
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2010 Број: 8 Кнић, 24.12.2010. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12. 2010. 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) 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 2011. ГОДИНУ 

 
 I. ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
 Укупни приходи и примања буџета општине 
Кнић за 2011.годину (у даљем тексту: Буџет) планирају 
се у износу од 233.342.000,оо динара. 
 

Члан 2. 
 

 Део прихода из чл.1. ове Одлуке у износу од 
59.765.000,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  
74.979,000,00 динара и распоређује се Буџетском фонду 
за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу у општини Кнић. 
                     

Члан 4. 
 

 Део прихода из члана 1. ове Одлуке обезбеђује 
се у износу од 9.250.000,00 динара, распоређује се 
Буџетском фонду за развој пољопривреде, водопривреде 
и шумарства. 
 
 

Члан 5.  
 

 У сталну буџетску резерву издваја се износ од  
1.000.000,00 динара односно 0,5% на укупне приходе. 
 Стање средстава сталне резерве на крају 2010. 
године износи ______________ динара. 

 
Члан 6. 

 
 У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 2.000.000,00 динара. 
 

 

Члан 7. 
 

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

Члан 8. 
 

 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  
службених лица  за учешће у редовним такмичењима 
(службена лица 100%). 
 Распоред средстава из става 2. овог члана 
одређује председник општине на предлог Спортског 
Савеза општине Кнић, у зависности од ранга такмичења. 
                 У основном и средњем образовању 
финансирају се материјални расходи и издаци  у складу 
са Законом  . 

Расподела средстава  ОШ'' Рада Шубакић'' 
Гружа, ОШ ''Вук Караџић'' Кнић  и ОШ ''Свети Сава'' 
Топоница,  врши се  у односу  33,33 : 33,33  :  33,33. 
 Позиција 28, економска класификација 463100- 
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти  
424- специјализоване услуге , у износу од 2.000.000,00 
динара финансирају се специјалне школе у основном 
образовању , укључујући и превоз деце у специјалне 
школе са пратиоцима.  
 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. 
 Распоред средстава у складу са одређеним 
критеријумима на основу конкретних Програма и 
Пројеката врши председник општине, и то за следеће 
намене: 
 - Информисање позиција 04 - конто 423 - услуге 
по уговору, (на основу склопљених уговора), 
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 - 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). 
 Средства за противградне стрелце одређују се у 
износу од 3.500,00 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. 
 
 II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9. 

 
 Овлашћује се председник општине да одлучује 
о коришћењу средстава сталне резерве за намене 
утврђене у чл.70. Закона о буџетском систему. 

Члан  10. 
 

 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 11. 
 

 Одобрена средства из члана 10. ове Одлуке, 
представљају повећање апропријације директног  
корисника и исказују се на контима по намени за коју су 
средства опредељена. 
 

Члан 12. 
 

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 13. 
 

 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 14. 
 

 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. 
 

Члан 15. 
 

 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. 
 

Члан 16. 
 
 Председник општине је обавезан да у складу са 
чл. 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 17. 
 

                 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 18. 
 

 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 19. 
 

 Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију 
средстава за рад у 2011.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 
2011.годину. 

Draft 
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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. 
 

Члан 23. 
 

 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.61. 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 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 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 25. 
 

 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: 
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                 ОПШТИ ДЕО                    ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2011.ГОД. 
                I. ПРИХОД 
____________________________________________________________________ 
Конто        Назив конта                                     План за 2011.г        Струк.у % 
3212000   Пренесени вишак прихода 
                 -суфицит  из ранијих год.                                - 
____________________________________________________________________ 
711000     Порези на доходак,добит 
                 и капиталне добитке 
711110     Порез на зараде                                           37.000.000,00 
711120     Порез на прих.од сам.делат.                         5.000.000,00 
711140     Порез на прих.од имовине                            6.142.000,00 
711143     Порез на прих.од непок.        5.300.000,00 
711145     Порез од дав. у закуп 
                 покретних ствари                      200.000,00 
711146     Пор.на пр.од пољ.и шум.         100.000,00 
711147     Порез на земљиште                  542.000,00 
711190     Остали порези на др.прих.                               9.000.000,00 
                 Укупно: 711000 дин.                                     57.142.000,00             25,13 
713000     Порез на имовину 
 
713120     Порез на имовину                                            9.000.000,00 
713310     Порез на насл.и поклоне                                 2.000.000,00 
713420     Порез на кап.трансакције                                8.000.000,00 
 
                 Укупно: 713000 дин.                                    19.000.000,00             8,36      
714000     Порези на добра и услуге  
 
714430     Комун.такса на кор.рек.паноа                         100.000,00 
714440     Сред.за пр.заш.од 6% од нап.прих.                   50.000,00 
714510     Порези на мотор.возила                              13.000.000,00 
714513     Ком.такса за држ.мот., 
                 друм.и прик.воз.ос.пољопр.      7.000.000,00 
714514     Накн.за путеве                            6.000.000,00 
714540     Накн.за кориш.доб.од опш.инт.                    1.500.000,00 
714552     Боравишна такса                                               300.000,00 
714562     Нак.за зашт.живот.средине                              200.000,00 
                 Укупно: 714000 дин.                                  15.150.000,00            6,67 
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Конто        Назив конта                                     План за 2011.г        Струк.у % 
716000      Други порези 
716110      Ком.такса на фирму                                3.000.000,00 
                  Укупно: 716000 дин.                              3.000.000,00                 1,32      
733000      Трансфери од других 
                  нивоа власти 
733150      Тек.транс.од друг.нивоа 
                  власти у кор.нив.општине                       104.000.000,00 
733250      Капит.трансф. од 
                  др.нив.власти у кор.нив.општ.                  5.900.000,00 
                 Укупно: 733000 дин.                             109.900.000,00               45,70     
741000     Приходи од имовине 
741150     Кам.на ср.буџ.општина                               2.000.000,00 
741530     Нак.за кор.прос.и грађ.зем.                         1.000.000,00 
                 Укупно: 741000 дин.                                  3.000.000,00             1,32       
742000     Остали приходи 
742250     Општ.админ.таксе                                       1.000.000,00 
742350     Приходи општ.органа                                 1.000.000,00 
                 Укупно: 742000 дин.                                  2.000.000,00              0,88         
743000     Новчане казне 
743320     Новчане казне за прекршаје                       4.000.000,00 
743350     Новч.казне изр.у прек. 
                 пос.за прек.по ак.Оп.упр.                               100.000,00 
                 Укупно: 743000 дин.                                  4.100.000,00             1,80        
745000     Мешов.и неодр.приходи 
745151     Остали прих.у кор. 
                 нивоа општине                                                  50.000,00 
                 Укупно: 745000 дин.                                       50.000,00               0,02       
                 УКУПНИ ПРИХОДИ                            213.342.000,оо              91,20            
                                                                        
911000     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                                 20.000.000,00 
 
                Укупно: 911000 дин.                                          20.000.000,00        8,80            
        УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                   233.342.000,оо        100 
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    I. ОПШТИ ДЕО 
 
Расходи и издаци буџета по основним наменама 
Економска класификација 
Р.       Конто           Врста расхода                     Средства          Расходи који се       Укупна 
бр.                                                                          из буџета          финанс.из соп.          средства 
                                                                                                           прихода 
1              2                           3                                      4                              5                              6 
  

1. Текући расходи 
 
      410000     Расходи за запослене            
1.   411000     Плате,додаци и нак.запос.       40.770.000,00         6.509.000,00       47.279.000,00 
2.   412000     Соц.доп.на терет.послод.           7.507.000,00         1.309.000,00         8.816.000,00 
3.   413000     Накн.у натури                                  70.000,00              20.000,00              90.000,00 
4.   414000     Социј.давања запослен.             1.090.000,00              60.000,00         1.150.000,00 
5.   415000     Накнаде за запослене                 2.260.000,00            110.000,00         2.370.000,00 
6.   416000     Нагр.бонуси и ос.пос.рас.          4.840.000,00                     -                4.840.000,00 
                       УКУПНО: 410                         56.537.000,00         8.008.000,00       64.545.000,00 
 
           420       Коришћ.услуга и роба 
 
7.   421000     Стални трошкови                      10.900.000,00         550.000,00           11.450.000,00 
8.   422000     Трош.путовања                           1.620.000,00          210.000,00            1.830.000,00 
9.   423000     Усл.по уговору                            5.300.000,00       2.010.000,00            7.310.000,00 
10. 424000     Специјализ.услуге                    21.150.000,00       2.500.000,00          23.650.000,00 
11. 425000     Текуће поп.и одржав.              14.990.000,00        1.740.000,00          16.730.000,00 
12. 426000     Материјал                                    4.690.000,00          820.000,00            5.510.000,00 
                       УКУПНО: 420                         58.650.000,00       7.830.000,00          66.480.000,00 
 
          440       Камате на кредит 
 
13. 440000     Камате                                         3.950.000,00               -                       3.950.000,00 
                       УКУПНО: 440                           3.950.000,00               -                       3.950.000,00            
 
           450       Субвенције 
 
14. 451000     Субв.јав.нефин.корпор.           3.500.000,00                  -                      3.500.000,00           
                        УКУПНО: 450                        3.500.000,00                  -                      3.500,000,00 
 

− Донације и трансфери 
 
15. 463000     Донац.и транс.ост.нив.влас.    39.625.000,оо            10.000,00           39.635.000,00 
                       УКУПНО: 460                         39.625.000,00             10.000,00          39.635.000,00 
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Р.       Конто           Врста расхода                     Средства          Расходи који се       Укупна 
бр.                                                                          из буџета          финанс.из соп.          средства 
                                                                                                           прихода 
1              2                           3                                      4                              5                              6 
  

1. Социјална помоћ 
 
16. 472000    Нак.за соц.заш.из буџ.                  1.750.000,00         -                            1.750.000,00 
                      УКУПНО: 470                              1.750.000,00          -                           1.750.000,00            
 
 

− Остали издаци 
 
17. 481000    Донац.невлад.организ.                 8.680.000,00             -                        8.680.000,00 
18. 482000    Пор.обав.таксе и казне 
                      нам.од јед.нив.вл.друг.                    230.000,00          90.000,00                320.000,00 
19. 483000    Новч.каз.и пен.по суд.реш.          3.550.000,00                  -                    3.550.000,00 
________________________________________________________________________________ 
                      УКУПНО: 480                            12.460.000,00            90.000,00         12.550.000,00 
 

1. Основна средства 
 
20.  511000   Зграде и грађ.објек.                 49.050.000,00                                       49.050.000,00 
21.  512000   Машине и опрема                      2.720.000,00         520.000,00              3.240.000,00 
22.  515000   Остала осн.сред.                           100.000,00                   -                        100.000,00 
23.  541000   Куповина земље                         2.000.000,00                                        2.000.000,00 
                      УКУПНО: 510                         53.870.000,00         520.000,00           54.390.000,00 
 

1. Средства резерве 
 
24.  499110    Стална резерва                          1.000.000,00                    -                    1.000.000,00 
25.  499120    Текућа резерва                          2.000.000,00                    -                     2.000.000,00 
                       УКУПНО: 490                         3.000.000,00                     -                    3.000.000,00 
    УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     233.342.000,оо      16.458.000,00        249.800.000,00 

 
 

Члан 27. 
 

