СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017.

Број: 23.

Кнић, 01.12.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 01. 12. 2017. године, на основу члана,
20. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,
73/10, , 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 13.
став 1. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', број 95/08 и
''Службени гласник општине Кнић'' бр.3/16) донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину (''Службени
гласник општине Кнић'', број 19/16 и 11/17), ( у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем падежу.) .

ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 1.
Буџет општине Kнић за 2017. годину утврђује се у износу од 567,103,947.72 динара. ''

Члан 3.
Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину, састоје се од:

01.12.2017.
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине,
утврђен је у укупном износу од 113,721,393.49 динара.
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 113,721,393.49 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих
година.

Члан 4.

Мења се члан 3. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 3.
Приходи и примања општине Кнић за 2017. годину, утврђује се у износу од :
-

Текући приходи у износу од
453,332,554.23 динара;
o Приходи из буџета
442,925,984.15 динара;
o Сопствени приходи
1,480,000.00 динара;
o Приходи из других извора у износу од 8,926,570.08 динара ;

-

Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 50,000.00 динара;
У истом члану, мења се табеларни део, тако да гласи:
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''
Члан 5.
У члану 4. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
Расходи и издаци општине Кнић за 2017. годину по основним наменама утврђују се у износу од :
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''

Члан 6.
У члану 5. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
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Члан 7.

У члану 6. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
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''II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Мења се члан 7. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 7.
Средства Буџета у износу од 567,103,947.72 динара, распоређују се према организационој,
програмској , функционалној и економској класификацији, и према изворима финансирања у следећим
износима, у динарима.
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Члан 9.1
Мења се члан 8. Одлуке, тако да гласи:
Члан 8.
Средства Буџета у износу од
класификацији, и то:

567,103,947.72 динара, утврђена су и распоређена по програмској
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ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат
1 - Урбанизам и
просторно
планирање
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Шифр
а
1101

Циљ
Просторни развој у
складу са плановима

0001

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

0002

Ефикасан процес
озакоњења

Пројекат
Индустријска зона
Равни Гај
2 – Комуналне
делатности

1101П-01

Уређење
индустријске зоне

1102

Пружање комуналних
услуга од значаја за
остварење животних
потреба физичких и
правних лица уз
обезбеђење
одговарајућег
квалитета, обима,
доступности,
континуитета
Адекватно
управљање јавним
осветљењем
Ефикасно и
рационално

Просторно и
урбанистичко
планирање

Управљање
/одржавање јавним
осветњењем

0001

Индикатор

01.12.2017.
Вреднос
ту
базној
години
(2016)

Циљана
вредност
2017

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

2

2

2

2

4.670.000,00

4.670.000,00

Број усвојених
планова детаљне
регулације

1

3

-

-

1.550.000,00

1.550.000,00

50

80

1000

1200

2.120.000,00

2.120.000,00

1

1

2

2

1.000.000,00

1.000.000,00

4,4

3,9

4

4

22.450.000,0
0

22.450.000,00

-

500

500

500

Укупан број
озакоњених
објеката у
години
Број уређених
улица
Проценат
издвајања из
буџета за
комуналне
услуге

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама
грађана за
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спровођење јавног
осветљења и
минималан негативан
утицај на животну
средину

Повећање
покривености
територије
комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина
Одржавање јавних
зелених површина

ЗОО хигијена
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замену
светиљки када
престану да раде
Укупан број
светиљки које
су замењене
савременијим
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило

12.450.000,0
0

0

450

0

0

-

8000

8000

8000

12.450.000,00

500.000,00

500.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0002

0004

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и одржавања
јавних зелених
површина
Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

Одржавање гроб. и
пог. услуге

0006

Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља

Управљање и

0008

Адекватан квалитет

Број извршених
инспекцијских
контрола

-

Висина накнаде
штете за уједе
паса луталица
Број
интервенција у
односу на
укупан број
поднетих
иницијатива
грађана за
чишћење и
одржавање
гробаља
Израђен

-

-

-

15

15

15

15.000

15.000

15.000

72

72

1

72

-

-
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снабдевање водом
за пиће

пружених услуга
водоснабдевања

пројекат за
водоводну
мрежу
Реализован
посебан програм
капиталних
субвенција ЈКП
за
реконструкцију
водоводне
мреже

Остале комуналне
услуге

0009

3- Локални
економски развој

1501

Обезбеђивање услова
за задовољење других
комуналних потреба
грађана
1.Повећање
запослености на
територији општине

2.отварање нових
предузећа и
предузетничких
радњи

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

0001

Унапређење
административних
процедура и развој
адекватних сервиса и
услуга за пружање
подршке постојећој
привреди

01.12.2017.

