СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2018.

Број: 26.

Кнић, 07. 12. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.11.2018. године, на основу члана 43. став 1. у
вези члана 47. Став 3. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'' бр.54/2009, 73/2010,
101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013 у вези члана 66. Став 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС''
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 13. став 1. тачка 4. и члана 35.
став 1. тачка 2 Статута општине Кнић (''Сл.гл.РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16) донела
је:

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2018. Годину
(''Сл.гл. општине Кнић'', бр. 28/17,20/18), ( 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 2018. годину утврђује се у износу од 572.839.321,36динара. ''
Члан 3.
Мења се члан 2. Одлуке, тако да гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2018. годину, састоје се од:
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода ииздатака за набавку
нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 71,746,689.14
Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 77,736,689.14 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 2018. годину, утврђује се у износу од :
- Текући приходи у износу од 495,102,632,22 динара;
o Приходи из буџета
463,904,990.79 динара;
o Сопствени приходи
67,400.00 динара;
o Приходи из других извора у износу од 31,130,241.43 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 издациопштине Кнић за 2018. годину по основним наменамаутврђују се у износу од :
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Члан 5.
У члану 4. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
Расходи и издациопштине Кнић за 2018. годину по основним наменамаутврђују се у износу од :
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Члан 6.
У члану 5. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника утврђују се у износу од 198.043.091,83 динара
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Члан 7.
У члану 6. Одлуке, мења се табеларни део, тако да гласи:
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ПОСЕБАН ДЕO
Члан 8
.Мења се члан 7. Одлуке, тако да гласи
'Члан 7’.
Средства Буџета у износу од 572.839.321,36 динара, распоређују се према организационој,
програмској , функционалној и економској класификацији, и према изворима финансирања у
следећим износима, удинарима.
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Члан 9.
Мења се члан 8. Одлуке, тако да гласи:
''Члан 8.
Средства Буџета у износу од 572.839.321,36 динара, утврђена су и распоређена по
програмској класификацији, и то:`
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Члан 10.
Остали чланови ове одлуке остају исти.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива у Службеном гласнику Општине
Кнић
Број:110-1756/2018-03
У Книћу, 07.12.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић, с.р.
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Образложење
Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2018. годину
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић
за 2018. годину садржан је у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 83/14-др.закон) и члану 13. став 1. тачка 4. и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине
Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16).
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлози за израду предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине
Кнић за 2018. годину јесу:
1. Усклађивање прихода имајући у виду остварење непланираних прихода и наменских прихода
на основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и општине Кнић за адаптацију домова здравља и основне школе Вук
Караџић у Книћу и по решењима Комесаријата за избеглице.
2. Прерасподела трошкова и издатака, као и искључивање поједних расхода и издатака из плана
на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника.
ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ
БУЏЕТА
Предлогом Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2018. годину извршено
је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу утврђеним Одлуком о првој
имени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2018. годину.
Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Предлогу
друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2018. годину износе 572.839.321,36динара.
На страни прихода и примања извршене су измене имајући у виду наменски приход на
основу:
Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и општине Кнић за адаптацију ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, Уговора
о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и
општине Кнић заадаптацију ДЗ „Даница и Коста Шамановић“ – диспанзер за жене и децу у Книћу.
Увећани су приходи и по основу средстава остварених на основу решења Комесаријата за избеглице.
У посебном делу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2018.
годину исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно расходи и
издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском
класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском
систему. На основу измењених финансијских планова корисника, извршене су измене по економским
класификацијама.
На разделу Председник планирано је умањење средстава за плате.
На разделу Општинско веће планирано је умањење средстава за накнаде и трошкове
путовања.
На разделу Општинска управа у оквиру програма Пољопривреда и рурални развој планирано
је умањење средстава у износу од 4.000.000,00 .
У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршена су
смањења средстава по основу мање уговорених вредности радова за инвестиционо одржавање и
реконструкцију путних праваца, извршено је умањење средстава за одржавање железничких прелаза
и ревитализацију атарских путева. Увећана су средства за редовно одржавање путева у износу од
2.000.000,00.
У оквиру програма Комуналне делатности предвиђено је увећање средстава за сталне
трошкове у износу од 1.600.000,00.
Draft
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Предвиђено је унапређење приступа здрав-безб. воде за пиће и сан.хигијенске услове у
школама. Унета је измена у опису код Пројекта мере унапређења вододснабдевања у школама,
уместо водоснабдевање школа Топоница, јер се истраживањем тржишта дошло до инфорамација да је
могуће извршити сређивање система водоснабдевања у 6-8 школа.
У оквиру програма Социјалне заштите некласификована на другом месту. Накнаде за
социјалну заштиту из буџета умањене су за 1.000.000,00 динара, а у оквиру Пројекта Подршка
наталитетној политици извршено је умањење за 1.000.000,00 динара из буџета.
У оквиру програма Развој културе и информисања предвиђено је умањење средстава као
општине за пројекат Подизање споменика Стевану Книћанину у износу 2.860.000,00.
Унета је измена, у оквиру програма Развој културе и информисања где је извршено додатно
умањење средстава као општине за Пројекат Подизање споменика Стевану Книћанину у износу од
1.950.000,00 динара.
У оквиру програма Локални економски развој планирано је умањење средстава у износу од
680.000,00 за трошкове путовања и услуге по уговору.
У оквиру Програма управљање развојем туризма планирано је 300.000,00 за реконструкцију
туристичких стаза и објеката за одмор и рекреативне активности а по Програму коришћења средстава
од накнаде за шумско земљиште.
У оквиру програма Основно образовање извршене су уштеде средстава и промене унутар
масе средстава.
Извршена је измена и увећање за 3.950.000,00 динара за превоз ученика у основним школама.
У оквиру програма Средње образовање одобрена маса средстава је остала иста, док су измене
извршене унутар трошкова и издатака.
У оквиру програма Предшколско образовање извршено је увећање средстава за плате и
измене у структури трошкова.
За установу Центар за културу и библиотека увећана су средства за плате и вршене су измене
у структури трошкова на основу реализације и уштеда.
Извршена је измена код установе Центар за културу и библиотеку, где је измена на позицији
220 измењена економска класификација, из 426 на 512 из извора 13, и извршен је унос нове позиције
286.
За Туристичку организацију општине Кнић вршене су измене унутар структуре трошкова на
основу уштеда на појединим апропрјацијама. Умањена су средства за пројекат „Ликовна колонија“ за
90.000,00 по основу планираних донација и спонзорства. Увећана су средства из сопствених прихода
по основу услуга сеоског туризма за провизију ТО.
Планирано је увећање средстава у износу од 280.700,00 за обавезе месних заједница за
трошкове електричне енергије. Планирана су средства за судске таксе за МЗ које су покренуле
поступак принудне наплате по основу наплате потраживања од закупаца пословног простора.
У прилогу су и табеле програмског буџета са циљевима и индикаторима, и прилог 1 који се
односи на број запослених и масу средстава за плате.
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комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина

цијапоподнетиминиц
ијативамаграђаназа
заменусветиљкикада
престанудараде

0004

П-01

Обезбеђивање
пијаће воде
становништву

-

500

500

500

-

8000

8000

8000

14.000.000,00

14.000.000,00

Број м2 јавних
зелених површина на
којима се уређује и
одржава зеленило
8000

Број извршених
инспекцијских
контрола

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања јавних
зелених површина

Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

Број 18. – страна 27

-

Број ухваћених и
збринутих паса
луталица

15

300

15

15

15

300

300

300

-

Број уклоњених
конфиската
Број школа где је
обебезбеђена
санитарно и
хигијенски исправна
вода за пиће

50

50

50

2.000.000,00

2.000.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

50

400000

8

1.600.000,00

2.000.000,00

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

0008

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Пројекат ЈКП
Комуналац
водовод Врбета

П-02

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Израђен пројекат за
водоводну мрежу
Реализован посебан
програм капиталних
субвенција ЈКП за
реконструкцију
водовода Врбета

-

1

-

1.500.000,00
1.500.000,00

-

-

да

-

-

1
1.300.000,00
1.300.000,00

Draft

Страна 28. – Број 26.

