
97
499110 Стална резерва
200.000,оо
200.000,оо
98
499120 Текућа резерва
4.800.000,оо
4.800.000,оо
____________________________________________________________________________________
840
99
481000 Средства за култ.манифест.
330.000,00
330.000,00
100
481000 Друш.за цереб.пар.Шумад.
22.000,оо
22.000,оо
101
481000 Савез цив.инвал.рата
28.000,оо
28.000,оо
102
481000 Стал.конф.град.и општ.
44.000,оо
44.000,оо
103
481000 Савез слепих Краг.
38.000,оо
38.000,оо
104
481000 Савез глувих Краг.
38.000,оо
38.000,оо
105 481000 Удруж.диј.хрон.буб.болес.
22.000,оо
22.000,оо
106
481000 Удруж.дистрофич.Краг.
22.000,оо
22.000,оо
107
481000 Сред.за политич.странке
200.000,оо
200.000,оо
108
481000 Сред.за верске заједнице
440.000,оо
440.000,оо
109
481000 Сред.за елемен.неп.прот.стрел.
630.000,оо
630.000,оо
760
110 481000 Дом здравља Кнић
110.000,оо
110.000,оо
760
111 481000 Дом здравља Кнић
2.750.000,оо
2.750.000,оо
760
112 481000 Дом здравља Кнић (опрема)
1.100.000,оо
1.100.000,оо
840
113
481000 Зав.за зашт.спом.културе
50.000,оо
50.000,оо
112
114 483111 Новч.казне и пенали по реш.
Суда и судских тела
11.000.000,оо
11.000.000,оо
85

481130
481130

01
Приходи из буџета 21.824.000,оо
________________________________________________________________________________________________
УКУПНО РАЗДЕО X:
21.824.000,оо
21.824.000,оо
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Функ- Позиц. Економ.
ција
класиф.
1
2
3

620

Опис позиц.
4
XI.БУЏЕТСКИ ФОНД И
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

411100
412000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000

126
127
128

482000
511000
512000

Плате,додаци и накн.запосл.
Допр.послодав.
Накнаде запослених
Нагр.бон.и остал.рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализов.услуге
Текуће попр.и одржав.
Материјал
Текуће и капит.субвенц.
јав.и нефинан.предузећ.БФ
Порези,обав.таксе и накн.
Купов.згр.и објеката
Машине и опрема

Средства из
буџета
5

31.12.2008.

Извор.из дод.
прих.органа
6

Укупна сред.
7

810.000,оо
150.000,оо
60.000,оо
160.000,оо
100.000,оо
30.000,оо
300.000,оо
13.200.000,оо
12.300.000,оо
60.000,оо

10.000.000,оо
-

810.000,оо
150.000,оо
60.000,оо
160.000,оо
100.000,оо
30.000,оо
300.000,оо
13.200.000,оо
22.300.000,оо
60.000,оо

25.000.000,оо
30.000,оо
37.000.000,оо
6.000.000,оо

10.000.000,оо
-

35.000.000,оо
30.000,оо
37.000.000,оо
6.000.000,оо

01
Приходи из буџета
55.200.000,оо
02
Прих.од репуб.дирек. 10.000.000,оо
06
Донац.од међун.орг. 10.000.000,оо
10
Прим.од дом.задуж. 40.000.000,00
______________________________________________________________________________
Укупно
95.200.000,оо
20.000.000,оо
115.200.000,оо
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160
129
421000 Стални трошкови .
300.000,оо
300.000,оо
130
422000 Трошкови путовања
100.000,оо
100.000,оо
131
423000 Услуге по угов.
400.000,оо
400.000,оо
132
424000 Специјал.услуге
100.000,оо
100.000,оо
133
425000 Текуће попр. и одржав.
800.000,оо
800.000,оо
134
426000 Материјал
300.000,оо
300.000,оо
04
Сопст.приходи
2.000.000,оо
________________________________________________________________________________________________
УКУПНО РАЗДЕО XI:
95.200.000,оо
22.000.000,оо 117200.000,.оо
________________________________________________________________________________________________
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
263.459.000,оо
34.370.000,оо
297.829.000,оо
________________________________________________________________________________________________
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'',а
примењиваће се од 01.01.2009.год.
Број: 400-681/2008-03
У Книћу, 29.12.2008.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од
29.12.2008. године, на основу чл.32. став 1. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), чл. 9. и 10.
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС
бр. 62/06), чл. 35. став 1. тачка 14. 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 је,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић,с.р.