Број пријава
грађана
надлежној
инспекцији
1.Број
евидентираних
незапослених
лица на евид.
НСЗразврстаних по
половима

2.број отворених
предузећа и
предузетничких
радњи
Број предузећа
која су
користила
услуге и сервисе
града/општине у
односу на
укупан број
предузећа

не

да

-

-

-

60

60

60

1.400

1.390

1.375

1.427

419

-

432

435

440

10

15

17

3.500.000,00

3.500.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

17.675.850,0
0

17.675.850,00

730.000,00

730.000,00

01.12.2017.

Мере активне
политике
запошљавања

Подстицаји за
развој
предузетништва

Пројекат МЕРЕ
ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛ.-Подстицање
лок.екон.развоја

4- Развој туризма
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0002

0003

Успостављање
механизама за
финансијску подршку
запошљавању

Успостављање
механизама за
финансијску подршку
производним
предузећима и
предузетницима/пред
узетницама који
послују на територији
града/општине за
развој нових
производа и
проширење
производње
Подстицање
запошљавања у
привреди уз акценат
на запошљавању
жена на четворосатно
радно време

Број
новозапослених
уз помоћ
успостављених
механизама за
фин.подршку за
запошљавање
Број
новозапослених
радника/радниц
а уз помоћ
успостављеног
механизма за
обуку радне
снаге за
познатог
послодавца и за
специфичне
производне
процесе
Број
новозапослених
на
четворочасовно
радно време
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-

3

5

5

1.000.000,00

1.000.000,00

-

8

10

10

4.000.000,00

4.000.000,00

-

18

-

-

11.945.850,00
1501
П-01

1502

Подстицање
запошљавања у
привреди уз акценат
на запошљавању
жена на осмочасовно
радно време
Повећање смештајних
капацитета
тур.понуде

Број
новозапослених
на осмочасовно
радно време

Број
регистрованих
соба/кревета

11.945.850,0
0
-

10/100

10

-

-

13/110

15/120

15/120

2.240.000,00

930.000,00

3.170.000,00
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Промоција
туристичке понуде

0002

Пројекат бр. 1
Ликовна колонија
Гружанска јесен

1502П-1

Адекватна промоција
туристичке понуде
општине на циљаним
тржиштима
Промоција сеоског
туризма кроз
уметност

Број догађаја
који промовишу
туристичку
понуду
Број уметничких
дела насталих на
колонији

01.12.2017.
15

20

40

40

20

1.850.000,00

400.000,00

2.250.000,00

400.000,00

130.000,00

920.000,00

10

40

Број ноћења
током колоније

40

140

140
140

5 – Пољопривреда
и рурални развој

Подршка за
спровоћење
пољоп.политике у
локалној заједници

Мере подршке
руралном развоју

0101

0001

Спровођење усвојене
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја на
подручју ЛС

Стварање услова за
развој и унапређење
пољ. произ.на
територији општине

0002
Изградња одрживог,
ефикасног и
конкурентног
пољопривредног

Усвојени
програм развоја
пољ. и руралног
развоја
Број едукација
намењених
пољопривредни
м
произвођачима
на територији
општине
Број учесника
едукација
Број
регистрованих
пољ.газдинстава
која су
корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољ.газд.
Број

140
да

-

да

да

да

3

4

6

-

236

260

350

-

236

260

350

45.750.000,0
0

45.750.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

25.650.000,0
0

25.650.000,00

01.12.2017.
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сектора

Пројекат Агрогис

0101П-03

Стварање базе
пољопривредних
газдинстава и
умрежавање у
централну базу
података

регистрованих
пољопривредни
х газдинстава
који су
корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредни
х газдинстава
Инсталиран
софтвер
Број умрежених
пољоприврених
газдинстава
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321
280

-

Да

Да

Да

-

77

231

346

-

-

-

Пројекат МЕРЕ
ПОПУЛАЦ.ПОЛТ
ИКЕ –Подршка
пољопривреди

0101П-04

6 - Заштита
животне средине

0401

Стварање услова за
смањење негативних
утицаја на животну
средину

Управљање
заштитом животне
средине и
природних
вредности

0001

Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних планова

Управљање
отпадним водама

0004

Максимална могућа
покривеност

Подршка младим
пољопривредницима

Процентуални
број
пољопривредни
ка до 40 година
Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
заштиту
животне
средине у
односу на
укупан буџет
општине
Усвојен програм
заштите
животне
средине са
акционим
планом
Израђен

320

31%

0,22

да

600.000,00

600.000,00

15.500.000,0
0

15.500.000,00

6.000.000,00

1

1

1

6.000.000,00

да

да

да

1.000.000,00

1.000.000,00
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Пројекат – набавка
контејнера и канти
за смеће
7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0401П-1

Управљање
саобраћајем

0001

0701

Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

Пројекат Наставак
инв.одржавања
пута у Барама

0701П-1

Пројекат
Инв.одр.пута у
Бечевици

0701П-2

Пројекат
Инв.одр.пута у

0701П-3

01.12.2017.