3- Локални
економски
развој

1501

Службени гласник општине Кнић

1.Повећање
запослености на
територији општине

2.отварање нових
предузећа и
предузетничких
радњи на територији
општине

Број евидентираних
незапослених лица
на евид. НСЗразврстаних по полу
и старости

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Мереактивнепол
итикезапошљава
ња

0001

0002

1.427

1.380

1.360

1.345

1330

Број становника
општине који су
запослени на новим
радним местима, а
налазили су се на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу
и старости)

-

20

30

35

38

Број отворених
/затворених
предузећа

-

2

3

3

4

-

2

3

3

4

-

10

15

17

20

-

20

30

35

38

-

12

15

18

20

Број
отворених/затворени
х предузетничких
радњи
Унапређење
административних
процедура и развој
адекватних сервиса
и услуга за пружање
подршке постојећој
привреди
Повећање броја
запослених кроз
мере активне
политике
запошљавања

07. 12. 2018.

Број предузећа која
су користила услуге
и сервисе
града/општине у
односу на укупан
број предузећа
Број новозапослених
кроз реализацију
мера активне
политике
запошљавања
Број новозапослених
жена кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања

8.030.000,00

8.030.000,00

683.725,00

683.725,00

7.000.000,00

Draft

7.000.000,00

07. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број новозапослених
особа старијих од 50
година кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања

Пројекат
Шумадијска
шљива

П-01

Унапређење
производње и
квалитета ракије на
територији локалне
самоуправе уз
јачање
конкурентности
произвођача и
промоцију
производа
Повећање
смештајних
капацитета
тур.понуде
Повећање квалитета
туристичке понуде и
услуге

4Развојтуризма

1502

Управљање
развојем туризма

0001

Шест
векова
манастира
Каменац
Промоција
туристичке
понуде

П-02

Очување традиције
и културног наслеђа

0002

Адекватна
промоција
туристичке понуде
општине на
циљаним
тржиштима

Пројекат бр. 1
Ликовна
колонија
Гружанска јесен

1502-П-1

Промоција сеоског
туризма кроз
уметност

Број активности на
пројекту и износ
буџетских средстава
ангажованих на
основу учешћа као
партнера на пројекту

Број 18. – страна 29

-

5

5

7

10

346.27
5,00
-

-

-

346.275,00

346.275,00

-

15/120
Број регистрованих
соба/кревета

10/100

13/110

Број уређених и на
адекватан начин
обележених турист.
локалитета
Број посетилаца
током манифестације
Број догађаја који
промовишу
туристичку понуду
општине у земљи
и/или иностранству
на којима учествује
ТО општине
Број дистрибуираног
пропагандног
материјала
Број уметничких
дела насталих на
колонији

15/120

15/120

2

2

5.294.000,00
2

1000

10

15

20

20

2.414.000,00

427.400,00

5.294.000,00
17400

2.431.400,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

20

200

40

300

300

50

60

350

350

60
60
480.000,00

Број ноћења током
Draft

410.000,00

890.000,00

Страна 30. – Број 26.

Службени гласник општине Кнић

колоније

07. 12. 2018.

140

150

160

170
170

5–
Пољопривреда
и руралниразвој

0101

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Унапређење
конкурентности
произвођача

Стварање услова за
развој и унапређење
пољ. производње

Удео регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних
газдинстава

70%

-

Број учесника
едукација

Подршка за
спровоћење
пољоп.политике
у локалној
заједници

0001

Број регистрованих
пољ.газдинстава која
су корисници
директног плаћања у
односу на укупан
број пољ.газд.

70%
1.895.000,00

Просечна величина
поседа (коришћеног
пољопривредног
земљишта) по
пољопривредном
газдинству
Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији општине

70%

5.04,0
0

5.04,00

5.04,00

3

4

6

6

280

300

350

350

236

260

275

320

321

280

320

350

-

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници кредитне
подршке у односу на
укупан број
пољопривредних
газдинставака
едукација
Draft

27.250.000,00

29.145.000,00

12.200.000,00

11.200.000,00

07. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
руралног развоја
Мере подршке
руралномразвоју

0002

Унапређење
руралног развоја
Пројекат мере
ПП-директна
подршка
пољопривреди

6–
Заштитаживотн
есредине
Управљање
осталим врстама
отпада
Управљање
заштитом
животне средине

0101-П-04

0401

Стварање услова за
смањење негативних
утицаја на животну
средину

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава
Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава који су
корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава
Проценат издвајања
буџетских средстава
за заштиту животне
средине у односу на
укупан буџет
општине

35
-

-

Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и

Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом

30

30

1500
15.050.000,00

15.050.000,00

1200
1200

-

20

0
1.895.000,00
1.895.000,00

-

0,22

1

Број очишћених
дивљих депонија

0006

0001

Проценат
коришћења
пољопривредног
земљишта
обухваћених
годишњим
програмом у односу
на укупне
расположиве
пољопривредне
површине

Број 18. – страна 31

0,6

1

1

3

да

да

да

1.000.000,00

да

3.500.000,00
да

Draft

4.500.000,00

4.500.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

Страна 32. – Број 26.

7 –Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Управљањеи
одржавањесаобра
ћајнеинфраструк
туре

0002

Службени гласник општине Кнић

оперативних
планова као и
меразаштите
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

Дужина изграђених
саобраћајница које
су у надлежности
општине (у км)

07. 12. 2018.

13

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева
Број пружних
прелаза који се
одржавају
Број километара
ревитализованих
атарских путева

19,5

19

19

19

250

250

250

250

6

6

6

6

177.783.743,3
1

45.484,38

177.829.227,69

48.450.000,00
6

-

7

48.450.000,00

4

Пројекат
Реконструкција и
инвест.одржав.
путних праваца

0701-П-1

Пројекат
Реконструкција и
инв.одрж. путних
праваца Г.З.

0701 П-03

Инвес.одржавање
улица и паркинга
у Гружи

П-07

Пројекат
Мостови

0701 П-04

8–
Предшколскова

2001

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Завршено
инв.одржавање
улица и паркинга у
Грући
Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју
Повећање обухвата
предшколским

Дужина
реконструисаних
путева (у км)
Дужина
реконструисаних
путева (у км)

83.920.000,00
-

-

10,6

-

-

-

-

3,68

-

-

Дужина
реконструисаног
пута (у км)

0,513

Број
реконструисаних
мостова

-

Проценат уписане
деце у односу на број

70
Draft

83.920.000,00

26.649.630,00

26.649.630,00

4.066.893,61

4.066.893,61

-

3

-

-

14.697.219,70

45.484,38

14.742.704,08

80

90

100

100

37.231.000,00

4.050.000,00

41.281.000,00

07. 12. 2018.