  Средства буџета у износу од 233.342.000,оо динара и сопствени и други приходи директних и 
индиректних корисника у укупном износу од 16.458.000,00 динара, распоређују се по корисницима и ближим наменама, и 
то: 
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Draft 

ПОСЕБАН ДЕО                                    ПЛАН РАСХОДА ЗА 2011.ГОД. 
Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 
                                             I-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
                                             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
110             
                  01     416000    Накн.одбор.и члан.рад.тела          3.000.000,00                         -                  3.000.000,00 
                  02     421100    Стални трош.-провизија                1.000.000,00                          -                 1.000.000,00 
                  03     421200     Стал.трошк.јавна расв. 
                                            и елект.енерг.                                4.000.000,00                          -                 4.000.000,00 
                  04     423420     Усл.по угов.(информис.)                200.000,00                          -                    200.000,00 
                  05     423710     Усл.по угов.(репрезентац.)             600.000,00                         -                     600.000,00 
 
110            06     426400    Материјал-гориво                            800.000,00                          -                    800.000,00 
                  07     441000    Камате на кредит                             200.000,00                          -                    200.000,00 
                  08     472300    Накн.за соц.зашт.из 
                                           буџета по Одл.Скупшт.                   700.000,00                          -                    700.000,00 
                  09     482000    Порези,обав.таксе и казне                 80.000,00                          -                     80.000,00 
                  10     511400    Пројек.планир.(изр.простор. 
                                           плана општ.и урб.планова)          4.000.000,00                           -                 4.000.000,00  
                                                                                                   4.400.000,00                                             4.400.000,00 
                 11     541000      Куп.земље за инд.зону              2.000.000,00          2.000.000,00 
                             01          Приходи из буџета   14.580.000,00 
                             07          Донац.од остал. 
                                            нивоа власти             4.400.000,00 
  10          Примања од дом. 
   Задуживања               2.000.000,00 
                                          УКУПНО РАЗДЕО I                  20.980.000,00                                           20.980.000,00 
   II. ОПШТИНСКА УПРАВА 
                                           А) Oпштинска управа 
110           12     411100 -  Плате,додаци и накн 
                                        - функц.                                              6.612.000,00                         -                  6.612.000,00 
                                       -  запосл. 
                                          у Општ.управи                              23.412.000,00                         -                23.412.000,00 
                13     412000    Соц.доп.на тер.послод.  
                                          -  функционери                                1.421.000,00                         -                 1.421.000,00 
                                          - запосл.                                           4.261.000,00                          -                4.261.000,00 
                14     413100    Накнаде у натури                                  50.000,00                         -                      50.000,00 
                15     414000    Социј.давања запослен.                   1.000.000,00                         -                 1.000.000,00 
                16     415100    Накн.за превоз.                                 2.000.000,00                         -                 2.000.000,00 
                17     416000    Нагр.бон.и ост.пос.расх.                     800.000,00                         -                    800.000,00 
                18     421000    Стални трошкови                             4.000.000,00                         -                 4.000.000,00 
                19     422000    Трошк.путовања                                  800.000,00                         -                   800.000,00 
                20     423000    Услуге по уговору                            3.200.000,00                         -                3.200.000,00 
                21    424000    Специјализ.услуге                                200.000,00                         -                   200.000,00 
                22     425000    Текуће попр.и одржав.                     1.000.000,00                         -                1.000.000,00 
                23     426000    Материјал                                          1.600.000,00                         -                1.600.000,00 
                24     482000    Порези,обав.таксе и казне                  100.000,00                         -                   100.000,00 
                25     483100    Новч.каз.и пен.по суд.реш.                  50.000,00                         -                      50.000,00 
                26    511000    Зграде и грађев.објекти                        800.000,00                         -                    800.000,00    
                27    512000    Улаг.у основ.средства                       1.100.000,00                         -                  1.100.000,00 
                           Б) Фонд за заштиту животне 
     средине 
500        2А   424000      Специјализ. услуге                            1.000.000,00           1.000.000,00 
              2Б   451000       Субвенције неф.пред.и орг.               200.000,00              200.000,00 
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Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 

В) Фонд за финансирање 
     активне политике запошљавања 
 

490       00     451000     субвенције неф. пред. и орг.             1.000.000,00                         -                  1.000.000,00 
 
                           01          Приходи из буџета        54.606.000,00                         
                            
                                  УКУПНО РАЗДЕО II                         54.606.000,00                         -                54.606.000,00                  
 
                                                  III.ОСНОВНО 
                                                   ОБРАЗОВАЊЕ 
 
910                         463100     Тек.донац.и трансф. 
                                                ост.нивоима власти                 
              28  463100     424-Спец.услуге               2.000.000,00                   2.000.000,00 
                                             
              29         463100     416-Наг.бон.и ост.пос.рас.  100.000,00            100.000,00 
              30         463100     421-Стални трошкови              6.500.000,00      6.500.000,00 
              31         463100     422-Трошк.путовања                 11.000.000,00    11.000.000,00 
              32         463100     423-Услуге по уговору                1.000.000,00                                         1.000.000,00 
              33        463100      424- Спец.усл.                                 100.000,00                                            100.000,00 
              34         463100     425- Текућ.поп.и одр.                  1.000.000,00                                         1.000.000,00 
              35         463100     426- Материјал                            1.000.000,00                                         1.000.000,00 
             36          463100     512- усл. у ос.сред.                      1.800.000,00                                         1.800.000,00 
                               
                              Свега:                                                        22.500.000,00                                      22.500.000,00 
 
                                  01      Приходи из буџета 24.500.000,00 
               
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО III:         24.500.000,00                                        24.500.000,00 
 
                                             IV.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
920                      463100    Тек.донац.и трансф. 
                                             ост.нивоима власти 
               37         463100    416-Нагр.бон.и ост.пос.рас.            50.000,00                           -                   50.000,00 
               38         463100    421-Стални трошкови                 2.000.000,00                          -               2.000.000,00 
               39         463100    422-Трошк.путовања                   1.000.000,00                           -              1.000.000,00 
               40        463100     423-Услуге по уговору                  200.000,00                                              200.000,00 
               41        463100    425-Текуће поп.и одржав.              400.000,00                           -                 400.000,00 
               42        463100     426-Материјал                                200.000,00                           -                 200.000,00 
               43        463100     512-Улаг.у осн.средс.                    600.000,00                           -                 600.000,00 
                                 
      01      Приходи из буџета    4.450.000,00    
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IV:            4.450.000,00                                         4.450.000,00 
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Draft 

Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 
                                         V. КУЛТУРА                               
      
820         44       411100     Плате,дод.и накн.запосл.            1.479.000,00               291.000,00                  1.770.000,00 
               45       412000     Соц.доп.на тер.послодав.              273.000,00                 57.000,00                      330.000,00 
               46       414000     Соц.дав.запосленима                       40.000,00                 10.000,00                        50.000,00 
               47       415000     Накн.за превоз                                100.000,00                 10.000,00                     110.000,00 
               48       416000     Нагр.бонуси и ост.пос.расх.            50.000,00                        -                               50.000,00 
               49       421000     Стални трошкови                            250.000,00                10.000,00                      260.000,00 
               50       422000     Трошкови путовања                       280.000,00                 10.000,00                      290.000,00 
               51       423000      Услуге по уговору                         150.000,00                 10.000,00                      160.000,00 
               52       425000     Текуће попр.и одржав.                   180.000,00                       -                               180.000,00 
               53       426000     Материјал                                          80.000,00                        -                                80.000,00 
               54      482000     Порези,обав.таксе и каз.                   10.000,00                         -                               10.000,00 
               55      511000     Купов.зграда и објек..                     100.000,00                                                       100.000,00 
               55А   512000     Улагање у  основн.средства           200.000,00                                                       200.000,00 
 56       515000     Немат.имов.књиге                          100.000,00                  100.000,00 
 
                                01       Приходи из буџета        3.292.000,00 
                                04       Сопствени прих.               398.000,00 
                                 
                                         УКУПНО РАЗДЕО V:                 3.292.000,00              398.000,00                 3.690.000,00 
 
                                                   VI.ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
810                            481910     Дотац.спор.и др.организ.      
                 57            481910     Финансир.служ.лица на утак.   2.400.000,00                   -                       2.400.000,00 
                 58            481910     Средства за турнир у шк.фуд.        50.000,00                                                50.000,00 
   59            511400    Суфинансирање прој. 
         Тех.докум.за фиск.сале.                 150.000,00               150.000,00 
                            
                 60            481910    Средст.за шахов.клуб                       50.000,00                   -                            50.000,00     
                 61             481910     Средст.за одбојкаш.клуб                 50.000,00                      -                        50.000,00                                     
                 62             511000    Зграде и грађ.објекти 
                                                   (спортска хала)                          1.000.000,00                    -                       1.000.000,00 
                                       01        Приходи из буџета   3.700.000,00   
 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                 УКУПНО РАЗДЕО VI:             3.700.000,00                   -                      3.700.000,00 
 
                                                VII.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
090                           463100     Текуће донације и трансф. 
                                                  остал.нивоима власти 
                   63           463100     416-Накнаде,бонуси и др.             70.000,00                 -                              70.000,00 
                   64          463100     423-Услуге по уговору                 700.000,00                 -                            700.000,00 
                   65          463100     472-Нак.за соц.заш.из буџета   1.500.000,00                 -                         1.500.000,00 
                   66          463100     472-Поп.објек.за стан.соц.угр.     200.000,00                 -                            200.000,00 
                   67          463100    472-Инплементац.пројек.              700.000,00                  -                           700.000,00 
                   68          463100    472-Пројекат кућне неге             7.500.000,00                 -                         7.500.000,00 