корисника и
територије услугама
уклањања отпадних
вода

пројекат за
канализациону
мрежу

-

1

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

Спровођење
активности за
набавку контејнера и
канти за смеће
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју

Набављени
контејнери и
канте за смеће

-

107

-

-

3.500.000,00

3.500.000,00

13

19,5

19

19

174.163.977,
28

174.163.977,28

6

6

6

10.185.015,7
4

10.185.015,74

51.986.000,0
0

51.986.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.948.000,00

4.948.000,00

5.892.000,00

5.892.000,00

Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних планова

Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача
Завршено
инвестиционо
одржавање дела пута
у Барама
Завршено
инвестиционо
одржавање пута у
Бечевици
Завршено
инвестиционо
одржавање пута у

Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у км)
Број пружних
прелаза који се
одржавају
Број километара
ревитализовани
х атарских
путева
Број километара
санираних и/или
реконструисани
х путева
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)

6

7
-

-

250

0,6

250

-

250

-

-

0,66

-

-

-

0,76

-

-

01.12.2017.

Службени гласник општине Кнић

Борчу

Број 23. – страна 32.

Борчу

Пројекат Инв.одр.пута у
Бум.Брдо

0701П-4

Пројекат -Рек.пута
у Вучковици

0701П-5

Пројекат Инв.одр.пута у
Гривцу

0701П-6

Пројекат -Инв.одр.
пута, улица и
паркинга у Гружи

0701П-7

Пројекат -Рек.пута
у Грабовцу

0701П-8

Пројекат -Инв.одр
пута Жуње

0701П-9

Пројекат -Рек.пута
у Забојници

0701П-10

Пројекат Инв.одр.пута у
Книћу-Марјановић

0701П-11

Пројекат Инв.одр.улице и
паркинга код зелене
пијаце у Книћу

0701П-12

Пројекат -Рек.пута
у Љубићу

0701П-13

Завршено
инвестиционо
одржавање пута у
Бум. Брду
Завршена
реконструкција дела
пута у Вучковици
Завршено
инвестиционо
одржавање пута у
Гривцу
Завршено
инвестиционо
одржавање пута,
улица и паркинга у
Гривцу
Завршена
реконструкција дела
пута у Грабовцу
Завршено
инвестиционо
одржавање пута у
Жуњама
Завршена
реконструкција пута
у Забојници
Завршено
инвестиционо
одржавање пута у
Книћу-Марјановићи
Завршено
инвестиционо
одржавање улице и
паркинга код зелене
пијаце у Книћу
Завршена
реконструкција пута
у Љубићу

Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
дела пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисане
улице (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)

3.944.000,00

3.944.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

7.868.000,00

7.868.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

0,66

-

-

-

0,9

-

-

-

1,216

-

-

-

0,513

-

-

-

1,00

-

-

6.000.000,00

6.000.000,00

-

1,290

-

-

4.772.000,00

4.772.000,00

-

0,880

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

-

0,560

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

0,150

-

-

6.000.000,00

6.000.000,00

-

0,750

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

Страна 33. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић

Пројекат -Рек.пута
табла Бум. Брдо Претоке

0701П-14

Пројекат -Рек.пута
Топоница-Љуљацинаставак

0701П-15

Пројекат -Зона
Равни гај

0701П-16

Пројекат -Рек.пута
Брњица Рашковић

0701П-17

Пројекат –
Инв.одрж.пута
Честин-Салаши
Пројекат – Мост на
Гружи у Опланићу

0701П-18

Пројекат –
Рехаб.инв.одрж.
Топоница
Суморовац
Пројекат –
Изградња улица у
ГружиРадомировићи,
Антонијевићи
Пројекат –
Инв.одрж. пута и
улица и паркинга у
Топоници
Пројекат

0701
П-19

Завршена
реконструкција пута
табла Бум. БрдоПретоке
Завршена
реконструкција дела
пута ТопоницаЉуљаци
Завршена изградња
дела приступне
саобраћајнице
пословне зоне Р.Гај
Завршена
реконструкција пута
Брњица-Рашковић
Завршена
реконструкција пута
Честин-Салаши
Реконструисан мост

Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
изграђене
саобраћајнице (у
км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Дужина
реконструисаног
пута (у км)
Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова
Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова

01.12.2017.

-

0,430

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

-

1,120

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

0,068

-

-

3.110.481,18

3.110.481,18

-

0,625

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

0,380

-

-

2.550.000,00

2.550.000,00

-

да

-

-

4.231.611,60

4.231.611,60

-

да

-

-

3.376.868,76

3.376.868,76

-

0,132

-

-

2.700.000,00

2.700.000,00

0701
П-20

Завршена
реконструкција
деонице ТопоницаСуморовац

0701
П-21

Завршена изградња
улица у Гружи

Дужина
изграђених
улица (у км)

0701
П-22

Завршена
реконструкција пута
и улица у Топоници

Дужина
реконструисаног
пута (у км)