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА
УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се општинске
административне таксе за услуге које врши Општинска
управа ( у даљем тексту: таксе) грађанима, друштвеним,
приватним и другим лицима у поступку пред Општинском
управом.

Draft
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Члан 2.
Таксе се плаћају у готовом новцу на рачун општинске
административне таксе , у тренутку подношења захтева за
списе и радње чија је висина таксе у том тренутку позната, а
у осталим случајевима орган ће трошкове утврдити по
окончању управне или друге радње, решењем којим се
поступак завршава.
Члан 3.
Таксе се плаћају за:
поднеске приликом предаје, а на захтеве
дате на записник код органа када се
записник саставља;
уверење, решење, изводе и друге исправе,
приликом подношења захтева за њихово
издавање;
управне радње приликом подношења
захтева за извршење тих радњи;
административно - техничке услуге по
извршеној услузи

-

органи, организације и установе које се
финансирају из буџета општине;
месне заједнице;
лица која примају материјално обезбеђење
од Центра за социјални рад у Кнић.
Члан 6.

Тарифа која се наплаћује за вршење услуге коју врши
Општинска управа, саставни је део ове Одлуке.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ а
примењиваће се од 01.01.2009. године.

Број: 434-764/2008-03
У Книћу 29.12. 2008. године.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић,с.р.

Члан 4.
У решењу или другој исправи која се издаје, мора се
означити износ и тарифни број по коме је такса уплаћена,
односно ако такса није наплаћена, основ ослобађања од
плаћања таксе.
Члан 5.
Од плаћања таксе ослобађају се:

ТАРИФА
НАКНАДА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Динара
Тарифни број 1.
1. За молбу, предлог , пријаву и други поднесак ................................................................................................................
2. За издавање уверења, или потврде о подацима за које постоји евиденција у Општинској управи ..........................
3. За издавање уверења или потврде о подацима за које не постоји евиденција у Општинској управи.......................
4. За сва решења ако овом тарифом није предвиђена посебна накнада ...........................................................................

60,00
180,00
480,00
360,00

Тарифни број 2.
1. За жалбу против решења Општинске управе...................................................................................................................

240,00

Тарифни број 3.
1. За закључење брака:
- у службеним просторијама у току радног времена......................................................................................................
- у службеним просторијама, суботом, недељом и празником ....................................................................................
- ван службених просторија .............................................................................................................................................

480,00
970,00
1.820,00

Тарифни број 4.
1.Одређивање услова за постављање привремених монтажних објеката:
- за физичка лица ................................................................................................................................................................
- за правна лица ..................................................................................................................................................................

1.210,00
2.420,00

Тарифни број 5.
1. За доношење решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта ......................................................

Draft
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Тарифни број 6.
1. За попис имовине у поступку распрве заоставштине ....................................................................................................
2. Састављање смртовнице ...................................................................................................................................................

3.630,00
180,00

Тарифни број 7.
1. Издавање акта о урбанистичким условима:
- за стамбене објекте ..........................................................................................................................................................
- за стамбено-пословне објекте..........................................................................................................................................
- за пословне објекте...........................................................................................................................................................

1.210,00
1.820,00
3.630,00

2. Издавање извода из урбанистичког плана ......................................................................................................................

1.450,00

3. Издавање одобрења за ископавање...................................................................................................................................

600,00

4. Издавање одобрења за изградњу:
- за физичка лица................................................................................................................................................................
- За правна лица..................................................................................................................................................................

970,00
3.630,00

5. Издавање одобрења за употребу објекта:
- за физичка лица................................................................................................................................................................
- за правна лица..................................................................................................................................................................

600,00
1.820,00

6. Захтев за утврђивање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини
(чл. 84. Закона о планирању и изградњи)............................................................................................................................

1.210,00

7.Захтев за доношење решења за успостављање режима својине ( чл. 79. ст. 5. Закона о планирању и изгрaдњи)...

1.210,00

8. Захтев за поништај правноснажног решења (чл. 85. Закона о планирању и изградњи)..............................................

1.210,00

9. Захтев за парцелацију (чл. 65. Зак.о полан. и изград) ....................................................................................................

850,00

10. Захтев за препарцелацију (чл. 66. Зак.о план.и изгр)....................................................................................................

850,00

11. Пријава радова за изградњу помоћних објеката, извођење радова на инвестиционом одрж. oбјекта ...................

480,00

12. Пријава радова на адаптацији и санацији ......................................................................................................................