спитање и
образовање

Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Службени гласник општине Кнић

васпитањем и
образовањем

0001

Пројекат
Логопед,
соматопед и
психолог

2001
П-01

Пројекат
Енглески језик

2001 П-02

Пројекат
Санација објекта
у Забојници

2001 П-03

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања
Остварење напретка
у области говора
деце којој је
потребна додатна
васпитно образовна
подршка
Повећање дечијег
развоја и
напредовања,
обогаћивање дечијег
искуства
Обезбеђени
материјалнотехнички услови у
Предшколској
установи
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

укупно пријављене
деце
Број посебних и
специјалних
програма у објекту
пред. установе

2002

2

3

4

5

35.231.000,00
Број стручних
сарадника који су
добили најмање 24
бода за стручно
усавршавање
Повећан број деце са
правилним говором

Сва деца ппп
укључена у рани
развој, учење
енглеског језика,
што је довело до
обогаћивања дечијег
искуства
Простор уређен у
складу са потребама
деце
Обухват деце
основним
образовањем
Стопа прекида
основног образовања

9 – Основно
образовање

Број 18. – страна 33

14

4.050.000,00

39.281.000,00

16

17

20

-

200

210

230

250

500.000,00

500.000,00

-

60

85

90

100

500.000,00

500.000,00

-

-

100%

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

631

607

615

621

634

0

0

Проценат деце која
се школују у
редовним основним
школама на основу
индивидуалног
образовног плана

0

0

0

2.654.919,35
Draft

Страна 34. – Број 26.

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
доступности
основног
образовања

(ИОП2) у односу на
укупан број деце
одговарајуће
старосне групе

07. 12. 2018.

1,06

1,04

1,17

1,27

1,07

4

4

4

4

4

0

1

2

2

2

51.788.081,35

51.788.081,35

Број објеката који су
прилаагодили
простор за децу са
инвалидитетом у
односу на укупан
број објеката ОШ
Проценат ученика
који је учествовао на
републичким
такмичењима

Функционисањео
сновнихшкола

0001

Унапређен квалитет
основног
образовања
Обезбеђени
прописани услови за
васпитно образовни
рад са децом у ОШ

Просечан број
ученика по одељењу

13,53

13,72

13,80

13,80
48.633.162,00

Број ученика који
похађају ваннаставне
активности /у односу
на укупан број
ученика
Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним школама

12,09

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1

1

95

111

120

120

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

-

81
Draft

48.633.162,00

07. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Квалитет школовања
ученика са посебним
потребама кроз
индивидуални рад

годишњем нивоу
Радови ученика

Број 18. – страна 35

-

5,5

7

7

3

3

6,5
Оцена (просечна)

-

3
3

Пројекат Aсистент у
настави

Адаптација ОШ

2002П-02

500.000,00
Помоћ у
социјализацији
ученика са
тешкоћама у раду

2002-П-03

2003

Поштовање правила
понашања

Побољшање
квалитета и услова у
ОШ

Број деце која су
обухваћена
образовањем

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем

Унапређење
доступности
средњег образовања
10 – Средње
образовање

Сарадња са другом
децом

Проценат деце која
се школују у
средњим школама на
основу
индивидуалног
образовног плана у
односу на укупан
број деце
одговарајуће
старосне структуре
Број објеката који су
прилагодили простор
за децу са
инвалидитетом у
односу на укупан
број објеката
средњих школа

-

-

задовоља
вајућа

задово
љавају
ћа

задовоља
вајуће

180

172

задово
љавају
ће
190

178

задово
љавајућ
а

задово
љава
јућа

задово
љавајућ
е

задово
љавајућ
а

195

178

180

500.000,00

197

2.654.919,35

182

8.911.500,00

0

0

0

0

1

-

-

-

1

1

Draft

2.654.919,35

8.911.500,00
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Функционисање
средњих школа

0001

Службени гласник општине Кнић

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

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

22

07. 12. 2018.

22

1

23

1

1

24

24

1

1

Број ученика који
похађају ваннаставне
активности у односу
на укупан број
ученика

8.711.500,00

32

33

35

34

34

20

20

22

22

23

-

5%

5%

5%

5

4,8

3

5

8.711.500,00

Број запослених који
су добили најмање
24 бода за стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу

Пројекат –
Замена столарије
11 - Социјална и
дечија заштита

2003-П01
0901

Смањење трошкова
грејања
Повећање
доступности права и
услуга социјалне

Смањење потрошње
ел.ен. ,угља и дрва
Проценат издвајања
буџетских средстава
за социјалну и дечју

Draft

200.000,00
5

16.803.346,84

200.000,00
6.104.114,66

22.907.561,50
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заштите

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

ПројекатРодитељ
скидодатак
ПројекатСигурна
кућа
ПројекатСтудент
скестипендије
Пројекат
Поправка обј. за
соц. угрожене
Пројекат
Подршка
породици кроз
социјалну
активацију

0001

0901-П-01

0901-П-03

0901-П-04

0901-П-05

0901-П-06

АктивностиЦрве
ногкрста

0005

Подршка
особама са
инвалидитетом

0008

Унапређење заштите
сиромашних

Повећање
броја
новорођенч
ади
Унапређивање
квалитета права и
услуга социјалне
заштите
Виши ниво
образовано
сти младих
Унапређење услуга
социјалне заштите за
децу и породицу
Унпређење
квалитета права и
услуга социјалне
заштите
Социјал.деловање –
пружање неопходне
помоћи лицима у
невољи,развијањем
солидарности међу
људима
организовањем
различитих облика
помоћи
Обезбеђивање
услуга социјалне
заштите за старије

заштиту у односу на
укупан буџет
општине
Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана
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300

300

300

300

300

5.918.500,00
Број грађанакорисника других
мера материјалне
подршке
Број деце

300

300

300

300

300

2.268.546,80

8.187.046,80

45

46

48

50

50

1.000.000,00

Број корисника
услуга
Просечан број дана
по кориснику услуге
Број студената

5

5

5

5

5

310.000,00

1%
20

1%
21

1%
21

1%
21

1%
20

1.500.000,00

Број
поправљених
објеката

10

10

10

10

10

500.000,00

500.000,00

Удео корисника
лиценцираних услуга
у укупном броју
корисника услуга

-

1%

1%

1%

1%

200.000,00

200.000,00

350

1.200.000,00

Број дистрибуираних
пакета

300

325

Број корисника
услуга

325

350

45

Draft

365.000,00

1.000.000,00

310.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

3.620.167,86

3.985.167,86
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Реконструкција и
адап.објекта
Рег.центар Р.Гај
Пројекат мере
ПП-таленат нема
цену
Подршка деци и
породици са
децом
12 –
Здравственазаш
тита

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство
Пројекат Кућно
леч, пал.збрињ. и
пружање хитне
медицинске
помоћи на терену