-

0,300

-

-

2.500.000,00

2.500.000,00

0701

Завршена

Дужина

-

0,140

-

-

8.200.000,00

8.200.000,00

01.12.2017.
Инвестиционо
одрж.пута Гунцати
(Парлог)
Пројекат Набавка
камиона за ЈКП
Комуналац
8 – Предшколско
васпитање

Функционисање
предшколских
установа

Пројекат бр. 1
Логопед, соматопед
и психолог

Службени гласник општине Кнић
П-24

реконструкција пута
у Гунцатима (Парлог)

реконструисаног
пута (у км)

0701
П-25

Спровођење
активности за
набавку камиона за
потребе ЈКП
Комуналац
Повећање обухвата
предшколским
васпитањем и
образовањем

Набављен
камион

2001

0001

2001
П-1

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања
Повећање дечијег
развоја и
напредовања

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

9 – Основно

Број 23. – страна 34.

5.400.000,00
-

Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене деце
Број посебних и
специјалних
програма у
објекту пред.
установе
Број стручних
сарадника који
су добили
најмање 24 бода
за стручно
усавршавање
Повећан број
деце са
правилним
говором

1

-

-

70

80

90

100

2

3

4

5

14

16

17

20

-

200

210

230

Обухват деце
основним
образовањем

652

642

650

660

Стопа прекида
основног
образовања

12

12

12

12

5.400.000,00

33.166.875,0
0

4.965.000,00

38.131.875,00

32.666.875,0
0

4.965.000,00

37.631.875,00

500.000,00

500.000,00

Страна 35. – Број 23.
образовање

Службени гласник општине Кнић
2002
Унапређење
доступности
основног образовања

Функционисање
основних школа

01.12.2017.

0001

Обезбеђени
прописани услови за
васпитно образовни
рад са децом у ОШ

Број објеката
који су
прилаагодили
простор за децу
инвалиде у
односу на
укупан број
објеката ОШ
Просечан број
ученика по
одељењу
Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности /у
односу на
укупан број
ученика

Унапређење
квалитета образовања
и васпитања у
основним школама

Квалитет школовања
ученика са посебним
потребама кроз
индивидуални рад

Број деце која се
образују по
ИОП3
Број стручних
лица која су
добила најмање
24 бода за
стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима
Радови ученика

2

2

2

14,05

14,14

14,14

100%

100%

100%

100%

1

1

-

85

100

100

100

-

5,5

7
6,5

Оцена
(просечна)

-

42.533.213,00

42.033.213,0
0

42.033.213,00

2

13,53

-

42.533.213,0
0

3

3
3

01.12.2017.
Пројекат -Aсистент
у настави

Службени гласник општине Кнић
2002П-02

500.000,00
Помоћ у
социјализацији
ученика са тешкоћама
у раду

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

10 – Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

Број 23. – страна 36.

2003

0001

Унапређење
доступности средњег
образовања

1.Обезбеђени
прописани услови за
васпитно образовни
рад у СШ и безбедно
одвијање наставе
2.унапређење
квалитета образовања
у СШ

задовољав
ајућа

Сарадња са
другом децом
Поштовање
правила
понашања

-

Број деце која су
обухваћена
средњим
образовањем

175

Проценат деце
која се школујуј
у средњим
школама на
основу
индивидуалног
образовног
плана у односу
на укупан број
деце

задовољава
јуће

185

-

500.000,00

задовољавај
уће

187

192

1

9.870.000,00

9.870.000,00

9.040.000,00

9.040.000,00

1

Просечан број
ученика по
одељењу
1.број
талентоване
деце подржане
од стране
општине у
односу на
укупан број деце
у школама
2.број ученика

задовољав
ајуће

задовољава
јућа

задовољавај
ућа

22

1

23

23

3

24

3

3

Страна 37. – Број 23.

Службени гласник општине Кнић
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
3. број
запослених који
су добили
најмање 24 бода
за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу

Пројекат – Замена
столарије

2003П01

Смањење трошкова
грејања

11 - Социјална и
дечја заштита

0901

Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите

Социјалне помоћи

0001

Пројекат
Родитељски
додатак

0901П-01

Пројекат Кућна
нега и
имплементација

0901П-2

Унапређење заштите
сиромашних
Повећање
броја
новорођенч
ади
Обухват
старих и
изнемоглих

01.12.2017.

33

35

34

34

20

22

22

23

Смањење
потрошње ел.ен.
,угља и дрва
Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
социјалну и
дечју заштиту у
односу на
укупан буџет
општине
Број корисника
једнократне
новчане помоћи
Број деце

-

5%

5%

5%

830.000,00

5

4,8

5

5

23.164.000,0
0

300

9.420.000,00

9.420.000,00

45

46

48

50

1.000.000,00

1.000.000,00

Број корисника
услуга

48

49

49

50

1.000.000,00

1.000.000,00

300

300

300

830.000,00

4.011.570,08

27.175.570,08

01.12.2017.