480,00

13. Пријава радова на текућем одржавању објекта ............................................................................................................

360,00

14. Пријава промене намене објекта, односно делова за објекте без извођења радова:
- за физичка лица................................................................................................................................................................
- за правна лица .................................................................................................................................................................

480,00
1.210,00

15. Пријава извођења привремених радова ( чл. 113. Закона о планирању и изградњи):
- за физичка лица ...............................................................................................................................................................
- за правна лица..................................................................................................................................................................

480,00
1.210,00

16. Пријава почетка извођења радова (чл. 114. Закона о планирању и изградњи):
- за физичка лица...............................................................................................................................................................
- за правна лица.................................................................................................................................................................

480,00
1.210,00

Тарифни број 8
Пружање правне помоћи:
1. Давање усмених правних савета: без накнаде
2. Израда поднесака(захтеви, ургенције, молбе).................................................................................................................
3. Улагање правних лекова ( жалба).....................................................................................................................................
4. Израда кривичних пријава.................................................................................................................................................
5. Израда предлога у извршном поступку...........................................................................................................................
6. Израда предлога у ванпарничном поступку.....................................................................................................................
7. Израда жалби у једноставнијим правним стварима .......................................................................................................
8. Изрда тужби у једноставнијим правним стварима ........................................................................................................
9. Израда тужби у сложенијим правним стварима .............................................................................................................
10. Састављање уговора, тестамената и др. ........................................................................................................................

Draft

360,00
600,00
480,00
600,00
600,00
480,00
480,00
600,00
850,00
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од
29.12.2008. године, на основу чл.32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) чл.11. став
1. и чл.18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.
гласник РС бр. 62/06), чл. 35. став 1. тачка 3. и 14. 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 је,
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9.

Држање моторних, друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних органа и
организација,
органа и организација територијалне
аутономије и јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе за права, предмете и услуге
из чл. 4. ове Одлуке, представљају приход буџета општине.

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 6.
Висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне
комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга
утврдиће се таксеном тарифом која чини саставни део ове
Одлуке.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 7.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне тексе,
које се плаћају за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Кнић и утврђује се њихова висина,
олакшице, рокови и начин плаћања.

Наплата локалне комуналне таксе врши се преко
Пореске управе- Експозитуре у Книћу, односно органа
управе, ако овом Одлуком није другачије прописано.
Члан 8.

Члан 2.

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник
права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано
плаћање локалне комуналне таксе.

У погледу начина утврђивања локалне и комуналне
таксе, обрачунавања наплате, рокова за плаћање,
обрачунавања камате и остало, сходно се примењују одредбе
Закона о порезу на доходак грађана.

Члан 3.

НАДЗОР

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења
права, предмета или услуга, за чије коришћење је прописано
плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права,
предмета или услуге.

Члан 9.
Надзор над спровођењем
Општинска управа општине Кнић.

ове

Одлуке

врши

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Члан 10.
Локалне комуналне таксе се уводе за:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига или других
публикација;
Држање средстава за игру ( «Забавне игре»);
Приређивање музичких програма у угоститељским
објектима;
Истицање фирме на пословном простору;
Коришћење витрина ради излагања робе ван
пословне просторије;
Коришћење рекламних паноа;
Коришћење слободних површина;
Коришћење обале у пословне сврхе;

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Кнић » а
примењиваће се од 01.01.2009. године.

Број: 434-763/2008-03
У Книћу: 29.12.2008. године.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић,с.р.