Пројекат Лекари

П-10
П-11

0006

1801

0001

0002
1801-П-01

1801-П-02

Службени гласник општине Кнић

Реконструисан
регионални центар
за старе
Укључивање младих
у здраве стилове
живота
Унапређење
популационе
политике

Унапређење здравља
становништва

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

Стручно одређивање
времена и узрока
смрти
Побољшање
квалитета живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Побољшање

Потписан записник и
извршена
примопредаја радова
Број младих који су
учестввовали у
акцији
Број незапослених
породиља које
остварују право на
месечну новчану
накнаду
Број једнократних
новчаних давања
Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

Проценат
реалиѕације планова
инвестирања у
објекте и опрему
установа примарне
здравствене заштите

да

1.209.846,84

55

36

40

81.000,00

134.400,00

40

40

-

25

30

1.290.846,84

134.400,00

40
4.600.000,00

33

4.600.000,00

34
9.336.117,00

85%

86%

76%

Број умрлих лица
Број дијагностичко –
терапијских
процедура
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80%

170

170

90%

90%

100%

100%

170

170

90%

100%

170

3000

5660

5700

5700

5700

Број прегледа
службе хитне
медицинске помоћи

6257

7850

7900

7900

7900

Број превијања у
Служби кућног
лечења
Број очитаних

800

10.765.008,72

2.728.800,00

282.000,00

Draft

2600

2650

2700

2.728.800,00

282.000,00

3.283.000,00
3.283.000,00

2550

20.101.125,72

07. 12. 2018.

специјалисти

квалитета
здравствених услуга
у Дому здравља
Кнић

Пројекат
Реконструкција
домова здравља

1801 П-03

13 –
Развојкултуре

1201

Функционисањел
окалнихустанова
културе
Јачање културне
продукције и
умет.стваралаштв
а
Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
култури
Пројекат
Подизање
споменика
Стевану
Книћанину
14 –
Развојспорта и
омладине

Службени гласник општине Кнић

0001

0002

0004

1201 П-01

1301

Обезбеђивање
бољих и безбеднијих
услова за рад у
домовима здравља
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
локалне заједнице
Очување традиције
и нематеријалног
културног наслеђа
Обезебеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки општине
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плочица за ПА тест

1000

2000

2000

2000

Број урађених
ултразвучних
прегледа
Број
реконструисаних
домова здравља
Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе
Број реализованих
програма на 1000
становника који
доприносе
остваривању општег
интереса у култури
Број запослених у
установама културе
у односу на укупан
број запослених у
ЈЛС
Укупан број чланова
удружења
грађана/КУД

350.000,00

235
-

-

400
3

400
-

400
2.692.317.00

1000

1000

1200

350.000,00

10.765.008,72

13.457.325.72

1500
14.845.798,29
14.845.798,29

10

15

15

4/94

4/94

4/94

4/94

4/94

6.894.798,29

250

300

300

300

300

761.000,00

761.000,00

-

4

4

4

4

200.000,00

200.000,00

Постављен споменик
и уређен парк око
споменика

-

да

-

-

-

4.040.000,00

4.040.000,00

Донет Правилник о
финансирању спорта
у општини

Да

Да

Да

Да

9.010.000,00

9.010.000,00

Број програмских
садржаја подржаних
на конкурсима јавног
информисања

10

Да

Draft

6.894.798,29
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Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Спровођење
омладинске
политике

15 – Локална
самоуправа

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина

Меснезаједнице

Општинскоправо
бранилаштво

0001

0005

0602

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
подршке локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта
Подршка активном
укључивању младих
у различите
друштвене
активности
Одрживо управно и
финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и
пословима ЛС
Функционисање
управе

0001

0002

0004

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становн.деловањем
МЗ

Проценат буџета
општине намењен за
програм развој
спорта и омладине
Број годишњих
програма спортских
организација
финансираних од
стране општине

Број младих жена
корисника услуга
Број младих
корисника услуга
мера омладинске
политике
Суфицит или
дефицит локалног
буџета

1,4
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0,95

25

-

1,67

1,5

25

22

25

1,5
26

8.810.000,00

8.810.000,00

200

200

200

200

200.000,00

200.000,00

-

500

500

500

500

суфицит

дефицит

дефиц
ит

суфици
т

суфици
т

125.624.679,7
8

3.655.714,32

129.280.394,10

Проценат
попуњености радних
места која
подразумевају
вођење управног
поступка

-

90

95

100

100

105.074.281,0
0

105.074.281

Број предлога према
општини у вези са
питањима од
интереса за локално
становништво

-

33

33

33

33

11.153.229,23

11.153.229,23

Број правних
мишљења која су
дата органима
општине, стручним
Draft

07. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Заштита имовин.
права и интереса
општине
Текућабуџетскар
езерва
Сталнабуџетскар
езерва

Увођење система
за управљање
документима

Реформа пореза
на имоовину

Управљањеванре
днимситуацијама

16 –
Политичкисисте
млокалнесамопу
праве
Функционисањес
купштине

службама и другим
правним лицима чија
имовинска и друга
права заступа
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100

100

100

100

100

0009
0010

П-03

П-004

0014

2101

0001

Функционисање
Извр.органа

0002

ПројекатДанопш
тине

П-1

Увођење
софтверског система
за дигитализација
документац.и архиве
у сврху унапређења
пословања и
скраћења потребног
за обраду
Већи обухват
пореских обвезника
Изградња ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисањелока
лне скупштине
Функционисање
Изврш. органа
Адекватна
промоција општине

Инсталациај ДМС
софтера у ИТ систем
ОУ

5.530.171,55

5.530.171,55

1.900.000,00

1.900.000,00

Инста
лиран
систе
м
тестир
ан у
ф-ји

Обука корисника за
коришћење система
Број скенираних док.

Број достављених
пореских пријава са
терена
Број набављене
опреме

1.865.998,00
1.865.998,00

2.767.680,00

15
2000
1100

-

8

10

888.034,32

10

10

100.000,00

10

10

30

10

30
-

30
1000

Број награђених
ученика и студената

1000

10

1010

30

30
1000

21.100.693,00

10.555
8.986.484,00

вф700070

10.194.209,00

700

10
8.986..484,00
10.194209,00

1000
1
1.920.000,00

Draft

888.034,32

100.000,00

21.100.693,00

Број седница
скупштине
Број седница
извршних органа
Број посетилаца

2.767.680,00

851.920.000,00
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Службени гласник општине Кнић

07. 12. 2018.