Пројекат Сигурна
кућа
Пројекат
Студентске
стипендије
Пројекат Поправка
обј. за соц.
угрожене

Пројекат Лични
пратилац
Пројекат
Савремено пл
породице едукација

Пројекат МЕРЕ
ПОПУЛ.ПОЛ.
Подршка породици

Активности
Црвеног крста

Службени гласник општине Кнић

0901П-3
0901П-4

0901П-5

0901П-6

0901П-7

0901
П-08

0005

лица
услугама
герентодомаћица
Заштита
угроженог
становниш
тва
Виши ниво
образовано
сти младих
Бољи
услови
живота
угроженог
становниш
тва
Унпређење квалитета
права и услуга
социјалне заштите
Подизање свести о
здравом материнству
и психолошка помоћ
за биомедицинско
потпомагање
оплодње
Обезбеђивање
директне финансијске
подршке
незапосленим
породиљама
Социјал.деловање –
пружање неопходне
помоћи лицима у
невољи,развијањем
солидарности међу
људима
организовањем
различитих облика

Број 23. – страна 38.

Број корисника

5

6

6

6

140.000,00

140.000,00

Број студената

20

21

21

21

1.500.000,00

1.500.000,00

Број
поправљених
објеката

10

10

10

10

550.000,00

550.000,00

Просечан број
дана по
кориснику
услуге
Број младих
брачних парова
који су похађали
едукацију

26

26

26

26

500.000,00

500.000,00

-

10

-

-

200.000,00

200.000,00

-

40

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Број корисника
која примају
финансијску
подршку

Број
дистрибуираних
пакета

300

325

325

325

Страна 39. – Број 23.

Социјална и дечја
заштита
Подршка старијим
лицима и/или
особама са
инвалидитетом
Пројекат
Реконструкција
Рег.центра за старе
са прихватном
станицом у Равном
Гају
12 - Примарна
здравствена
заштита

Службени гласник општине Кнић

0006

0008

0901
П-09

1801

помоћи
Обезбеђивање
финансијске подршке
за децу и породицу
Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле са
инвалидитетом
Реконструисан
Рег.центар за старе са
прихватном станицом
у Равном Гају

Унапређење здравља
становништва

01.12.2017.

Број корисника
која примају
финансијску
подршку
Број корисника
услуга

36

40

40

40

-

45

-

-

Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова

да

-

-

86%

90%

90%

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

4.420.000,00

1.234.000,00

85%

4.420.000,00

2.908.648,38

2.908.648,38

1.102.921,70

2.336.921,70

8.470.850,00
8.470.850,00

0001

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

0002
1801П-1

Утврђивање смрти
Приближавање
услуга ПЗЗ лицима

Функционисање
установа примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство
Пројекат Кућно
леч, пал.збрињ.

Проценат
издвајања из
буџета за
примарну
здравствену
заштиту
Број
превентивних
прегледа у
односу на
укупан број
прегледа
поређен са
националним
стандардима
Број умрлих
Број посета
Број прегледа

1,01

1,49

1,3

1,3

13795/10
3000

18000/107
000

19000/1070
00

20000/1070
00

3.490.000,00

3.490.000,00

170
5600
950

170

170

170

150.000,00
2.745.000,00

150.000,00
2.745.000,00

5650
1000

5700
1000

5700
1000

01.12.2017.

Пројекат бр.2
Пројекат МЕРЕ
ПОПУЛ:ПОЛИТ.
Подршка здравству

Службени гласник општине Кнић

1801П-2

1801
П-03

којима је због природ
болести отежано или
онемогућено кретање
Боља ефикасност ПЗЗ
у складу са потребама
становништва
Промовисање
репродуктивног
здравља
адолесцената, здравог
материнства и борба
против неплодности

Број пређ.км
возила Службе
кућног лечења
Број издатих
упута лекару
специјалисти
Ангажован
доктор
медицине за
спровођење
пројектних
активности

Број 23. – страна 40.
28000

28500

29000

29000

3600

3700

3700

3700

1

-

-

-

Број одржаних
радионица

13 - Развој културе

Функционисање
локалних установа
културе

Јачање културне
продукције и
умет.стваралаштва
Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
култури

1201

0001

0002

0004

Подстицање развоја
културе

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе

Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву
Повећана понуда
квалитетних
медијских садржаја
из облассти
друштвеног живота

Број учесника
радионица
Укупан број
посетилаца на
свим културним
догађајима који
су одржани
Број запослених
у установама
културе у
односу на
укупан број
запослених у
ЈЛС
Укупан број
чланова
удружења
грађана/КУД
Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима

640.000,00

640.000,00

1.445.850,00

1.445.850,00

20

300
5000

5000

5000

5000

12.539.169,0
0

500.000,00

13.039.169,00

4/94

4/94

4/94

4/94

7.049.169,00

500.000,00

7.549.169,00

250

300

300

300

1.290.000,00

1.290.000,00

4

4

4
200.000,00

200.000,00

-

Страна 41. – Број 23.
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локалне заједнице

Пројекат Подизање
споменика Стевану
Книћанину

1201
П-01

Очување традиције и
нематеријалног
културног наслеђа

14 - Развој спорта
и омладине

1301

Обезебеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки општине

јавног
информисања
Постављен
споменик и
уређен простор
око споменика
Донет
Правилник о
финансирању
спорта у
општини

01.12.2017.