Draft
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ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, у посебне сврхе плаћа се такса и то:
1. За киоске и друге монтажне објекте, висина локалне комуналне таксе одређује се у зависности од зоне у којој
се објекат налази.
Подручје насељеног места Кнић обухвата три зоне, и то:
Прва зона обухвата простор у центру Кнића, поред магистралног пута од раскрснице пута према «Горњој мали» до
раскрснице пута за Баре.
Друга зона обухвата простор:
- Поред матистралног пута, од раскрснице пута за Баре до прилазног пута за Основну школу,
- Поред магистралног пута од раскрснице пута за «Горњу малу» до улаза у «Мајдан»,
- Поред локалног пута , од раскрснице пута за «Горњу малу» до млина,
- Поред локалног пута од паркинг простора испред зграде Скупштине општине до Дечје установе.
Трећа зона обухвата простор који се не налази у првој и другој зони.
Подручја централних зона насељених места, Бара, Топонице, Бум. Брда, Груже и Губеревца припадају Другој зони.
Подручја осталих насељених места припадају трећој зони.
Висина комуналне таксе из тачке један износи:
а) За киоске и друге монтажне објекте у Првој зони 2,50 динара дневно по једном метру квадратном заузете површине.
Под заузетом површином подразумева се површина под објектом и за редовну употребу објекта.
Површина под објектом и за редовну употребу објекта утврђује се решењем комуналног инспектора.
б) За киоске и друге монтажне објекте у другој 1,90 динара дневно по једном метру квадратном заузете површине.
Под заузетом површином подразумева се само површина под објектом.
У колико корисник јавне површине захвати већу површину од површине која је утврђена у претходној тачки,
утврђивање површине заузетог земљишта врши комунални инспектор, а за ову површину плаћа се такса умањена за 50% у
односу на висину таксе утврђене у тачки б).
ц) За киоске и друге монтажне објекте у трећој зони 0,90 динара дневно по једном метру квадратном заузете површине.
Под заузетом површином подразумева се само површина под објектом.
У колико корисник јавне површине захвати већу површину од површине која је утврђена у претходној тачки,
утврђивање површине заузетог земљишта врши комунални инспектор, а за ову површину плаћа се такса умањена за 70% у
односу на висину таксе одређене у тачки ц).
У дане вашара, такса из овог тарифног броја увећава се три пута .
НАПОМЕНА:
1. Површина заузетог земљишта утврђује се решењем Општинске управе.
2. Такса по тачки 1. овог тарифног броја плаћа се приликом издавања дозволе за заузимање простора.
Орган надлежан за издавање дозволе не може издати дозволу за коришћење јавних површина док корисник не плати
таксу.
Тарифни број 2.
За држање средстава за игру ( «Забавне игре») плаћа се месечно , сразмерно времену коришћења , такса у износу
1.290,00 динара.
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења средстава за игру , а обавеза плаћања настаје
даном почетка држања средстава за игру.
Таксени обвезник је дужан да пријави држање апарата и средстава за игре на срећу Пореској управи – Експозитури у
Книћу, која врши наплату и контролу плаћања таксе по овом тарифном броју.
Тарифни број 3
За приређивање музичких програма у угоститељским објектима плаћа се такса у дневном износу од 140,00 динара.
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НАПОМЕНА:
Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање програма Пореској управи – Експозитури у Книћу, која врши
контролу и наплату таксе.
Контролу пријављивања таксене обавезе врши Општинска управа.
Тарифни број 4.
За истицање фирми или назива на пословним просторијама, плаћају таксу сва правна, физичка и грађанско-правна лица
у годишњем износу , и то:
1. Предузећа у области пројектовања, преноса и дистрибуције електричне енергије, заједнице осигурања имовине и
лица, пословне банке, продаје нафтних деривата, стамбене задруге 28.380,00 динара.

2. Предузећа из области индустрије 17.410,00 динара.
3. Предузећа из области пољопривреде, шумарства, угоститељства, водопривреде, грађевинарства, јавна предузећа,
трговине на велико и мало 14.710,00 динара.
4. Пословне агенције, представништва, заступништва, продавнице и друге пословне јединице предузећа из тачке један
11.460,00 динара.
5. Продавнице и друге пословне јединице, предузећа из области обухваћених тачком 2 и 3 и самосталне угоститељске
радње и кафићи 9.010,00 динара.
6. Предузетници и остале самосталне радње 5.710,00 динара.
НАПОМЕНА:
Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само на једну фирму.
Таксу на фирму не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, установе у области јавних служби, јавна
комунална предузећа и друга јавна предузећа чији је оснивач Општина Кнић.
Такса по овом тарифном броју плаћа се тромесечно.
Тарифни број 5
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије плаћа се такса од сваког целог или започетог
квадратног метра заузете површине годишње 2.420,00 динара.
НАПОМЕНА: Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се и плаћа приликом добијања одобрења од
Општинске управе.
Обвезник комуналне таксе је правно лице, предузетник и физичко лице које је добило одобрење за постављање витрине.
Општинска управа доноси решење о постављању витрина и један примерак доставља комуналној инспекцији.
Тарифни број 6.
За постављање и коришћење рекламних паноа, билбордова, светлећих реклама и сл. утврђује се и наплаћује комунална
такса према њиховој површини и то:
до 1м² 600,00 динара месечно;
преко 1м² 970,00 динара мсечно;
НАПОМЕНА: Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се и плаћа приликом добијања одобрења од
Општинске управе.
Обвезник комуналне таксе је правно лице, предузетник и физичко лице које је добило одобрење за постављање и
коришћење рекламних паноа, билбордова, светлећих реклама и сл.
Општинска управа доноси решење о поостављању и коришћењу рекламних паноа, билбордова, светлећих реклама и сл.
и један примерак доставља комуналној инспекцији.
Тарифни број 7.
За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или друге облике привременог коришћења, плаћа
се такса за сваки квадратни метар заузете површине дневно 40,00 динара.
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које користи простор за камповање односно постављање шатора, с размерно
времену
коришћења, а наплату таксе врши предузеће које се стара о уређењу и одржавању слобоних површина.
Наплата таксе врши се приликом издавања одобрења.
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Тарифни број 8.
За регистрацију моторних возила, друмских и прикључних возила плаћа се такса у годишњем износу и то:
а) Теретна и моторна возила:
1. До 3 тоне носивости
1.220,00 динара
2. Преко 3 до 8 тона носивости
2.370,00 динара
3. Преко 8 тона носивости
4.100,00 динара
4. Тегљачи
4.230,00 динара
б) За аутобусе
9.570,00 динара
- За комбибусе
3.620,00 динара
в) За прикључна возила
1. До 3 тоне носивости
2. Преко 3 до 8 тона носивости
3. Преко 8 тона носивости