-

10

УКУПНО:

10

10

10

85
541.641.679,9
3

Draft

31.197.641,43

572.839,321,36

07. 12. 2018.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.12.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14- др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), чл. 35. став 1. тачка 5. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр.
95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16) и чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл. гласник РС“, бр. 95/08)Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде
шумарства и водопривреде број 320-00-02021/2018-09 од 07.12.2018. године, донела је

ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Кнић број 320-483/2018-08 ( Сл.гласник општине Кнић број 11/2018 од 13.04.2018.године ) и
измене Програма број 320-1142/2018-08 ( Сл.гласник општине Кнић број 20/2018 од
31.08.2018.године ) врше се следеће измене и допуне:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 1.Мере директних
плаћања под редним бројем 1. Регрес за репродуктивни материјал ( вештачко осемењавање ) у
колони – Планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза, износ од 3.000.000,00
динара мења се у износ 1.500.000,00 динара.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 1.Мере директних
плаћања укупан износ планираних средства из буџета за текућу годину без пренетих обавеза,
износ од 3.000.000,00 динара мења се у износ 1.500.000,00 динара.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3.Мере руралног
развоја, Мера под редним бројем 4. Економске активности у циљу подизања конкурентности
у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификација система квалитета
хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима,
брише се у целости.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3.Мере руралног
развоја укупан износ планираног буџета за текућу годину без пренетих обавеза од
23.145.000,00 динара мења се у износ од 22.145.000,00 динара.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 4.Посебни
подстицаји под редним бројем 1. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју у колони – Планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза, износ
од 2.000.000,00 динара мења се у износ 500.000,00 динара.
У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 4. Посебни
подстицаји укупан износ планираног буџета за текућу годину без пренетих обавеза од
2.000.000,00 динара мења се у износ од 500.000,00 динара.
Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона буџет Укупан износ
средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) износ од
33.145.000,00 динара мења се у износ од 29.145.000,00 динара.
Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона буџет,Планирана
средства за директна плаћања износ од 3.000.000,00 динара мења се у износ од 1.500.000,00
динара.
Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона буџет,Планирана
средства за подстицаје мерама руралног развоја износ од 23.145.000,00 динара мења се у
износ од 22.145.000,00 динара.
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Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона буџет,Планирана
средства за посебне подстицаје износ од 2.000.000,00 динара мења се у износ од 500.000,00
динара.
У поглављу II Опис планираних мера текстуални део мења се:

1. У делу Мере руралног развоја - В Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење
квалитета живота у руралним подручјима, назив мере: ,,Економске активности у циљу
подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и
сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком
географског порекла на газдинствима“, шифра мере 302 - брише се у целости.
Члан 2.
У осталом делу Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић остаје непромењен.
Члан 3.
Програм о другој измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Кнић за 2018. годину ступа на снагу 8 дана од објављивања у
Сл.гласнику општине Кнић.

Број:320- 1726/2018-08
У Книћу, 07.12.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.12.2018. године, на основу
члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др. закон и 101/16-др. закон), чл. 35. став 1. тачка 5. Статута општине Кнић („Сл. гласник
РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), чл.146. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 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 2018. ГОДИНИ У ОПШТИНИ
КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и
других комуналних и јавних објеката у 2018. години у општини Кнић ( „Сл.гласник општине
Кнић“ бр.28/17) , 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 став 2 се
мења тако да гласи: „За потребе редовног одржавања путева, путне инфраструктуре и
објеката пута планирана су средства у износу од 26.550.000,00 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. 2 износ 132.830.849,7 динара се мења тако да гласи 129.230.849,7 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
странама: 2,3,4,5 и 6 мења се табеларни део тако да гласи :
Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак
инвестиционог
одржавања
1.
6.000.000 динара
некатегорисаног пута у Бечевици
Образложење :
Наставак инвестиционог одржавања некатегорисаног пута у Бечевици од
асфалтираног дела према Борчу.
Асфалтирањем наведеног путног правца који повезује месне заједнице Бечевица и
Борач омогућиће се бољи живот и останак на селу великом броју домаћинста. У селу
Бечевица годинама уназад није улагано у путну инфраструктуру чиме је исто
занемаривано па ће се на овај начин наставити са побољшањем путне
инфраструктуре овог села.
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Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак Инвестиционог одржавања
пута у
2.
2.100.000 динара
Борчу (пут од цркве према Чаировићима)
Образложење :
Асфалтирањем путног праваца у Борчу завршиће се једна целина чије је
асфалтирање започето у 2017. Години..

Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у
3.
4.300.000 динара
засеоку Маснопоље МЗ Балосаве
Образложење :
Наставак асфалтирања наведеног путног правца за велики број домаћинстава значи
бољи квалитет живота, а омогућава им се повезивање и боља комуникација са
државним путем Крагујевац – Краљево уз развој пољопривредних активности.
Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Брњици (засеок
4.
3.000.000 динара
доња мала)
Образложење :
У месту у коме је врло мало улагано у путну инфраструктуру побољшава се квалитет
живота грађана и стварају инфраструктурни услови за останак људи на селу и развој
пољопривреде.
Р.б. Путни правац
Вредност
5. Реконструкција пута Брњица-Рашковић-Рибеш
6.300.000 динара
Образложење :
Наставак изградње пута који повезује више месних заједница са центром општине и
државним путем Крагујевац – Чачак. Пут је од посебног стратешког значаја за
општину Кнић јер омогућава бољу саобраћајну комуникацију целе општине и
представља једну од виталних саобраћајница.
Р.б. Путни правац
Вредност
6. Реконструкција пута у Врбетима
4.300.000 динара
Образложење :
Наставак започете реконструкције јединог асфалтног пута у Врбетима.
Овом реконструкцијом асфалтни пут ће доћи до центра села чиме ће се значајно
подићи квалитет живота грађана и омогућиће им се повезовање са државним путем
Крагујевац-Краљево.
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Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута
7.
у Губеревцуробљу-пут од државног пута
6.500.000 динара
Крагујевац-Краљево према гробљу
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута велики број домаћинстава који живи на овом путном
правцу повезаће се са државним путем Крагујевац-Краљево и значајно ће им се
побољшати квалитет Живота.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Гунцатима (пут
8.
8.500.000 динара
према засеоку Парлог)
Образложење :
Асфалтирањем овог пута велики број домаћинстава који живи у овом засеоку биће
асфлтним путем повезан са центром села, а уједно се повезују и месне заједнице
Жуње и Гунцати што значајно подиже квалитет људи и омогућава лакши пролаз
људи и механизације.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак реконструкције пута у Липници (доња
9.
5.500.000 динара
мала)
Образложење :
Наставком наведене реконструкције у највећем засеоку у МЗ Липница велики број
домаћинстава добија асфалтни пут чиме се значајно подиже квалит њиховог живота
и стварају инфраструктурни услови за опстанак људи на селу.
Р.б. Путни правац
Вредностком
Наставак реконструкције пута од Љуљака према
10.
5.900.000 динара
Опланићу
Образложење :
Наставаком реконструкције наведеног пута за МЗ Љуљаке значи заокруживање једне
целине и значајно побољшање квалитета живота грађана, али и наставак повезивање
са Топоницом гравитационим центром горње Груже .