     69          472000    Студенске стипендија                   800.000,00                                               800.000,00 
                   69а         472000    Нак.за соц.из буџ. 
                                                (сигурна кућа)                                    50.000,00                                       50.000,00 
                                 01            Приходи из буџета  4.020.000,00 
                   07             Дон.ост.нивоа вл.    7.500.000,00 
 
                                                  УКУПНО РАЗДЕО VII:          11.520.000,00                 -                        11.520.000,00 
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Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 
                                                 VIII. ДРУШТВЕНА 
                                                          БРИГА О ДЕЦИ 
 
911            70          411100     Плате,додаци и накн.запос.       7.773.000,00          5.817.000,00            13.590.000,00 
                  71          412000     Соц.доп.на тер.послодав.           1.290.000,00          1.170.000,00              2.460.000,00 
                  72          413000     Накн.у натури                                   20.000,00              20.000,00                   40.000,00 
                  73          414000     Соц.давања запосл.                         50.000,00               50.000,00                 100.000,00 
                  74          415100     Накн.за превоз                               100.000,00             100.000,00                 200.000,00 
                  75          416000     Нагр.бон.и остал.пос.расх.           100.000,00                                                100.000,00 
                  76          421000     Стални трошкови                       1.400.000,00              200.000,00              1.600.000,00 
                  77          422000     Трошкови путовања                        60.000,00               50.000,00                 110.000,00 
                  78          423000     Услуге по уговору                         200.000,00             100.000,00                 300.000,00 
                  79          424000     Специјализов.услуге                     100.000,00             100.000,00                 200.000,00 
                  80          425000     Текуће попр.и одржав.                  100.000,00             300.000,00                 400.000,00 
                  81          426000     Материјал                                       500.000,00             500.000,00              1.000.000,00 
                  82        472000     Накн.за социј.заш.за треће дете     200.000,00                     -                          200.000,00 
                  83          482000     Порези,обав.таксе и казне              10.000,00               90.000,00                 100.000,00 
                  84          512000     Улаг.у основ.средст.                      400.000,00            500.000,00                 900.000,00 
 
                                     01        Приходи из буџета  12.303.000,00 
                                     07        Прих.из Републ.                                       
                                                 буџ.(основ.прогр.)     6.987.000,00    
                                     04        Сопст.приходи           2.010.000,00 
                                               УКУПНО РАЗДЕО VIII:           12.303.000,00         8.997.000,00       21.300.000,00 
 
 
 
                           IX. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 
470                         481130     Дотације Црвен.крсту 
                 85          481130     Дотац.Црвен.крсту                    1.290.000,00                   -                       1.290.000,00 
 
                                               Туристичка организација 
                                                 ''Кнић'' 
473           86        411100    Плате,дод.и накн.запосл.               669.000,00                 401.000,00          1.070.000,00 
                 87        412000    Соц.доп.на тер.послодав.               118.000,00                  82.000,00              200.000,00 
                 88        416000    Нагр.бон.и ост.пос.расх.                  50.000,00                    -                             50.000,00 
                 89        421000    Стални трошкови                           100.000,00                  40.000,00               140.000,00 
                 90        422000    Трошкови путовања                      150.000,00                   50.000,00              200.000,00 
                 91        423000    Услуге по уговору                         400.000,00              1.100.000,00           1.500.000,00 
                 92        424000    Усл.спорта                                            -                            100.000,00              100.000,00 
                 93        425000    Текуће попр.и одржав.                    10.000,00                    40.000,00               50.000,00 
                 94        426000    Материјал                                       110.000,00                    20.000,00             130.000,00 
                 95        463000    Чланарина                                          5.000,00                    10.000,00                15.000,00 
                 96        512000    Опрема                                              20.000,00                    20.000,00               40.000,00 
________________________________________________________________________________________________ 
                                            Укупно Турист.орган.       1.632.000,00              1.863.000,00          3.495.000,00 
 
                                  01         Приходи из буџета       2.922.000,00 
                                  04         Сопст.приходи              1.863.000,00 
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IX:              2.922.000,00               1.863.000,00        4.785.000,00 
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Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 
                                             X. СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 
                                              Средства резерви 
112             97       499110    Стална резерва                               1.000.000,00                      -                  1.000.000,00     
                   98       499120    Текућа резерва                               2.000.000,00                      -                  2.000.000,00 
                    ___________________________________________________________________________________ 
840             99        481000   Средства за култ.манифест.            270.000,00                                             270.000,00 
                  100       481000    Друш.за цереб.пар.Шумад.               20.000,00                       -                      20.000,00 
                  101       481000    Савез цив.инвал.рата                         20.000,00                       -                     20.000,00 
                  102       481000    Стал.конф.град.и општ.                     40.000,00                        -                    40.000,00 
                  101-А   481000   Удружење мултиплесклерозе            30.000,00                    -                    30.000,00 
                  103       481000    Савез слепих Краг.                             30.000,00                        -                    30.000,00 
                  104       481000    Савез глувих Краг.                             30.000,00                        -                    30.000,00 
                  105       481000    Удруж.диј.хрон.буб.болес.                20.000,00                        -                    20.000,00 
                  106        481000   Удруж.дистрофич.Краг.                    20.000,00                         -                    20.000,00 
                  107        481000    Сред.за политич.странке                100.000,00                          -                 100.000,00 
                  108        481000    Сред.за верске заједнице                350.000,00                          -                 350.000,00 
                  109        481000    Сред.за елемен.неп.прот.стрел.      600.000,00                         -                 600.000,00 
760            110        481000    Дом здравља Кнић                            90.000,00                          -                   90.000,00 
760            111        481000    Дом здравља Кнић                       2.400.000,00                        -                2.400.000,00 
760            112        481000    Дом здравља Кнић (опрема)          800.000,00                                             800.000,00 
840            113        481000    Зав.за зашт.спом.културе                 20.000,00                                               20.000,00 
112            114        483111    Новч.казне и пенали по реш. 
                                               Суда и судских тела                     3.000.000,00                         -               3.000.000,00 
 
                                    01      Приходи из буџета    10.840.000,00                                 
________________________________________________________________________________________________ 
                                             УКУПНО РАЗДЕО X:                 10.840.000,00                         -           10.840.000,00 
 

  XI. БУЏЕТСКИ ФОНД И 
                                                   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
620               115        411100     Плате,додаци и накн.запосл.       825.000,00                 -                           825.000,00        
                     116        412000     Допр.послодав.                             144.000,00                -                            144.000,00 
                     117        415000     Накнаде запослених                       60.000,00                 -                             60.000,00 
                     118        416000     Нагр.бон.и остал.рас.                    240.000,00                -                            240.000,00 
                     119        421000     Стални трошкови                          100.000,00                 -                           100.000,00 
                     120        422000     Трошкови путовања                       30.000,00                 -                              30.000,00 
                     121        423000      Услуге по уговору                        250.000,00                -                             250.000,00 
                     122        424000     Специјализов.услуге                18.200.000,00                -                       18.200.000,00 
                     123        425000     Текуће попр.и одржав.             13.700.000,00                -                       13.700.000,00                 
                     124        426000     Материјал                                       300.000,00                -                            300.000,00 
                     125        451000     Текуће и капит.субвенц. 
                                                    јав.и нефинан.предузећ.             1.000.000,00                -                          1.000.000,00 
                     126        482000     Порези,обав.таксе и накн.               30.000,00               -                                30.000,00 
                     126А    483000      Новчане казне и пенали по 
                                                    рач.судова и суд.тела                     500.000,00               -                              500.000,00 
                     127        511000    Купов.згр.и објеката                  38.600.000,00                -                        38.600.000,00 
                     128        512000    Машине и опрема                         1.000.000,00               -                          1.000.000,00    
            
                                        01       Приходи из буџета       56.979.000,00 
                                        10       Прим.од дом.задуж.     18.000.000,00 
 _______________________________________________________________________________________________ 
                                                   Укупно                                      74.979.000,00                                         74.979.000,00 
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Draft 

Функ-   Позиц.   Економ.    Опис позиц.                             Средства из       Извор.из дод.            Укупна сред. 
ција                      класиф.                                                         буџета                прих.органа 
 1               2               3                      4                                                5                           6                                    7 
 
         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
160              129       421000     Стални трошкови     .                              -                        300.000,00          300.000,00 
                    130       422000     Трошкови путовања                               -                         100.000,00          100.000,00 
                    131       423000     Услуге по угов.                                       -                         800.000,00          800.000,00 
                    132       424000     Специјал.услуге                                      -                         100.000,00          100.000,00 
                    133       425000     Текуће попр. и одржав.                          -                      1.400.000,00       1.400.000,00 
                    134       426000     Материјал                                                -                         300.000,00          300.000,00 
 
                                     04         Сопст.приходи             3.000.000,00 
________________________________________________________________________________________________ 
                                               УКУПНО РАЗДЕО XI:                 74.979.000,00        3.000.000,00       77.979.000,00    
 
 
                                             XII.ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
             ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 
 
421     135  416000       Награде,бонуси и ост. 
        Посебни расходи                    600.000,00                  600.000,00 
                   136     421000       Стални трошкови                                 50.000,00                                              50.000,00 
                   137    422000      Трошкови путовања                            300.000,00                                            300.000,00 
                   138    423000      Услуге по уговору                               300.000,00                                            300.000,00 
     139     424000      Специј.услуге                                    1.650.000,00         2.200.000,00            3.850.000,00 
      140     426000      Материјал за пољ.                             1.300.000,00                                         1.300.000,00 
     141     441000       Отплата камата                                 3.750.000,00                                          3.750.000,00 
                  142     451000       Субвенције у пољоприв.                  1.300.000,00                                          1.300.000,00   
                         
                01 –    Приходи из буџета         9.250.000,00 
   07-     Донације од осталих 
            нивоа власти                    2.200.000,00 
 
     УКУПНО РАЗДЕО XII                                9.250.000,00          2.200.000,00        11.450.000,00 
________________________________________________________________________________________________ 
   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:           233.342.000,оо       16.458.000,00      249.800.000,00      
 
 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'',а 
примењиваће се од 01.01.2011.год. 
    