-

да

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

Да

Да

Да

Да

5.412.000,00

5.412.000,00

1,4

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Одржавање
спортске
инфраструктуре
Спровођење
омладинске
политике

15 - Локална

0001

0003
0005

0602

Обезбеђење услова за
рад и унапређење
капацитета спортских
организација преко
којих се осварује
јавни интерес у
области спорта у
општини
Редовно одржавање
постојећих спортских
објеката од интереса
за општину
Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

Одрживо управно и

Проценат
буџета општине
намењен за
програм развој
спорта и
омладине
Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
општине
Број постојећих
функционалних
спортских
објеката
Број младих
жена корисника
услуга
Број младих
корисника
услуга мера
омладинске
политике
Суфицит или

0,95

1,5

1,5

25

25

26

26

4.112.000,00

4.112.000,00

-

20

20

20

1.000.000,00

1.000.000,00

-

200

200

200

300.000,00

300.000,00

125.549.346,

125.549.346,24

-

суфицит

500

500

500

дефицит

суфицит

суфицит

01.12.2017.
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самоуправа

Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина

0002

Општинско јавно
правобранилаштво

0004

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва
Управљање
ванредним
ситуацијама

финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и
пословима ЛС
Функционисање
управе

дефицит
локалног буџета

Проценат
попуњености
радних места
која
подразумевају
вођење управног
поступка

-

90

95

100

113.610.119,
77

113.610.119,77

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становн.деловањем
МЗ

Број предлога
према општини
у вези са
питањима од
интереса за
локално
становништво
Број правних
мишљења која
су дата
органима
општине,
стручним
службама и
другим правним
лицима чија
имовинска и
друга права
заступа

-

33

33

33

1.500.000,00

1.500.000,00

100

100

100

0001

Месне заједнице

Број 23. – страна 42.

Заштита имовин.
права и интереса
општине

24

100

0009
0010
0014

Изградња ефикасног
превентивног система
заштите и спасавања

Број набављене
опреме

1.865.998,00
1.865.998,00

-

8

10

10

5.241.789,47

5.241.789,47

1.731.439,00

1.731.439,00

100.000,00

100.000,00

Страна 43. – Број 23.

Пројекат МЕРЕ
ПОПУЛ.ПОЛИТ.Подршка породици

16 – Политички
систем локалне
самопуправе

Функционисање
скупштине

Службени гласник општине Кнић

0602
П-03

2101

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

Избори за савете
месних заједница

И

на избегавању
последица
елементарних и дугих
непогода
Обезбеђење примарне
заштите за све
категорије
становништва кроз
заштиту и
унапређење здравља,
спречавање и рано
откривање болести
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалне скупштине

Функционисање
Извр.органа
Спровођење избора за
савете МЗ

Број прегледа

01.12.2017.

-

П-1

Адекватна промоција
општине

-

-

Број седница
извршних
органа
Изабрани савети
МЗ

1.500.000,00

1.500.000,00

23.042.097,1
2

23.042.097,12

10

10

10

10

10.555
9.330.182,80

вф700070

30

30

30

30

11.411.914,3
2

700

--

33

Број седница
скупштине

Број посетилаца
Пројекат Дан
општине

150

-

7007
7
7
700.000,00
1000

1000

10

10

1000
8581.600.000,0
0

10

УКУПНО:

11.411.914,32

700.000,00

85
1.600.000,00

Број награђених
ученика и
студената

10
9.330.182,80

556.697.377,
64

10.406.570,08

85
567.103.947,72

01.12.2017.
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Број 23. – страна 44.

Члан 10.
Остали чланови ове одлуке остају исти.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Кнић.

Број:400-1949/2017-03
У Книћу, 01. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић, с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 01. 12. 2017. године, на основу члана
32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и
101/16-др. закон), члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и
„Службени гласник општине Кнић“ број 3/16), члана 146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник РС“, број 95/08), донела је

ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ
ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других
комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 19/16 и
8/17) , врше се следеће измене и допуне:
-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.1. Редовно и инвестиционо
одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката на страни 1. у ставу 2. текст:„ Планирана су
средства у износу од 33.000.000,00 динара“ мења се и гласи: „Планирана су средства у износу од
37.000.000,00 динара“.

-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 2. у ставу 1. текст:„ За ове
намене се опредељују средства у износу од 110.402.000,00 динара, а која ће се искористити за следеће
путне правце“ мења се и гласи: „За ове намене се опредељују средства у износу од 105.064.481,18
динара, а која ће се искористити за следеће путне правце“.