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Книћу (пут од
11.
8.000.000 динара
продавнице у Рибешу до асфалтног пута)
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута побољшава се квалитет живота људи у
најнасељенијем делу МЗ Кнић.
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Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Пајсијевићу
12.
3.800.000 динара
засеок Трењаци
Образложење :
За МЗ Пајсјевић која је једна од месних заједница са највећим бројем
некатегорисаних путева значи значајно подизање квалитета инфраструктуре и
великом броју грађана који живи у том засеоку побољшаће се квалитет живота и
омогућиће се лакши пролазак како људи тако и пољопривредне механизације.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Радмиловићу
13.
6.000.000 динара
(Пут према школи)
Образложење :
Асфалтирањем овог пута покреће се развој инфрастеруктуре у селу у коме до сада
није асфалтиран ни један пут.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Честину (пут од
14. асфалтног пута Гружа-Честин према Тошићима
3.800.000 динара
и Старчевићима)
Образложење :
Асфалтира се засеок са великим бројем успешних пољопривредних домаћинстава
којима ће се на овај начин побољшати инфраструктура и квалитет живота.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Опланићу
15.
3.500.000 динара
(засеок Цековићи)
Образложење :
Овим почетком асфалтирања путева у Опланићу развија се инфраструктура у селу са
великим потенцијалом за развој пољопривредне производње.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак изградње и реконструкције путева на
16. територији општине Кнић у оквиру пројекта
26.649.630 динара
градимо заједно за 2017. годину
Образложење :
Наставак радова на изградњи и реконструкцији путева из 2017. Године у оквиру
пројекта градимо заједно који се спроводи у сарадњи са Министарством Привреде.
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Р.б. Путни правац
Вредност
17. Уређење (ревитализација пољских путева)
4.000.000 динара
Образложење :
Наставак уређења пољских путева на територији општине Кнић као основе за даљи
развој пољопривредне производње.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Изградња мостова у Борчу, Губеревцу и
18.
14.661.219,7 динара
Лесковцу
Образложење :
Општина Кнић је од Канцеларије за управљање јавним улагањима добила средства за
изградњу нових мостова у Борчу, Лесковцу и Губеревцу имајући у виду да су
постојећи мостови у таквом стању да било какав саобраћај преко њих више није
безбедан. Средства су обетбеђена у пуном износу без учешћа општине Кнић.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у засеоку Салаши
29.
2.520.000,00 динара
МЗ Честин
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута побољшава се квалитет живота за велики број
домаћинстава.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Претокама ( од
20. државног пута Крагујевац – Чачак, од насељеног
3.900.000,00 динара
места Бумбарево Брдо према центру Претока)
Образложење :
Инвестиционим одржавањем наведеног путног правца извршиће се поправка и
ојачање најоштећеније деонице наведеног путног правца.

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета на
страни. 7 износ „12.300.000,00 динара“ замењује се износом „13.900.000,00 динара“.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета на
страни. 7 у тачки 1. износ „9.000.000,00 динара“ замењује се износом „10.600.000,00 динара“.
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У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у месним
заједницама, на странама 11, 12 и 13 мења се табеларни део тако да гласи:

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

ОПИС ТРОШКОВА

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

Текући расходи

1.
1.1.

67

421

Стални трошкови електричне енергије за
уличну јавну расвету

01

10.600.000,00

1.2.

69

423

Мерна места и прикључци

01

300.000,00

1.3.

88

424

Редовно одржавање путева

01

26.550.000,00

1.4.

64

424

Одржавање јавних зелених површина

01

2.000.000,00

1.5.

95

425

Уређење (ревитализација пољских путева)

01

4.000.000,00

01

2.000.000,00

1.6.

95

425

Средства Фонда за безбедност саобраћаја
која ће се користити према Програму
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2017.години на територији
општине Кнић који доноси Општинско
веће општине Кнић. Наведени износ
представља 50% средстава која се укупно
планирају.

1.7

68

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.000.000,00

1.8.

68

425

Мерна места - ормари

01

600.000,00

1.9.

89

425

Развој путне мреже-реконструкција по МЗ

01

10.300.000,00

2.0.

95

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

1.500.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 2.0.

58.850.000,00

Капитална улагања

2
2.1.

90

511

Пројектно планирање и надзор

01

3.500.000,00

2.2.

66

511

Пројектно планирање-водоводи

13

1.500.000,00

2.3.

90

511

Надзор-градимо заједно 2017

01

600.000,00

2.4.

43-0

511

Инвестиционо одржавање домова културе

13

3.500.000,00
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2.5.

91-13
91-20

511

Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Бечевици

13
01

1.044.504,05
4.955.495,95

2.6.

91-14

511

Инвестиционо одржавање пута у Борчу

01

2.100.000,00

2.7.

91-6

511

Инвестиционо одржавање пута у
Балосавама ( МАСНОПОЉЕ)

01

4.300.000,00

2.8.

91-2

511

Инвестиционо одржавање пута у Брњици

13

3.000.000,00

2.9.

91-11

511

Реконструкција пута Брњица-РашковићРибеш

13

6.300.000,00

91-5

511

Реконструкција пута у Врбетима

13

91-4

511

Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Губеревцу

13

6.500.000,00

2.1
2.

91-0

511

Инвестиционо одржавање пута у
Гунцатима (засеок Парлог)

01

8.500.000,00

2.1
3.

91-9

511

Наставак реконструкције пута у Липницу
(доња мала)

01

5.500.000,00

2.1
4.

91-10

511

13

5.900.000,00

2.1
5.

91-12

511

01

8.000.000,00

2.1
6.

91-8

511

01

3.800.000,00

91-1

511

01

6.000.000,00

91-17

511

01

3.800.000,00

91-3

511

01

3.500.000,00

91-18

511

01

2.520.000,00

91-19

511

01

3.900.000,00

13

24.853.118,55

01

1.796.511,45

01
13

1.000.000,00
1.000.000,00

13

14.661.219,7

01

1.000.000,00

2.1
0.
2.1
1.

2.1
7.
2.1
8.
2.1
9.
2.2
0.
2.2
1.

2.2
2.
2.2
3.
2.2
4
2.2
5.

93-1

511
240-0
66-1
66-2

511

94

511

71

511

Наставак реконструкције пута од Љуљака
према Опланићу
Инвестиционо одржавање путева у Книћу
(пут од продавнице у Рибешу до асфалтног
пута)
Инвестиционо одржавање пута у
Пајсијевићу ( засеок Трњаци)
Инвестиционо одржавање пута у
Радмиловићу (Пут према школи)
Инвестиционо одржавање пута у Честину
(према Тошићима и Старчевићима)
Инвестиционо одржавање пута у Опланићу
засеок Цековићи
Инвестиционо одржавање пута у засеоку
Салаши МЗ Честин
Инвестиционо одржавање пута у
Претокама ( од државног пута Крагујевац –
Чачак, од насељеног места Бумбарево Брдо
према центру Претока)
Наставак изградње и реконструкције
путева на територији општине Кнић у
оквиру пројекта градимо заједно 2017.
година
Обезбеђење снабдевања пијаћом водмТопоница
Изградња мостова у Борчу, Губеревцу и
Лесковцу
Изградња инфраструктуре за увођење
нових линија јавне расвете
Draft
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71

511
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251-0
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Изградња система аутоматике на водовима
јавне расвете у циљу побољшања
енергетске ефикасности
Обавезе из 2017. године Инвестиционо
одржавање путева, улица и паркинга у
Гружи
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01

500.000,00

01

4.066.893,61

ОД РЕД. БР. 2.1 – 2.27.

141.897.746,31

ОД РЕД. БР. 1.1. – 2.27.

200.747.746,31

Извори прихода
01 Приходи из Буџета
13 Нераспоређени вишак из претходног периода

УКУПНО:

128.188.904,01 динара
72.558.842,30 динара

200.747.746,31

динара

Члан 2.
У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева,
јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018. години у општини Кнић остаје
непромењен.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.