Број: 400-803/2010-03                                                
У Книћу, 24.12.2010.г.                                             
          
           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Весна Перовић, с.р. 
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                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2010..године, на основу чл.11. и чл.18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'',бр.62/06), чл.32. став 1. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. 
тачка 14. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), чл.146. и чл.147. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

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. 

 
Обвезник локалне комуналне таксе јесте 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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. 
 

Обвезници локалне комуналне таксе из тачке 2., 
4. , 5., 8., 9.,10. и 11. члана 6. ове Одлуке дужни су да пре 
коришћења права, предмета или услуге за чије 
коришћење је предвиђено плаћање локалне комуналне 
таксе, прибаве решење надлежног одељења Општинске 
управе. 

Обвезници локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору, дужни су да 
поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу 
комуналне таксе Општинској управи-локалној пореској 
администрацији Одељења за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности, најкасније у року од 8 
дана од дана коришћења права, предмета и услуга за које 
је уведена локална комунална такса. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да 
сваку насталу промену пријави надлежном органу у року 
од 8 дана од настанка промене. 
 

Члан 6. 
 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 
1. Истицање фирме на пословном простору; 
2. Истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.); 
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина; 
4. Коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија; 
5. 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; 
6. Држање средстава за игру (''Забавне игре''); 
7. Држање музичких уређаја и приређивање музичког 
програма у угоститељским објектима; 
8. Коришћење рекламних паноа; 
9. Коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења; 
10. Коришћење простора за паркирање моторних возила 
на обележеним местима - ''Такси стајалишта''; 
11. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова. 

 
Члан 7. 

 
Фирма у смислу ове Одлуке, јесте сваки 

истакнути назив или име које упућује на то да правно 
или физичко лице обавља одређену делатност. 

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. 

Члан 8. 
 

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

Уплата прихода од комуналних такси врши се 
на одговарајуће уплатне рачуне прописане Правилником 
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распореда средстава са тих рачуна. 
 

Члан 9. 
 

Утврђивање, наплату, као и послове контроле 
наплате локалне комуналне таксе врши Општинска 
управа преко локалне пореске администрације, Одељења 
за финансије, привредни развој и друштвене делатности. 

 
Члан 10. 

 
Новчаном казном казниће се обвезник локалне 

комуналне таксе за истицање фирме ако локалној 
пореској администрацији не поднесе или у прописаном 
року не поднесе пријаву за истицање фирме на 
пословном простору и не плати у прописаном року 
локалну комуналну таксу, за прекршај и то: 
 - физичко лице или одговорно лице у износу од 
2.500,оо дин., до 50.000,оо дин. 
 - правно лице у износу од 50.000,оо дин., до 
500.000,оо дин. 

 
Члан 11. 

 
Надзор над применом ове Одлуке врши 

Општинска управа-локална пореска администрација 

Draft 
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Одељења за финансије, привредни развој и друштвене 
делатности. 

 
Члан 12. 

 
Таксеном тарифом, која је саставни део ове 

Одлуке утврђују се висина, олакшице, рокови и начин 
плаћања локалне комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга. 

 
Члан 13. 

 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2011.године. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о локалним комуналним таксама 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/09). 
 
Број: 434-854/10-01                                       
У Книћу, 24.12.2010.г.                                           
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                  
Весна Перовић, с.р. 
 

 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
 

Тарифни број 1. 
 

За истицање фирме на пословном простору 
утврђује се локална комунална такса за физичка и правна 
лица по делатностима, и то: 
 
1. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте, 
делатност банкарства, осигурање имовине и лица, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, делатност казина, коцкарница и 
кладионица и угоститељску делатност у угоститељским 
објектима за смештај (хотел, мотел) у износу од 
90.000,оо динара. 
 
2. За делатност из области индустрије у износу од 
20.999,оо динара. 
 
3. За делатности из области пољопривреде, шумарства,  
водопривреде, грађевинарства,  трговине на велико и 
мало, у износу од 17.730,оо динара. 
 
4. За делатности коју обављају самосталне угоститељске 
радње, кафићи, предузетници и остале самосталне радње, 
у износу од 6.890,оо динара. 
 
Напомена:  
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем 
износу. 
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и 
физичка лица. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у 
висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 15-ог у 
месецу, за претходни месец. 
4. Од обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју 
изузимају се државни органи, органи локалне 
самоуправе, установе у области јавних служби, јавна 
комунална предузећа и друга јавна предузећа чији је 
оснивач општина Кнић. 

5. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју 
ослобађају се обвезници обухваћени тачком 2. и 3. става 
1. овог тарифног броја, који у току године отпочну 
делатност на територији општине Кнић за ту годину, а за 
наредну годину износ таксе умањује им се за 50%. Захтев 
за ослобађање од плаћања таксе обвезници подносе уз 
пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне 
таксе за истицање фирме, на начин уређен чланом 5. ове 
Одлуке, Општинској управи - Локалној пореској 
администрацији Одељења за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности. 
6. Обвезници који у току године отпочну делатност на 
територији општине Кнић и запосле од 10 до 20 радника, 
од којих најмање 70% имају пребивалиште на територији 
општине Кнић, најмање 6 месеци, а која су регистрована 
код Националне службе за запошљавање у општини 
Кнић, ослобађају се плаћања комуналне таксе на период 
од 2 године узастопно, ако на крају сваке године доставе 
доказе о испуњености услова Општинској управи-
Локалној пореској администрацији Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности. 
7. Обвезници који у току године отпочну делатност на 
територији општине Кнић и запосле од 21 до 30 радника, 
од којих најмање 70% имају пребивалиште на територији 
општине Кнић, најмање 6 месеци, а која су регистрована 
код Националне службе за запошљавање у општини 
Кнић, ослобађају се плаћања комуналне таксе на период 
од 3 године узастопно, ако на крају сваке године доставе 
доказе о испуњености услова Општинској управи-
Локалној пореској администрацији Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности. 
8. обвезници који у току године отпочну делатност на 
територији општине Кнић и запосле преко 30 радника, од 
којих најмање 70% имају пребивалиште на територији 
општине Кнић, најмање 6 месеци, а која су регистрована 
код Националне службе за запошљавање у општини 
Кнић, ослобађају се плаћања комуналне таксе на период 
од 4 године узастопно, ако на крају сваке године доставе 
доказе о испуњености услова Општинској управи-
Локалној пореској администрацији Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности. 
9. Предузетник који има најмање 5 запослених радника у 
календарској години остварује олакшицу у износу од 
20% од прописане висине локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору, уколико докаже 
да је у сваком месецу календарске године имао најмање 5 
запослених. Захтев за умањење износа таксе подноси се у 
децембру месецу уз достављање потврде из Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање. 
 

Тарифни број 2. 
 

За истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који 
припадају општини (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.) плаћа се локална комунална 
такса за сваку појединачно истакнуту фирму, ван 
пословног простора где се делатност обавља. 

Локална комунална такса из овог тарифног 
броја, плаћа се у износима и на начин прописан за 
плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору из тарифног броја 1. 
Напомена: 
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице чија је фирма истакнута на основу 
задужења од стране локалне пореске администрације 
Одељења за финансије, привредни развој и друштвене 
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делатности, а по претходно издатом одобрењу 
Општинске управе Одељења за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство. 
2. Општинска управа- Одељење за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство, дужно је да један примерак одобрења за 
истицање и исписивање фирме ван пословног простора 
достави Општинској управи-локалној пореској 
администрацији Одељења за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности, са следећим подацима: 
 - за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, делатност, 
 - за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, делатност. 
 

Тарифни број 3. 
 

За држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, утврђује 
се локална комунална такса, и то: 

 
а) Теретна и моторна возила: 
1. До 3 тоне носивости ............................... 1.470,оо динара 
2. Преко 3 до 8 тона носивости ................. 2.860,оо динара 
3. Преко 8 тона носивости ......................... 4.950,оо динара 
4. Тегљачи ................................................... 5.100,оо динара 
 
б) За аутобусе ........................................... 11.540,оо динара 
- За комбибусе ........................................... 4.370,оо динара 
 
в) За прикључна возила 
1. До 3 тоне носивости ............................... 1.180,оо динара 
2. Преко 3 до 8 тона носивости ................. 2.460,оо динара 
3. Преко 8 тона носивости.......................... 3.970,оо динара 
 
г) За специјална возила ........................... 1.530,оо динара 
 
д) За путничке аутомобиле и комби возила према 
радној запремини 
1. До 1.150 кубика ......................................... 720,оо динара 
2. Од 1.151 до 1.350 кубика ....................... 1.180,оо динара 
3. Од 1.351 до 1.800 кубика ....................... 2.460,оо динара 
4. Од 1.801 до 2.300 кубика ....................... 5.670,оо динара 
5. Од 2.301 до 3.150 кубика ....................... 7.180,оо динара 
6. Преко 3.151 кубикa ................................ 8.690,оо динара 
 
ђ) За мотоцикле,према радној  запремини мотора и 
то: 
1. До 250 кубика ............................................ 720,оо динара 
2. Од 251 кубикa ............................................ 900,оо динара 
3. Мопеди ....................................................... 130,оо динара
  
Напомена: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем 
износу. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом 
регистрације, моторних, друмских и прикључних возила. 
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни 
органи, и органи локалне самоуправе, организације и 
установе и јавна предузећа за специјална возила, која су 
у непосредној функцији обављања комуналне 
делатности. 
4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка 
возила и друга превозна средства инвалидних и 

хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења, 
ако им возило служи за личну употребу. 
 

Тарифни број 4. 
 

За коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија утврђује се локална комунална 
такса од сваког целог или започетог м2 изложбене 
површине витрине, у износу од 2.920,оо динара, 
годишње. 
Напомена: 
1. Изложбеном површином витрине у смислу ове Одлуке, 
сматра се површина главне стране витрине окренута 
према улици или пролазу. У колико је витрина са више 
страна окренута пролазу, такса се плаћа само за једну 
страну и то за ону која је већа. 
2. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем 
износу. 
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице које држи витрину, на основу задужења од 
стране Општинске управе-локалне пореске 
администрације Одељења за финансије, привредни развој 
и друштвене делатности, а по претходну издатом 
одобрењу Општинске управе-Одељења за имовинско-
правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство. 
4. Општинска управе- Одељење за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство, дужно је да један примерак одобрења за 
коришћење витрине достави Општинској управи-
локалној пореској администрацији Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, са 
следећим подацима: 
 - за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, и делатност. 
 - за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, и делатност. 
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у 
висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15-тог у 
месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број 5. 
 