-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 2. у табели 2, путни правац
„ Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у Бечевици “ вредност од 5.000.000,00 динара
замењује се врадношћу од 4.948.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 2. у табели 3, путни правац
„ Инвестиционо одржавање општинског пута у Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву према
Чаировићима)“ вредност од 6.000.000,00 динара замењује се врадношћу од 5.892.000,00 динара.

Страна 45. – Број 23.
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У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 3. у табели 4, путни правац
„ Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у засеоку Радоњићи МЗ Бумбарево Брдо “ вредност
од 4.000.000,00 динара замењује се врадношћу од 3.944.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 3. у табели 6, путни правац
„ Рехабилитација- инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у МЗ Гривац “ вредност од
8.000.000,00 динара замењује се врадношћу од 7.868.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 4. у табели 9, путни правац
„ Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у МЗ Жуње и МЗ Гунцати ( од асфалтног пута у МЗ
Жуње према засеоку Парлог у МЗ Гунцати “ вредност од 5.000.000,00 динара замењује се врадношћу
од 4.772.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 5. у табели 13, путни
правац „ Реконструкција општинског пута у Љубићу од државног пута IБ реда број 24 до центра села “
вредност од 5.000.000,00 динара замењује се врадношћу од 4.500.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 6. у табели 16, путни
правац „ Изградња манипулативне саобраћајнице у пословној зони равни гај “ вредност од 3.000.000,00
динара замењује се врадношћу од 3.110.481,18 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 7. у табели 18, путни
правац „ Уређење - ревитализација пољских путева“ вредност од 14.200.000,00 динара замењује се
врадношћу од 6.080.000,00 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 7. у табели 19, путни
правац „Инвестиционо одржавање пута у засеоку салаши на територији МЗ Честин ( од државног пута
Крагујевац – Краљево према општинском путу Гружа - Пајсијевић “ вредност од 3.000.000,00 динара
замењује се врадношћу од 2.550.000,00 динара.
-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, рехабилитација и
реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на страни 7. у табели са редним
бројем 22 текст: „ Изградња манипулативне саобраћајнице у Пословној зони Равни Гај II фаза“
замењује се текстом „ Инвестиционо одржавање пута у Гунцатима засеок (Парлог)“ а вредност од
4.000.000,00 динара замењује се вредношћу од 8.200.000,00 динара.
Образложење: „Наставак изградње Пословне зоне Равни Гај чиме она постаје знатно примамљивија за
потенцијалне инвеститоре“ замењује се Образложењем: Инвестиционим одржавањем овог пута
великом броју породица који живе у овом засеоку знатно ће се побољшати квалитет живота и
омогућиће се бржа и боља комуникација између села Гунцати и Жуње.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.3. одржавање прелаза преко
железничких пруга на страни 7. вредност од 2.000.000,00 динара замењује се врадношћу од
1.500.000,00 динара.

-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета на страни 8.
текст:„ Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 600.000,00 динара“ мења се и гласи:
„Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 900.000,00 динара“.

-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета на страни 8.
текст: „ Стални трошкови за утрошену електричну енергију 7.800.000,00 динара“ мења се и гласи: „
Стални трошкови за утрошену електричну енергију 9.800.000,00 динара“.
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-

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета на страни 8.
текст: „ Прикључци за нова мерна места 500.000,00 динара“ мења се и гласи: „ Прикључци за нова
мерна места 250.000,00 динара“.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 8 у ставу 1 текст: „ За реализацију програма и планова месних заједница за 2017.годину на
развоју и одржавању путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама опредељују се
средства у укупном износу од 9.500.000,00 динара “ мења се и гласи:„За реализацију програма и
планова месних заједница за 2017.годину на развоју и одржавању путне, комуналне и друге
инфраструктуре у месним заједницама опредељују се средства у укупном износу од 9.755.000,00
динара “.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама, а у под
делу Инвестиционо и текуће одржавање домова културе у месним заједницама на страни. 11 текст: „
опредељују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара “ мења се и гласи: „ опредељују се
средства у укупном износу од 450.000,00 динара “.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.1. буџетска позиција 176, економска
класификација 424 „ Редовно одржавање путева “ , са извором финансирања 01 износ Буџетских
средства од 33.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 37.000.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.3. буџетска позиција 197, економска
класификација 425 „ Одржавање путева преко железничке пруге “ , са извором финансирања 01 износ
Буџетских средства од 2.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 1.500.000,00
динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.4. буџетска позиција 177, економска
класификација 425 „ Развој путне мреже – реконструкција по МЗ “ , са извором финансирања 01 износ
Буџетских средства од 9.500.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 9.755.000,00
динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.5. буџетска позиција 175, економска
класификација 425 „ Текуће поправке и одржавање ( домови културе) “ , са извором финансирања 01
износ Буџетских средства од 1.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од
1.250.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.6. буџетска позиција 199, економска
класификација 425 „Уређење (ревитализација пољских путева) “, са извором финансирања 01 износ
Буџетских средства од 6.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 2.500.000,00
динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.6. буџетска позиција 198, економска
класификација 425 „ Уређење (ревитализација пољских путева) “ , са извором финансирања 07 износ
Буџетских средства од 8.200.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 3.580.000,00
динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 1.8. буџетска позиција 200-1,
економска класификација 425 „Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић “, са извором
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од 600.000,00 динара замењује се износом Буџетских