Број:30-1742/2018
У Книћу, 07.12.2018 године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ , на седници од 07.12.2018.године, на основу члана 2. ст.
1. и члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр 88/2011 и 104/2016 ), и чл. 35.
став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'' бр.95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'' бр.3/16), чл. 146. и 147. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( ''Сл.гласник
РС '', бр.95/08), дoнела је:
ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности димничарске услуге, права и обавезе вршиоца комунлне делатности који обавља
димничарске услуге и корисника услуга на територији Општине Кнић (у даљем тексту:
Општина), финансирање обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања континуитета у
обављању димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа Општине у случају
прекида у обављању димничарске услуге, надзор над вршењем димничарске услуге, као и
друга питања везана за обављање димничарске услуге.
Члан 2.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја.

Члан 3.
Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење:
1) димоводни објекат (димњак) је вертикална, приближно вертикална или хоризонтална
конструкција (канал, окно, шахт, цев, испуст за одвод продуката сагоревања - фасадни
испуст), која продукте сагоревања - димне гасове, у подпритиску или надпритиску,
одводи из ложишног уређаја у спољну средину - атмосферу, односно обезбеђује довод
ваздуха ложишном уређају (комбиновани ЛАС, ЛАФ - димњаци, коаксијални фасадни
испусти),
2) ложишни уређај је део ложишног система у којем се одвија ложење (сагоревање)
чврстих, течних или гасовитих горива, при чему се производи топлота и настају
продукти сагоревања - димни гасови,
3) санација димоводног објекта је извођење потребних радова на постојећем
димоводном објекту како би он испунио неопходне грађевинске, противпожарне и
функционално-техничке захтеве,
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4) реконструкција димоводног објекта је извођење накнадних радова на постојећем
димоводном објекту, како би се прилагодио захтевима у погледу чврстоће и статичке
стабилности и промене претходних параметара димоводног објекта попут броја
прикључака, замене, односно накнадне уградње димничарских вратанаца, завршних
капа и сл.,
5) вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор,
инсталација и окно који има сврху принудног или природног (термички узгон)
проветравања, одзрачивања простора објекта,
6) вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или
истрошеног ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз
вентилациони канал,
7) резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се
користи само у случају ванредних потреба и околности и на кога може да се
прикључи ложишни уређај на чврсто гориво.
Члан 4.
Димничарске услуге ће обављати: јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности), коме ће бити, у складу са Законским прописима, поверена комунална делатност
вршења димничарских услуга.
Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно
корисник стана у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и
власник, односно корисник пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни
објекти, резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у
даљем тексту: корисник услуге).
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне
заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске
ефикасности.
Члан 7.
Испитивање гасне пропустности димњака према важећим стандардима, мерење
емисија загађујућих материја из ложишних уређаја и степена корисности ложишних уређаја
укључујући и мерења довољног снабдевања ложишта ваздухом за сагоревање (4Ра-тест),
обавља се у акредитованој лабораторији.
Члан 8.
Вршилац комуналне делатности мора да поседује дозволу: за сакупљање и транспорт
опасног и неопасног отпада следећих индексних бројева: 100104 (летећи пепео од
сагоревања нафте и прашина из котла),200141 (отпад од чишћења димњака), 100101 (пепео,
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шљака и прашина из котла, изузев прашине из котла наведене у 100104), или да има важећи
уговор са предузећем које врши сакупљање и таранспорт отпада.
Члан 9.
Вршилац комуналне делатности мора да поседује минималну техничку опремљеност
у складу са позитивним законским прописима и подзаконским актима.
Вршилац комуналне делатности мора да поседује одговарајући простор за смештај
материјала, опреме и алата.
Члан 10.
Димничарске услуге могу да обављају запослени одговарајуће стручности и
образованог профила.
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности мора да успостави и примењује систем управљања
заштитом здравља и безбедности на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите
животне средине и начелима одрживог развоја.
Члан 12.
Вршилац комуналне делатности доноси годишњи Програм пословања предузећа (у
даљем тексту: Програм), који садржи:
1. обим послова и динамику извршавања димничарских услуга, и
2. износ потребних средстава за реализацију Програма.
Програм доноси Вршилац комуналне делатности до 1. децембра текуће године за
наредну годину, уз претходну сагласност Општинског већа.
Члан 13.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у
складу са Програмом, у следећим временским размацима:
1. два пута годишње у породичним и више породичним стамбеним зградама,
2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кланицама, кухињама за
масовно спремање хране,
3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге до 50 кW,
4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге од 50 кW до 1 МW.
Резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, односно на који нису
прикључени ложишни уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.
Члан 14.
Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у следећим
временским размацима:
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- једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни
вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на
његовом врху, у породичним и вишепородичним стамбеним зградама,
- једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - HVAC клима
вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и
сл), и
- свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и
вентилатора, у којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и
објекте за масовно припремање хране).
Члан 15.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне
контроле из чл.13. и 14. ове одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева.
Члан 16.
О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су
оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност и сл), недозвољени грађевински радови
(зазиђивање и сл), вршилац комуналне делатности је дужан да одмах обавести корисника
услуге, Министарство унутрашњих послова - сектор за ванредне ситуације и

надлежну инспекцију.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА
УСЛУГА
Члан 17.
Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.
Члан 18.
Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе годишњи план чишћења и
контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који
је саставни део Програма пословања (у даљем тексту: План), који подлежу редовној
контроли и чишћењу од стране физичких лица.
Члан 19.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на транспарентан начин, обавести
власника о планираном термину доласка ради обављања димничарске услуге, односно
корисника димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
који подлежу редовној контроли и чишћењу.
Члан 20.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
1) да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и
Планом из члана 18. ове одлуке,
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2) да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са
чланом 19. ове одлуке, и
3) да непосредном вршиоцу димничарских услуга обезбеди посебну легитимацију, коју
је дужан да покаже при пружању услуге.
Члан 21.
Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију (контролну књигу или лист)
о извршеним димничарским услугама.Контролна књига (или лист) води се за сваки
димоводни и ложишни објекат и уређај и вентилациони канал и уређај, и садржи:
1) улицу и кућни број објекта,
2) име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив
органа који управља зградом,
3) број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
4) опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног вршиоца
димничарске услуге, и
5) потпис лица из алинеје 2) овог става, као потврду о извршеним димничарским
услугама.
Члан 22.
Уз контролну књигу или лист, вршилац комуналне делатности је дужан да води
евиденцију димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
који се обавезно контролишу и чисте, а која садржи:
1. улицу и кућни број објекта,
2. име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив
органа који управља зградом,
3. основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл) и
ложишног уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл), односно о вентилационим каналима
и уређајима (тип, врсту, материјал, димензије и сл), који се чисте, односно
контролишу,
4. напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и
уређаја, ванредним догађајима и сл,
5. датум увођења у евиденцију, и
6. датуме чишћења и контроле.
Члан 23.
Вршилац комуналне делатности мора чувати податке о димоводним и ложишним
објектима и уређајима и вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама
на прописан начин.
Члан 24.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним
објектима и уређајима и вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих
канала и уређаја,
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3. да омогући спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном годишње
по престанку грејне сезоне, а једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на
димоводним објектима изнад скара,
4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих
канала и уређаја, и
5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 25.
Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:
-буџета Општине Кнић,
- прихода од пружања димничарских услуга,
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са Законом.
Члан 26.
Цене димничарских услуга утврђују се ценовником, у месечном износу.
Ценовник из става 1. овог члана доноси вршилац комуналне делатности, по претходно
прибављеној сагласности Општинског већа.
V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ
УСЛУГА
Члан 27.
Вршилац комуналне делатности је дужан да свој рад и пословање организује тако да
кроз реализацију Програма из члана 12. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и
квалитет димничарских услуга.
Члан 28.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду услед ванредне ситуације, или других
разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, вршилац комуналне делатности је
обавезан да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида, и то:
1. Радно ангажује своје запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога
због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање димничарских
услуга,
2. Предузме мере које утврде надлежни органи Општине.
Када Вршилац комуналне делатности не предузме мере из става 1. овог члана,
Општинско веће може да ангажује друго правно лице или предузетника на терет изабраног
вршиоца комуналне делатности.
Члан 29.
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У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у случају
штрајка запослених код вршиоца комуналне делатности, Општинско веће предузима
оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање
Предузећа и обављање димничарских услуга у складу са Законом и овом одлуком.