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 такса, и то: 

1. За киоске и друге монтажне објекте, висина 
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 магистралног 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 паркинг простора 
испред зграде Скупштине општине до Дечје установе. 
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Трећа зона - обухвата простор који се не налази у првој 
и другој зони. 

Подручја централних зона насељених места 
Бара, Топонице, Бумбаревог Брда, Груже и Губеревца, 
припадају другој зони. 

Подручја осталих насељених места 
припадају трећој зони. 

Висина локалне комуналне таксе из тачке 1. 
износи: 
а) За киоске и друге монтажне објекте у првој зони 3,оо 
динара дневно по 1м2, заузете површине. 
б) За киоске и друге монтажне објекте у другој зони 2,3о 
динара дневно по 1 м2, заузете површине. 
ц) За киоске и друге монтажне објекте у трећој зони 1,1о 
динара дневно по 1 м2, заузете површине. 

Под заузетом површином подразумева 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 сл. локална комунална такса се плаћа по 1 м2, 
заузете површине у износу од 220,оо динара. 
   
Напомена: 
1. Такса из овог тарифног броја утврђује се у дневном 
износу. 
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице, на основу задужења од стране Општинске 
управе-локалне пореске администрације Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, а 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе-
Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне 
послове, урбанизам и грађевинарство. 
3. Општинска управа- Одељење за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство, дужно је да један примерак одобрења за 
коришћење простора на јавним површинама у пословне 
сврхе достави Општинској управи - локалној пореској 
администрацији Одељења за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности, са следећим подацима: 
 - за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, и делатност. 
 - за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, и делатност. 
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у 
висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15-тог у 
месецу за претходни месец. 
5. Површина заузетог земљишта утврђује се Решењем 
Општинске управе- Одељења за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство. 

 
Тарифни број 6. 

 
За држање средстава за игру (забавне игре-

компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони фудбал 
и сл.) плаћа се локална комунална такса у износу од 
1.550,оо динара, месечно. 
   

Напомена: 
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или 
физичко лице које држи средства и апарате за забавне 
игре. 

2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и 
апарате за забавне игре Општинској управи- локалној 
пореској администрацији Одељења за  
финансије, привредни развој и друштвене делатности, 
пре почетка коришћења средстава и апарата за игре. 
Пријава садржи: 
 - за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачну 
адресу седишта правног лица, адресу места држања 
апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и 
датум почетка коришћења средстава за игру, 
 - за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, адресу места држања 
апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и 
датум почетка коришћења средстава за игру. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења средстава и апарата за игру до 15-
тог у месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број 7. 
 

За држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима утврђује 
се локална комунална такса у износу од 170,оо динара, 
дневно. 
 
Напомена: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном 
износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је угоститељско 
предузеће односно угоститељ, у чијем се објекту држи 
музички уређај, односно приређује музички програм. 
3. Таксени обвезник је дужан да пријави држање 
музичког уређаја односно приређивање музичког 
програма Општинској управи-локалној пореској 
администрацији Одељења за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности. 
Пријава садржи: 
 - за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачну 
адресу седишта правног лица, објекат у коме се држи 
музички уређај, односно приређује музички програм као 
и време трајања истог, 
 - за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, објекат у коме се држи 
музички уређај односно приређује музички програм и 
време трајања истог. 
4. Такса о овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења, до 15-тог у месецу за претходни 
месец. 
 

Тарифни број 8. 
 

За коришћење рекламних паноа (билборд, 
слободностојећи рекламни пано, светлећа реклама, 
транспарент и слични објекти који се постављају на 
јавној површини ради рекламирања), утврђује се локална 
комунална такса према њиховој површини, и то: 

- до 1 м2, 720,оо динара месечно, 
- преко 1 м2,  1.170,оо динара месечно. 

 
Напомена: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у месечном 
износу. 
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2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице на основу задужења од стране Општинске 
управе - локалне пореске администрације Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, а 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе- 
Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне 
послове, урбанизам и грађевинарство. 
3. Општинска управа- Одељење за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство, дужно је да један примерак одобрења за 
коришћење рекламног паноа достави Општинској 
управи- локалној пореској администрацији Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, са 
следећим подацима: 

- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, тачну 
адресу седишта правног лица, делатност, 

- за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, делатност. 
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења и то до 15-тог у месецу за претходни 
месец. 
 

Тарифни број 9. 
 

За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења утврђује се локална комунална такса за сваки 
м2, заузете површине, дневно, у износу од 50,оо динара. 

Напомена: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном 
износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник 
површине за постављање кампова, шатора или других 
сличних објеката. 
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници 
слободних површина за хуманитарне, културне и 
спортске потребе. 
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице на основу задужења од стране Општинске 
управе- локалне пореске администрације Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, а 
по претходно издатом одобрењу од стране надлежног 
органа општине Кнић. 
5. Надлежни орган општине дужан је да један примерак 
одобрења за коришћење слободних површина достави 
Општинској управи- локалној пореској администрацији 
Одељења за финансије, привредни развој и друштвене 
делатности, са следећим подацима: 

- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, и тачну 
адресу седишта правног лица, 

- за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом. 
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења и то пре почетка коришћења 
слободне површине.  
 

Тарифни број 10. 
 

За коришћење такси стајалишта утврђује се 
локална комунална такса у износу од 7,2о динара дневно 
по једном такси возилу. 
 
 

Напомена: 
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или 
физичко лице које је уписано у регистар привредних 
субјеката код надлежног органа. 
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом 
издавања и овере такси дозволе. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се у годишњем 
износу. 
 

Тарифни број 11. 
 

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

- при изградњи објеката по м2, заузете 
површине, 100,оо динара, 

- при извођењу радова који изискују 
раскопавање коловоза и тротоара, по м2, 120,оо динара. 
 
Напомена: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном 
износу. 
2. Обвезник таксе из алинеје 1, овог тарифног броја, јесте 
инвеститор и исту плаћа од дана заузећа јавне површине 
до довршетка градње. 
3. Обвезник таксе из алинеје 2, овог тарифног броја, јесте 
извођач радова, и исту плаћа од дана заузећа. 
4. Такса из алинеје 2, овог тарифног броја, не плаћа се 
ако се раскопавање врши због реконструкције коловоза и 
тротоара, као и приликом извођења радова јавних 
комуналних предузећа у сврху довођења објекта у 
функцију. 
5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице на основу задужења од стране Општинске 
управе - локалне пореске администрације Одељења за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности, а 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе - 
Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне 
послове, урбанизам и грађевинарство. 
6. Општинска управа - Одељење за имовинско-правне, 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и 
грађевинарство, дужно је да један примерак одобрења за 
заузеће јавне површине при изградњи објеката и 
извођење радова на  
објектима који изискују раскопавање коловоза и 
тротоара, достави Општинској управи - локалној 
пореској администрацији Одељења за финансије, 
привредни развој и друштвене делатности, са следећим 
подацима: 

- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући рачун, и тачну 
адресу седишта правног лица, 

- за физичка лица: порески идентификациони 
број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом. 
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења и то пре заузећа јавне површине. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од  24.12.2010.г., на основу чл.9. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'',бр.62/06), чл.32. став 1. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. 
тачка 14. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08) и чл.146. и 147. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
донесе  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уводе се локалне 
административне таксе (у даљем тексту: таксе), за списе 
и радње у изворним пословима које обавља општина, у 
износима прописаним Тарифом локалних 
административних такси, која је саставни део ове 
Одлуке. (У даљем тексту: Тарифа). 
 

Члан 2. 
 

Обвезник таксе је подносилац захтева, односно 
поднеска којим се поступак покреће, односно врши 
радња прописана Тарифом.  

Ако за прописану таксу постоји више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно 
поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа такса, 
обвезник је давалац изјаве на записник. 
 

Члан 3. 
 

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена 
обавеза настаје: 

1. за поднеске-у тренутку када се предају, а на 
захтеве дате на записник-када се записник састави: 

2. за решење, дозволе и друге исправе-у 
тренутку подношења захтева за њихово издавање; 

3. за управне радње-у тренутку подношења 
захтева за извршење тих радњи; 

4. за административно-техничке услуге по 
извршеној услузи. 
 

Члан 4. 
 

Таксе се плаћају у прописаном износу 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 и друге радње, 
решењем којим се поступак завршава. 

 
Члан 5. 

 
У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који 
је плаћен, као и тарифни број по којим је такса плаћена. 

У решењу, исправи, документу или писмену, 
који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха 
издавања и основ ослобађања од таксе. 

 
 
 

Члан 6. 
 

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, 
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева 
или поднеска затражиће од обвезника да плати 
прописану таксу, у року од 10 дана од дана подношења 
захтева или поднеска и  
упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на 
поднетом захтеву односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев 
или поднесак, односно други спис стигне поштом, 
одговорно лице овлашћено за одлучивање по захтеву, 
односно поднеску позваће обвезника писменом  
опоменом да у року од 10 дана од дана пријема опомене, 
плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га 
на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 
2. овог члана сматра се да је захтев, односно поднесак од 
почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. 
и 2. овог члана наплата прописане таксе и таксе за 
опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 7. 
 

Ослобађају се плаћања таксе: 
1. органи, организације и установе које се 

финансирају из Буџета општине; 
2. месне заједнице; 
3. лица која примају материјално обезбеђење од 

Центра за социјални рад у Книћу. 
 

Члан 8. 
 

Не плаћа се такса за: 
1. списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности; 
2. списе и радње у поступку за повраћај више 

или погрешно плаћених јавних прихода; 
3. списе и радње за исправљање грешака у 

решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама; 

4. списе и радње у поступку остваривања права 
из социјалне заштите, финансијске подршке породици са 
децом, предшколског васпитања  
и образовања, борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата; 

5. списе и радње у вези са школовањем ученика 
и студената; 

6. списе и радње у поступцима за утврђивање 
права насталих у вези са елементарним непогодама и 
другим ванредним догађајима. 

 
Члан 9. 

 
Ако је поступак покренут на захтев више 

обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, 
таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен 
плаћања таксе. 

 
Члан 10. 

 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2011.године. 
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о Локалним административним таксама 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/09). 
 