980,00 динара
2.040,00 динара
3.290,00 динара.

г) За специјална возила

1.370,00 динара

д) За путничке аутомобиле и комби
возила према радној запремини
1. До 1.150 кубика
2. Од 1.151 до 1.350 кубика
3. Од 1.351 до 1.800 кубика
4. Од 1.801 до 2.300 кубика
5. Од 2.301 до 3.150 кубика
6. Преко 3.151 кубик

600,00 динара
980,00 динара
2.040,00 динара
4.700,00 динара
5.960,00 динара
7.210,00 динара

ђ) За мотоцикле, према радној запремини
мотора и то:
1. До 250 кубика
2. Од 251 кубик
3. Мопеди

600,00 динара
750,00 динара
110,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације возила преко МУП-а Србије на
одговарајући жиро рачун, унапред за 12 месеци.
2. Органи надлежни за регистрацију моторних возила не могу да региструју моторно возило , ако ималац возила не
поднесе доказ о плаћеној такси на одговарајући рачун.
3. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила за која се не плаћа накнада за употребу путева сагласно Закону о
путевима.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од
29.12.2008. године, на основу чл.32.став 1. тачка 9., Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став
1. тачка 10. и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), и чл. 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела
је
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Статут Општинске
библиотеке Др.''Драгиша Витошевић'' у Книћу,број: 16, од
23.04.2008.године, који је донео Управни одбор Општинске
библиотеке, а који је достављен Скупштини општине Кнић,
актом број: 16/1/2008 од 07.05.2008.године, дана 21.05.2008.г,

под условом да Управни одбор изврши измене у тексту
Статута, и то:
- да се у члану 17. у ставу 3. Статута општинске
библиотеке''Др. Драгиша Витошевић'' у Книћу, бришу речи:
''председник општине'', а уместо њих уносе речи: ''Општинско
веће'',
- да се у члану 32. став 3. бришу речи: ''из установа
из области образовања, кога предлаже актив установа
друштвених
делатности''
и
уместо
њих
уносе
речи:''представника књижевног клуба'',
- да се у члану 35. став 2. бришу речи:'' из реда
установа
образовања, кога предлаже актив установа
друштвених
делатности''
и
уместо
њих
уносе
речи:''представника књижевног клуба'',
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- да се у члану 43. у ставу 2. иза речи: ''сва општа
акта'' додају речи: ''осим Статута'',
- да се у члану 45. бришу речи: ''на огласној табли
библиотеке'', а уместо њих унесу речи: ''у Службеном
гласнику општине Кнић''.
2. Обавезује се Управни одбор Општинске
библиотеке Др.''Драгиша Витошевић'' у Книћу да Статут
усагласи са овим Решењем, и тако усаглашен Статут достави
на објављивање ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Број: 110-409/08-01
У Книћу, 29.12.2008.год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

• Одлука о буџету општине Кнић за 2009. годину

1

• Одлука о општинским административним таксама за услуге које врши Општинска управа општине Кнић

2

• Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Кнић за 2009. годину

7

• Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке Др „Драгиша Витошевић“

13
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