СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 1

Кнић, 13.01.2016.

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ
ГЛАСНИКА
На основу члана 7. став 1. Одлуке о
објављивању општинских прописа и других аката и о
издавању ''Службеног гласника општине Кнић
''(''Сл.гл.РС'', бр.108/08) редакција ''Службеног гласника
општине Кнић'' , објављује исправку објављене Одлуке о
Буџету општине Кнић за 2016.годину (''Сл.гл.општине
Кнић'', бр. 18/15), према достављеном тексту, и то:
''На основу чл. 165. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл. гл.РС'', бр.95/08) врше се
исправке техничких грешака у Одлуци о Буџету општине
Кнић за 2016.годину(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 18/15), а
у циљу усаглашавања са Програмом одржавања, заштите
и развоја локалних и некатегорисаних путева и других
комуналних објеката у 2016. години, у општини Кнић,
који је усвојила Скупштина општине Кнић на седници од
25.12.2015.године, и чији је саставни део постао
Амандман који је на предлог Програма одржавања,
заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и
других комуналних објеката у 2016. години, у општини
Кнић, поднела одборничка група ''УРС-Заједно за
Шумадију'', а који је примљен 22.12.2015.године у 10,40
часова и заведен под бројем 30-1716/2015-01 и који је
усвојила Скупштина општине Кнић на седници од
25.12.2015.године.
ИСПРАВКА
У Одлуци о Буџету општине Кнић за
2016.годину (''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 18/15) у
посебном делу, у члану 7. у табеларном приказу, у
разделу XI, глава 11.1, функција 620, пре пројекта 0701
П-О додаје се пројекат: ''0701 П-ОО пројекат: пројектно
планирање , позиција 194, подпозиција 1 , економска
класификација 511-зграде и грађевински објекти'' а у
колони 11 и колони 14 износ од '' 1.000.000,оо'' динара,
''извор финансирања 01-приходи из буџета''.
У члану 8. у табеларном делу, под редним
бројем 7.- путна инфраструктура, иза пројектне
активности ПА 0002 додаје се пројекат: „ 0701- П- ОО, а
у колони ''средства из буџета''
и колони ''укупна
средства'' уноси се број:''1.000''.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Биљана Пантовић“, с.р.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.
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Службени гласник општине Кнић

13.01.2016.
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