Број: 434-855/10-01 
У Книћу, 24.12.2010.г.                
                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Весна Перовић, с.р. 
 
 
 

 ТАРИФА 
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

 
                                                                                                         
Износ у                                                                                                  
динарима 
 
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако 
овом Одлуком није другачије прописано .................. 72,оо 
 
Напомена: 
 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне 
поднеске којима обвезник захтева брже поступање по 
раније поднетом захтеву, односно поднеску.       
 

Тарифни број 2. 
 

За жалбу против решења,ако овом Одлуком није 
другачије прописано .................................................. 290,оо 
 

Тарифни број 3. 
 

За сва решења која доноси Општинска управа, ако овом 
Одлуком није другачије прописано.......................... 430,оо 
 
Напомена: 
Ако се доноси једно решење по захтеву више лица-
обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа 
се према броју обвезника таксе којима се решење 
уручује. 
 

Тарифни број 4. 
 

1. За уверења или потврде које се издају на основу 
службене евиденције ................................................. 220,оо 
2. За уверење о чињеницама за које се спроводи поступак 
утврђивања .................................................................. 580,оо 

 
Тарифни број 5. 

 
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу      
........................................................................................ 33,оо 
 

Тарифни број 6. 
 

За увид у архивирана акта по захтеву странке........... 60,оо 
 

Тарифни број 7. 
 

За издавање преписа из архиве, по сваком листу...... 60,оо 
 
 

Тарифни број 8. 
 

За спровођење поступка закључења брака: 
- у службеним просторијама у току радног времена 
....................................................................................... 580,оо 
- у службеним просторијама, суботом, недељом и 
Празником ................................................................ 1.170,оо 
- ван службених просторија ................................... 2.190,оо 
 

Тарифни број 9. 
 

За одређивање услова за постављање привремених 
монтажних објеката: 
- за физичка лица ..................................................... 1.460,оо 
- за правна лица.......................................................  2.920,оо 
 

Тарифни број 10. 
 

За решење о промени намене обрадивог пољопривредног 
земљишта .................................................................... 430,оо 
 

Тарифни број 11. 
 

1. За попис имовине у поступку расправе  заоставштине 
.................................................................................... 4.380,оо 
2. Састављање смртовнице ....................................... 220,оо 

 
Тарифни број 12. 

 
1. За издавање информације о локацији за  градњу 
објекта (чл.53.Закона о планирању и  изградњи)                                                       
....................................................................................... 660,оо 
2. За издавање локацијске дозволе (чл.54.,55. и 57.Закона 
о планирању и изградњи):  
- за стамбене објекте ............................................... 1.170,оо 
- за пословне објекте ............................................... 4.380,оо 
- за стамбено-пословне објекте .............................. 2.750,оо 
- за економске објекте у пољопривреди .................. 550,оо 
3. За издавање потврде о усклађености урбанистичког 
пројекта са планским документима, потврде за пројекте 
парцелације и препарцелације и услова за исправку 
граница суседних катастарских општина (чл.63.-68. 
Закона о планирању и изградњи).............................. 660,оо 
4. За решења о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта и формирању грађевинске парцеле 
(чл.70. Закона о планирању и изградњи)............... 1.650,оо 
5. За решење о поништавању решења о изузимању 
градског грађевинског земљишта (чл.99. Закона о 
планирању и изградњи).............................................  880,оо 
6. За решење о конверзији права коришћења на 
грађевинском земљишту у право својине (чл.100.-109. 
Закона о планирању и изградњи).............................. 880,оо 
7. За издавање грађевинске дозволе (чл.135.-137. Закона о 
планирању и изградњи): 
- за стамбене објекте................................................ 1.170,оо 
- за пословне објекте................................................ 4.380,оо 
- за стамбено-пословне објекте............................... 2.750,оо 
- за економске објекте у пољопривреди ................   550,оо 
8. За измену решења о локацијској и грађевинској 
дозволи (чл.141. и 142. Закона о планирању и 
изградњи)..................................................................... 660,оо 
9. За решење о издавању привремене грађевинске 
дозволе (чл. 147. Закона о планирању и изградњи)        
.................................................................................... 1.100,оо 
10. За пријаву почетка грађења објекта (чл.148.Закона о 
планирању и изградњи)...........................................    530,оо 
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11. За издавање одобрења за извођење радова 
(санација,адаптација и инвестиционо одржавање 
објекта)-чл.145. Закона о планирању и изградњи                  
....................................................................................... 660,оо 

                                                           

12. За издавање потврде о усаглашености изграђених 
темеља објекта са главним пројектом (чл.152.Закона 
о планирању и изградњи)........................................... 550,оо 
13. За издавање одобрења за пуштање објекта у пробни 
рад (чл.157. Закона о планирању и изградњи)...... 1.100,оо 
14. За издавање употребне дозволе за изграђени објекат 
(чл.154.-158. Закона о планирању и изградњи) плаћа се 
такса од 1 промила на предрачунску  вредност објекта а 
највише до  8.000,оо динара 
15. За решења по захтеву заинтересованих лица за 
укањање објекта услед дотрајалости или већих оштећења 
(чл.167. Закона о планирању и изградњи)................ 660,оо 
16. За решења о накнадном издавању грађевинске 
и употребне дозволе за објекте изграђене или 
реконструисане без грађевинске дозволе-легализација 
(чл.187. Закона о планирању и изградњи): 
- за стамбене објекте................................................ 1.330,оо   
- за пословне објекте................................................ 4.620,оо 
- за стамбено-пословне објекте............................... 3.080,оо 
- за економске објекте у пољопривреди .................. 770,оо 
 
17. За издавање накнадног решења о пријави радова на 
изградњи помоћних објеката (чл.190.Закона о планирању 
и изградњи)................................................................. 660,оо 
 

Тарифни број 13. 
 

1. За решења о испуњености услова возила и возача 
за обављање Такси превоза .................................... 1.100,оо 
2. За издавање Такси дозволе..................................... 550,оо 
3. За издавање Такси легитимације..........................  550,оо 
 
 

Тарифни број 14. 
 

1. За захтев за давање сагласности за употребу  
малог грба општине.................................................... 140,оо 
2. За решење о давању сагласности за употребу  
малог грба општине..................................................   550,оо 
 

Тарифни број 15. 
 

За пружање правне помоћи: 
1. давање усмених правних савета: без накнаде 
2. израда поднесака (захтеви, ургенције,молбе) ..... 440,оо 
3. улагање правних лекова (жалба) .........................  730,оо 
4. израда кривичних пријава ....................................  580,оо 
5. израда предлога у извршном поступку...............  730,оо 
6. израда предлога у ванпарничном поступку......... 730,оо 
7. израда жалби у једноставнијим правним стварима ...          
....................................................................................... 580,оо 
8. израда тужби у једноставнијим правним стварима ...         
....................................................................................... 580,оо 
9. израда тужби у сложенијим правним стварима.....             
....................................................................................... 730,оо 
10. састављање уговора, тестамената и друго....... 1.020,оо 

 
 
 
 

                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2010..године, на основу чл.20. став 1. 
тачка 35. и чл.32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.5. Закона о 
изменама и допунама Закона о прекршајима (''Сл.гласник 
РС'',бр.111/09),чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и чл.147. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ 

КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врше се измене Одлука 
Скупштине општине Кнић којима су прописане новчане 
казне за прекршаје. 
 

Члан 2. 
 

У Одлуци о одређивању радног времена у 
области угоститељства, трговине, занатства и услуга 
(''Општински сл.гласник'',бр.6/04 и 8/05), чл.13. мења се и 
гласи: 
 

''Члан 13. 
 

За непридржавање радног времена утврђеног 
овом одлуком и неистицање на улазу или на другом 
видном месту у просторији распореда радног времена, 
могу се изрећи новчане казне и то: 
1. физичком лицу и одговорном лицу од 2.500,оо дин. до 
30.000,оо дин. 
2. правном лицу од 50.000,оо дин. до 100.000,оо дин. 
3. предузетнику од 5.000,оо дин. до 75.000,оо дин. 

За прекршај из става 1. овог члана комунална 
инспекција изриче и наплаћује на лицу места новчану 
казну и то: 
- физичком лицу и одговорном лицу 2.500,оо дин. 
- правном лицу и предузетнику 10.000,оо дин.'' 
 

Члан 3. 
 

У Одлуци о пијацама (''Општински 
сл.гласник'',бр.13/05) мењају  се чланови 29. и 30. који  
гласе: 

''Члан 29. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се правно лице за прекршај ако: 
1. не поступи или поступи супротно одредбама чл.6., 16., 
17., 18., 19., 20., 21., 23., 25. и 26. ове Одлуке; 
2. дозволи уношење и промет робе која се не може 
продавати на одређеној врсти пијаце, (чл.8.); 
3. дозволи продају одређене врсте производа супротно 
одредбама чл.9. 10., 11., 12. и 13. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном одговорно лице у правном лицу у 
износу од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 
 

''Члан 30. 
 

Новчаном казном у износу од 2.500,оо дин. до 
30.000,оо дин. казниће се за прекршај физичко лице ако: 
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1. поступа супротно одредбама чл. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 
13., 17., 18., 20. и 26. ове Одлуке; 
2. ако врши радње које су забрањене чл.21. ове Одлуке; 
3. ако не поштује прописани ред на пијаци. 

За прекршај из претходног става  казниће се 
новчаном казном предузетник у износу од 5.000,оо дин. 
до 75.000,оо дин. 

За прекршај из става 1. овог члана може се 
изрећи новчана казна на лицу места: 
- физичком лицу 2.500,оо дин. 
- правном лицу и предузетнику 10.000,оо дин.'' 
 

Члан 4. 
 

У Одлуци о локалним и некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима (''Општински 
сл.гласник'',бр.8/05) мењају се чланови 44., 45. и 46., и 
додаје нови чл.46а. који гласе: 

''Члан 44. 
 

Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин., казниће се за прекршај правно лице: 

1.коме су поверени послови одржавања или 
рехабилитације, ако не обезбеди трајно, непрекидно и 
квалитетно одржавање улица-локалних и 
некатегорисаних путева (чл.22.); 

2. ако изврши постављање саобраћајних 
знакова-светлосних уређаја и ознака на коловозу без 
одобрења надлежног органа (чл.24.); 

3. ако поступи супротно одредби чл.29. ове 
Одлуке; 

4. ако носилац посла утврђен Програмом зимске 
службе не уклања лед и снег у складу са истим (чл.38); 

5. ако поступи супротно одредбама чл.39. ове 
Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 
- предузетник новчаном казном од 5.000,оо дин. 