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни бројем 2.0. буџетска позиција 421, економска
класификација 421 „ Стални трошкови јавне расвете за уличну и јавну расвету за 2017. годину“ , са
извором финансирања 01 износ Буџетских средства од 7.800.000,00 динара замењује се износом
Буџетских средстава од 9.800.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редним бројем 2.3 „Плаћање прикључака за нова
мерна места за уличну – јавну расвету “ са економском класификацијом 423 износ Буџетских средстава
од 500.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 250.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Текући расходи збир од редног броја 1.1-до редног броја 2.3. са износом
од 72.600.000,00 динара замењује се износом од 69.735.000,00 динара .

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 12 у табеларном делу Капитална улагања под редним бројем 2.1. Пројектно планирање и
надзор, са буџетском позицијом 178, економском класификацијом 511, извором финансирања 01, износ
од 4.000.000,00 динара, замењује се износом од 3.500.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.3. Инвестиционо одржавање
некатегорисаног пута у Бечевици, буџетска позиција 180, економска класификацијом 511, износ од
5.000.000,00 динара замењује се износом од 4.948.000,00.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.4. Инвестиционо одржавање
општинског пута у Борчу, буџетска позиција 181, економска класификацијом 511,
износ од
6.000.000,00 динара замењује се износом од 5.892.000,00.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.5. Инвестиционо одржавање
некатегорисаног пута у засеоку радоњићи МЗ Бумбарево Брдо, буџетска позиција 182, економска
класификацијом 511, износ од 4.000.000,00 динара замењује се износом од 3.944.000,00.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.7. Рехабилитација –
инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у МЗ Гривац засеок Мићаковићи, буџетска позиција
184, економска класификацијом 511,
износ од 8.000.000,00 динара замењује се износом од
7.868.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.10. Инвестиционо одржавање
некатегорисаног пута у Жуњама и Гунцатима, буџетска позиција 187, економска класификацијом 511,
износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом од 4.772.000,00.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.14. реконструкција општинског
пута у Љубићу од државног пута IБ реда бр.24 до центра села , буџетска позиција 192, економска
класификацијом 511, износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом од 4.500.000,00.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.17. Изградња манипулативне
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саобраћајнице у пословној зони Равни Гај, буџетска позиција 194, економска класификацијом 511,
износ од 3.000.000,00 динара замењује се износом од 3.110.481,18 динара.
-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 220. Инвестиционо одржавање
пута у засеоку салаши на територији МЗ Честин ( од државног пута Крагујевац – Краљево до
општинског пута Гружа - Пајсијевић, буџетска позиција 195-2, економска класификацијом 511, износ
од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 550.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања текст код редног броја 2.23.: „ Инвестиционо
одржавање објеката домова културе у Топоници и Губеревцу (приходи од закупа)“ са економском
класификацијом 511, извором финансирања 01 и износом од 1.500.000,00 динара мења се и гласи:
„Инвестиционо одржавање објеката домова културе у Топоници, Губеревцу, Книћу, Кикојевцу и
Честину са економском класификацијом 511, извором финансирања 01 и износом од 3.300.000,00
динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања код редног броја 2.26. брише се текст „ Изградња
манипулативне саобраћајнице у Пословној зони Равни Гај II фаза са економском класификацијом 511,
извором финансирања 13 и износом од 4.000.000,00 динара“ и уместо њега се додаје текст
„Инвестиционо одржавање пута у Гунцатима засеок Парлог“ са економском класификацијом 511,
извором финансирања 13 буџетском позицијом 245 и износом од 8.200.000,00 динара.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања збир од редног броја 2.1.до редног броја 2.26. са
износом од 107.200.000,00 динара замењује се износом од 110.284.481,18 динара .
У делу 2. Развој и одржавање путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 у табеларном делу збир од редног броја 1.1.- до редног броја 2.26. са износом од
179.800.000,00 динара замењује се износом од 180.019.481,18 динара.

-

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама на
страни. 14 Извор прихода 01 – Приходи из буџета, са износом од 102.133.271,61 динара замењује се
износом од 102.048.752,79 ;
Извор прихода 13 – Нераспоређени вишак из предходног периода са износом од 69.466.728,39 динара,
замењује се износом од 74.390.728,39 динара;
Извор прихода 07 – Трансфери од других нивоа власти са износом од 8.200.000,00 динара, замењује се
износом од 3.580.000,00 динара.
Члан 2.

У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и
других комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини Кнић остаје непромењен.
Члан 3.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Број:30-1951/2017-09
У Книћу, 01. 12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић, с.р.
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