до 75.000,оо дин.; 
- одговорно лице и физичко лице новчаном 

казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 
 

''Члан 45. 
 

                    Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин., казниће се инвеститор-правно лице: 

1. ако поступи супротно одредбама чл.13. ове 
Одлуке; 

2. ако не прибави решење о обустави саобраћаја 
(чл.23. став 2.); 

3. ако поступи супротно одредбама чл.23. став 
3. ове Одлуке; 

4. ако поступи супротно одредбама чл.27. став 
2. и 3. ове Одлуке; 

5. ако поступи супротно одредбама чл.29. ове 
Одлуке; 

6. ако поступи супротно одредбама чл.31. став 
1. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице и физичко лице новчаном казном од 
2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 
 

''Члан 46. 
 

Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се за прекршај правно лице, 
предузетник као корисник новчаном казном од 5.000,оо 

дин. до 75.000,оо дин.,и физичко лице као корисник 
новчаном казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.: 

1. ако поступи супротно одредбама чл.13. ове 
Одлуке; 

2. не одржавају некатегорисане путеве који 
нису од већег значаја (чл.20. 
став 2.); 

3. ако као превозник у случају ванредног 
превоза не прибави дозволу надлежног органа (чл.25.); 

4. ако поступи супротно одредбама чл.27. став 
2. и 3. ове Одлуке; 

5. ако као власник односно корисник земљишта 
поступи супротно одредбама чл.28. ове Одлуке; 

6. ако поступи супротно одредбама чл.29. ове 
Одлуке; 

7. ако поступи супротно одредбама чл.31. став 
1. ове Одлуке; 

8. ако поступи супротно одредбама чл.33. ове 
Одлуке; 

9. ако поступи супротно одредбама чл.34. став 
1. ове Одлуке; 

10. ако поступи супротно одредбама чл.35. ове 
Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
одговорно лице новчаном казном од 2.500,оо дин. до 
30.000,оо дин.'' 
 

Члан 46а. 
 

Новчаном казном у износу од 5.000,оо дин., 
казниће се на лицу места физичко лице као власник 
односно корисник непокретности ако: 

1. не уклони, односно не посече постојеће 
растиње (међе) поред локалних и некатегорисаних путева 
а које угрожавају нормално одвијање саобраћаја и 
безбедан превоз пољопривредних производа - летине; 

2. не изврши сечу стабала високог дрвећа и то 
тако да размак између високих стабала буде најмање 5 
метара поред локалног и некатегорисаног пута; 

3. не изврши сечу-кресање грана високог дрвећа 
које онемогућавају проветравање и осунчавање локалног 
и некатегорисаног пута; 

4. не изврши поткресивање живе ограде која не 
сме прелазити висину од 1. метра од нивоа локалног или 
некатегорисаног пута; 

5. подиже ограде и негује-одржава високо 
дрвеће на удаљености мањој од 3 метра од спољне ивице 
земљишног опојаса; 

6. не уклони материјал који је депонован на 
путу или на земљишном појасу. 

Мандатну казну на лицу места изриче 
комунални инспектор, стим што може власнику односно 
кориснику непокретности оставити рок од 15 до 30 дана 
у коме ће извршити наложене мере утврђене записником 
а пре изрицања мандатне казне. 

Члан 5. 
 

У Одлуци о постављању пчелињака и држању 
пчела на територији општине Кнић (''Општински 
сл.гласник'',бр. 6/06) чл.10. мења се и гласи: 

''Члан 10. 
 

Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. постави пчелињак супротно одредбама чл.2. 
став 3. и чл.3. ове Одлуке; 
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2. пре пресељавања пчелињака не обавести 
надлежни орган управе општине на чијој територији се 
налази место где пресељава пчелињак; 

3. на пчелињаку, возилу на коме су смештене 
кошнице или на видном месту поред пчелињака не 
истакне таблу са пуном адресом држаоца пчела; 

4. врши превоз пчела супротно чл.4. став 4. 
Одлуке; 

5. постави пчелињак супротно чл.5. Одлуке; 
6. не омогући држаоцу пчела праћење одбеглог 

роја пчела преко свог земљишта чл.7. Одлуке; 
7. не води бригу о здравственом стању 

пчелињих заједница чл.8. став 1. и 2. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана, тачка 1. до 7. 

казниће се физичко лице и одговорно лице новчаном 
казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 

 
Члан 6. 

 
У Одлуци о изгледу грба и заставе општине 

Кнић и о начину употребе грба и заставе општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.2/09),  мења се чл.22. 
став 1. и чл. 24. који гласе:  
 

Члан 22. став 1. 
 

''Комунални инспектор у вршењу инспекцијског 
надзора ће ако утврди да се грб не користи у складу са 
издатим одобрењем, донети решење којим ће забранити 
даљу употребу грба, уклањање са објекта или предмета 
на коме је истакнут, и друге мере ради отклањања 
утврђених недостатака и истовремено на лицу места 
може наплатити мандатну казну за правно лице и 
предузетника у износу од 10.000,оо дин., а за физичко 
лице и одговорно лице у правном лицу у износу од 
2.500,оо дин.'' 
 

''Члан 24. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. грб и заставу користи супротно одредбама 
чл.3. Одлуке; 

2. грб и заставу користи супротно одредбама 
чл.4. Одлуке; 

3. грб и заставу користи супротно одредбама 
чл.5. Одлуке; 

4. грб и заставу користи супротно одредбама 
чл.6. Одлуке; 

5. грб и заставу користи супротно одредбама 
чл.19. Одлуке; 

6. ако користи грб општине без датог одобрења 
односно ако га не користи у складу са датим одобрењем 
из чл. 13. Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 5.000,оо дин. 
до 75.000,оо дин. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 

 
Члан 7. 

 
У Одлуци о уређењу насеља (''Општински 

сл.гласник'',бр.8/05 и 3/07), мењају се чл.49. и 50. који 
гласе: 

 

''Члан 49. 
 

Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се правно лице за прекршај ако: 
1. не изврши обавезе из чланова: 6., 8., 11., 16., 17., 21. 
став 3., 23. став 2. и 3., 25., 26., 28., 29. став 2., 30., 34., 
35., 37. став 4. и 5., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. и 45. 
2. врши радње које су забрањене члановима: 9., 12., 15., 
36. и 46. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу у износу од 2.500,оо дин. 
до 30.000,оо дин. 

За прекршаје из става 1. овог члана може се 
изрећи новчана казна на лицу места: 
- правном лицу у износу од 10.000,оо дин., 
- одговорном лицу у правном лицу у износу од 2.500,оо 
дин.'' 
 

''Члан 50. 
 

Новчаном казном у износу од 2.500,оо дин. до 
30.000,оо дин., казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1.не изврши обавезе из чл.6. став 2., чл.16., 
чл.21. став 3., чл.23. 
 став 3.,чл.25., чл.26., чл.34., чл.38. став 4., чл.40., чл.41., 
чл.42., чл.43., чл.44. и чл.46.; 

2. ако врши радње које су забрањене чл.9., 
чл.12., чл.15., чл.21., чл.36. и чл.46. 

За прекршаје из претходног става казниће се 
новчаном казном предузетник у износу од 5.000,оо дин. 
до 75.000,оо дин. 

За прекршаје из става 1. овог члана може се 
изрећи новчана казна на лицу места: 
- физичком лицу у износу од 2.500,оо дин. 
- предузетнику у износу од 10.000,оо дин.'' 
 

Члан 8. 
 

У Одлуци о Ауто-такси превозу на подручју 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.6/09), 
мењају се чл.31., 32. и 33. који гласе: 
 

''Члан 31. 
 

Новчаном казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо 
дин. казниће се такси возач за следеће прекршаје: 

1. ако поступи супротно одредбама чл.14. ове 
Одлуке; 

2. ако поступи супротно одредбама чл.15. ове 
Одлуке; 

3. ако поступи супротно одредбама чл.16. ове 
Одлуке; 

4. ако поступи супротно одредбама чл.18. ове 
Одлуке; 

5. ако не испуњава услове прописане чл.19. ове 
Одлуке; 

6. ако поступи супротно одредбама чл.20. ове 
Одлуке; 

7. ако поступи супротно одредбама чл.21. ове 
Одлуке; 

8. ако поступи супротно одредбама чл.22. ове 
Одлуке; 

9. ако поступи супротно одредбама чл.23. ове 
Одлуке; 

10. ако поступи супротно одредбама чл.28. ове 
Одлуке'' 
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''Члан 32. 
 

Новчаном казном у износу од 5.000,оо дин. до 
75.000,оо дин. казниће се предузетник за следеће 
прекршаје: 

1. ако обавља превоз а не испуњава услове 
прописане чл.5. тачке 1. и тачке 3. ове Одлуке; 

2. ако не поступи у складу са одредбама чл.6. 
став 1. ове Одлуке; 

3. ако не поступи у складу са одредбама чл.8. 
ове Одлуке; 

4. ако не поступи у складу са одредбама чл.9. 
ове Одлуке; 

5. ако не поступи у складу са одредбама чл.10. 
ове Одлуке; 

6. ако поступи супротно одредбама чл.11. став 
3. ове Одлуке; 

7. ако поступи супротно одредбама чл.24. ове 
Одлуке; 

8. ако поступи супротно одредбама чл.25. став 
2. ове Одлуке; 

9. ако поступи супротно одредбама чл.28.ове 
Одлуке;'' 

 
''Члан 33. 

 
Новчаном казном од 50.000,оо дин. до 

100.000,оо дин. казниће се правно лице за следеће 
прекршаје: 

1. ако обавља превоз а не испуњава услове 
прописане чл.5. тачке 2. и 3. ове Одлуке; 

2. ако не поступи у складу са одредбама чл.6. 
став 1. ове Одлуке; 

3. ако не поступи у складу са одредбама 
чл.8.ове Одлуке; 

4. ако не поступи у складу са одредбама 
чл.9.ове Одлуке; 

5. ако не поступи у складу са одредбама 
чл.10.ове Одлуке; 

6. ако поступи супротно одредбама чл.11. став 
3. ове Одлуке; 

7. ако поступи супротно одредбама чл.24.ове 
Одлуке; 

8. ако поступи супротно одредбама чл.25.став 2. 
ове Одлуке; 

9. ако поступи супротно одредбама чл.28.ове 
Одлуке.'' 
 

Члан 9. 
 

У Одлуци о условима и начину организовања 
послова у обављању комуналне делатности 
пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр.6/09), мењају се чл.48., 49. и 50. који гласе: 
 
 

''Члан 48. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин., казниће се за прекршај предузеће ако не 
поступа у складу са одредбама чланова ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу 
од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин.'' 
 
 

''Члан 49. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,оо дин. до 
100.000,оо дин. казниће се за прекршај правно лице као 
корисник, односно одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 2.500,оо дин. до 30.000,оо дин., ако 
не поступа у складу са одредбама ове одлуке или поступа 
супротно  одредбама ове одлуке.'' 
 

''Члан 50. 
 

Новчаном казном у износу од 2.500,оо дин. до 
30.000,оо дин., казниће се за прекршај физичко лице као 
корисник ако поступа супротно одредбама ове одлуке.'' 

 
Члан 10. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о измени Одлука Скупштине општине Кнић 
којима су прописане новчане казне за прекршаје 
(''Општински сл.гласник'',бр.11/05). 
 
 
Број: 011-91/10-01 
У Книћу, 24.12.2010.г.                                   
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                              
Весна Перовић, с.р. 
 
 
 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2010. године, на основу члана 49. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 
49. став 1. алинеја 2., и члана 50. став 1. и став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О престанку функције председника Скупштине 

 
 

 1. ВЕСНИ ПЕРОВИЋ, одборнику из Груже, са 
изборне  листе одборника Демократске Странке-Борис 
Тадић, ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ 
ОСТАВКЕ. 
  
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 3. Решење доставити  Весни Перовић, 
одборнику из Груже   
са  изборне листе Демократске Странке-Борис Тадић, 
кадровској служби и одељењу  за  финасије, привредни 
развој и друштвене делатности.  
 
Број: 119-1045/10-01 
У Книћу, 24.12.2010.год. 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић , с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2010.године,  на основу чл. 28. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(''Сл.гласник РС'',бр.36/09 и 88/10), чл. 20. став 1. тачка 
39. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 27. 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 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 
КНИЋ 

 
 

I. Оснива се локални Савет за запошљавање за 
територију општине Кнић у саставу: 

 
1. Председник Савета 
Милић Миловић, из Кнића, заменик 

председника Скупштине општине Кнић. 
  

2. Чланови Савета 
 Небојша Ристић, из Бара, члан Општинског 
већа општине Кнић 
 Александар Јовановић, из Рашковића, 
представник локалне самоуправе, 
 Славиша Павловић, из Кнежевца, представник 
синдиката, (ЈКП ''Комуналац'' Кнић''), 
 Војин Максимовић, из Кнића, представник 
послодаваца, 
 Радојица Тодоровић, из Бумбаревог Брда, 
представник послодаваца, 
 Представник Националне службе за 
запошљавање.  
 
 II. У раду Савета у складу са Законом могу 
учествовати удружења која се баве заштитом интереса 
одређених категорија незапослених (особа са 
инвалидитетом, националних мањина, учесника 
оружаних сукоба, жена, омладине и сл.) и стручњаци за 
област запошљавања. 
 III. Локални Савет за запошљавање даје 
мишљење и препоруке у вези са: 
 - садржином програма активне политике 
запошљавања на територији општине Кнић, 
 - организовањем јавних радова и радног 
ангажовања незапослених и извођењу јавних радова, 
економском, социјалном и демографском политиком и 
политиком Владе Републике Србије и локалне 
самоуправе у области запошљавања, 
 - нацртима закона и других прописа који се 
односе на запошљавање, рад и социјално осигурање, 
 - додатним образовањем и обуком, 
 - другим питањима од интереса за 
запошљавање. 
 Локални Савет за запошљавање утврђује 
критеријуме за избор корисника Фонда, расписује 
конкурс и врши одабир корисника средстава по 
расписаном конкурсу за расподелу средстава Фонда на 
основу критеријума и о томе води записник, подноси 
извештај о свом раду и коришћењу средстава 
Општинском већу по потреби а Скупштини општине на 
крају календарске године. 
 IV. Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Савета обавља Општинска управа-

Одељење за финансије, привредни развој и друштвене 
делатности општине Кнић. 
 V. Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
решење Скупштине општине Кнић о оснивању локалног 
Савета за запошљавање бр.10-1009/2005-01 од 
17.10.2005.године, које је објављено у ''Општинском 
сл.гласнику'',бр.11/05. 

 
Број: 119-977/10-01-1                                 
У Книћу, 24.12.2010.године                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Весна Перовић, с.р. 

 
 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 

   
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, 

на седници од 10.12.2010.године, на основу чл.59. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(''Сл.гласник РС'',бр.36/09 и 88/10), чл.64.-67. Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр.54/09), чл.2о. 
став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07),  чл.13. став 1. тачка 38. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.38. 
и 39. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/08), донело је 
 
 

ОДЛУКУ  
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за 
финансирање активне политике запошљавања као 
евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, и то 
као индиректан буџетски корисник Општинске управе 
општине Кнић. 

Члан 2. 
 

Буџетски фонд се оснива ради стварања 
повољнијег амбијента за запошљавање и подстицања 
отварања нових радних места на територији општине 
Кнић. 

Фонд послује у складу са Законом којим се 
уређује буџетски систем. 
 

Члан 3. 
 

Фонд се оснива на неодређено време. 
 

Члан 4. 
 

Потребна финансијска средства за рад Фонда 
обезбеђују се из  прихода буџета, као и других извора у 
складу са Законом. 
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`Члан 5. 
 

Средства Фонда користе се наменски за 
финансирање локалног Акционог плана за запошљавање. 
 

Члан 6. 
 

Образује се Комисија за израду предлога 
локалног Акционог плана за запошљавање за 
2011.годину. 

Комисија има председника и 4 члана коју 
именује Општинско веће општине Кнић. 

Мандат Комисије траје 4 године. 
Комисију чине два представника локалне 

самоуправе, један представник Националне службе за 
запошљавање, један представник  привредника и један 
радник Општинске управе за обављање 
административних послова. 
 

Члан 7. 
 

Комисија има за задатак да изради предлог 
Локалног акционог плана за запошљавање општине Кнић 
који прослеђује Локалном савету за запошљавање на 
мишљење, а по добијеном мишљењу доставља 
Скупштини на усвајање. 

 
Члан 8. 

 
Фондом управља начелник Општинске управе 

општине Кнић, односно лице на кога он може пренети 
посебно овлашћење за управљање. 

По укидању Фонда, права и обавезе Фонда 
преузима Општинска управа општине Кнић. 

 
Члан 9. 

 
`У регистар Буџетског корисника Фонда уносе 

се матични број, ПИБ и шифра делатности органа управе. 
Матични број органа је 07186274. 
ПИБ 101611070. 
Шифра делатности 75140. 

 
Плаћање на терет Фонда врши се до нивоа 

средстава расположивих у Фонду а обавезе се преузимају 
у оквиру реално планираних прихода Фонда. 

На крају текуће године неискоришћена средства 
Фонда преносе се у наредну годину. 

 
Члан 10. 

 
Стручне, административно-техничке и друге 

послове за послове Фонда обављаће надлежна одељења 
Општинске управе општине Кнић. 

Члан 11. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
   
Број: 119-978/10-01 
У Книћу, 10.12.2010.године 
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Борислав Бусарац , с.р. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  
на седници од 10.12.2010.године, на основу чл.6. Одлуке 
о оснивању Буџетског фонда за финансирање активне 
политике запошљавања бр-119-978/10-01 од 
10.12.2010.године, и 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 

2011.ГОДИНУ 
 

 1. Именује се Комисија за израду предлога 
локалног Акционог плана за запошљавање за 
2011.годину, у саставу: 
 - Председник Комисије, Снежана Банковић, 
помоћник председника општине Кнић, представник 
локалне самоуправе. 
 - Чланови Комисије: 

Драгица Илић, члан Општинског већа општине 
Кнић, представник локалне самоуправе, 

Мира Петровић, саветник у Националној 
служби за запошљавање-испостава Кнић, представник 
Националне службе за запошљавање, 

Драгица Петровић, дипломирани правник, 
Љубомир Ђурђевић, инжењер организације 

рада представник привредника. 
   
 2 . Комисија је у обавези да изради предлог 
локалног Акционог плана за запошљавање општине 
Кнић за 2011.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: 119-979/10-01 
У Книћу, 10.12.2010.године 
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Борислав Бусарац , с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА КНИЋ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Бр.61-812/2010-01 
04.11.2010.година 
К Н И Ћ 
 
 На основу члана 6. и 7. став 1. Правилника о 
додатној, образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику (''Сл.гласник РС'', бр.63/10) и члана 33. 
став 3. Одлуке о Општинској управи општине Кнић 
(''Сл.гласник  општине Кнић'',бр.01/2008), начелник 
Општинске управе општине Кнић, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ интерресорна Комисија (у 
даљем тексту: Комисија), чији је задатак да изврши 
процену потреба за пружање додатне,образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету и ученику. 
 Процена из става 1. заснива се на целовитом и 
индивидуализованом приступу заснованом на једнаким 
могућностима и сагледавању потреба детета и ученика, 
са циљем да се пружањем одговарајуће подршке омогући 
друштвена укљученост кроз приступ правима, услугама и 
ресурсима. 
 
 2. Комисија има три стална и два повремена 
члана. 
 У Комисију се именују стални чланови: 
 - Др.Милован Исаиловић, педијатар – члан 
 - Снежана Ђорђевић, дипл.педагог – члан 
 - Горица Милошевић, дипл.соц. радник – члан 
 
 Председника Комисије бирају стални чланови 
Комисије из својих редова. 
 Повремене чланове Комисије одређује 
председник Комисије у зависности од потреба детета и 
ученика. 
 Комисија доноси Пословник о свом раду. 
  
 3. Право и обавезе сталних и повремених 
чланова Комисије, као и накнаде за њихов рад утврдиће 
се посебним актом. 
 
 4. Стручне и административно техничке 
послове Комисији  пружа Координатор – Силвана Илић, 
дипл.биолог, запослена у Општинској управи општине 
Кнић. 
 5. Ово решење објавити у Службеном гласнику 
општине Кнић. 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
Снежана Лазић, с.р. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
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АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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