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 30.
Вршилац комуналне делатности је дужан да, у случају поремећаја или прекида у
обављању димничарских услуга насталог услед ванредне ситуације или других разлога који
нису могли да се предвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 28. ове одлуке
обавести надлежни орган управе Општине Кнић о разлозима поремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.
Члан 31.
Кад Општинска управа прими обавештење из члана 30. ове одлуке, дужна је да без
одлагања обавести Општинско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга,
2. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
димничарских услуга, као и одговорност за учињену штету.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 32.
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. Извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта надлежног органа
управе Општине Кнић,
2. Постављање инсталација и других инфраструктурних објеката и уређаја и,
3. Коришћење супротно намени
VIII НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган
Општине Кнић.

општинске управе

Члан 34.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке, обавља комунални
инспектор.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог.
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IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности ако:
1. не донесе годишњи Програм пословања (члан 12),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним
временским размацима (члан 13),
3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у
прописаним временским размацима (члан 14),
4. на захтев корисника услуге не изврши контролу исправности димоводних и
ложишних објеката и уређаја и не поступи у складу са чланом 15. ове одлуке,
5. не поступи у складу са чланом 16. ове одлуке,
6. не донесе годишњи План (члан 18),
7. не обавештава кориснике услуге о времену обављања димничарске услуге на начин
из члана 19. ове одлуке,
8. не води евиденцију у складу са чл. 21. и 22. ове одлуке,
9. не чува податке у складу са чланом 23. ове одлуке,
10. не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању
димничарских услуга (члан 28. став. 1 ),
11. не обавештава Општинску управу о разлозима поремећаја или прекида у
обављању димничарских услуга, као и о предузетим мерама (члан 30).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 15.000,00 динара.
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге
- правно лице ако димоводне и ложишне објекте и уређаје и вентилационе канале и
уређаје, користи супротно намени, на начин који угрожава безбедност грађана и ствара
опасност од пожара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
20.000,00 динара .
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 15.000,00 динара и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај корисник
услуге правно лице ако не омогући контролу и чишћење димоводних и ложишних објеката и
уређаја, вентилационих канала и уређаја и спаљивање чађи у утврђеним временским
размацима (члан 24)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 20.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Кнић ''.
Број: 401-1768/18-06
У Книћу, 07.12.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ , на седници од 07.12.2018.године, на основу члана 2.
став 3. тачка 14. и члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' број
88/11 и 104/16), члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'' број 91/2005,
30/2010 и 93/2012), члана 3. и 54. Закона о добробити животиња (''Службени гласник
Републике Србије'', број 41/09) и чл.35.став 1. тачка 7. Статута општине Кнић ( ''Сл.гласник
РС'' бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'' бр.3/16),чл.146. и 147. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић ( ''Сл.гласник РС '', бр.95/08), донела је:
О Д Л У К У
o држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца
на територији општине Кнић
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији
општине Кнић, у даљем тексту: Одлука, прописују се места и простори, заштита и услови за
држање домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Кнић, као и ближи
услови за добробит, збрињавање и нешкодљиво уклањање угинулих животиња на територији
општине Кнић,а у складу са Законом о ветеринарству.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је човек
одомаћио и чији опстанак зависи од непосредене бриге човека.
Члан 3.
Кућни љубимци су животиње које се држе ради дружења, и то пси, мачке и украсне и
егзотичне птице.
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца регулисано је законом
којим се уређује добробит животиња.
Одредбе ове Одлуке које се односе на број паса и мачака које се могу држати не
примењују се на правна и физичка лица која су регистрована за обављање услуга у узгоју и
чувању ових животиња.
Члан 4.
Држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама.
Држалац животиња јесте правно или физичко лице, односно, предузетник, које као
власник, односно држалац, има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиња и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити
животиња.
Држалац животиње обавезан је да држи животињу на начин којим не угрожава њену
добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану,
одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у
складу са законом којим се уређује добробит животиња.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
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Члан 5.
Двориште у коме се држи домаћа животиња и кућни љубимац мора бити ограђено.
Члан 6.
Економски објекти су објекти за гајење животиња: стаје за гајење коња, стаје за гајење
говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова,
кунића, украсне живине и птица.
Пратећи објекти за гајење домаћих животиња су: испусти за осоку, водонепропусне
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти – базени за складиштење осоке на
пољопривредном газдинству.
За изградњу објеката из става 1. и 2. овог члана мора се прибавити акт надлежног
органа за градњу, односно акт за извођење радова.
У посебним случајевима, када објекте за узгој животиња и друге пратеће објекте није
могуће из оправданих разлога, због одређених околности и специфичности терена, поставити
на удаљености прописане овом Одлуком, а њиховим постављањем на други начин, односно
мању удаљеност не угрожава се битно животна средина, могуће је, на основу одобрења
надлежног органа, поменуте објекте поставити и на други, одговарајући, начин.
Члан 7.
Економски објекат за узгој животиња, мора да буде осветљен, са природном
вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и повезан на јаму за одлагање стајског
ђубрива и осоке, удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта најмање 15 метара и
најмање 20 метара од објеката водоснабдевања, а од међне линије најмање 3 метра.
Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње, као и пратећи објекти не
смеју угрожавати стамбене, пословне, водне објекте, јавне површине, као и друге површине.
Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње морају се редовно чистити и
дезинфиковати.
Члан 8.
Базен ( јама) за прикупљање течног стајског ђубрива (осока) мора бити изграђен
од водонепропусног материјала, удаљена најмање 15 метара од најближег стамбеног или
пословног објекта и најмање 20 метара од објекта водоснабдевања и то само на нижој коти.
Базен (јама)за одлагање течног стајског ђубрива (осока) из претходног става, мора
редовно да се чисти, чим се напуни до 2/3 своје запремине.
Базен (јама) за одлагање стајског ђубрива не може да се прикључи на јавну
канализацију.
Члан 9.
Течно стајско ђубриво (осока) из базена, објеката мора се благовремено одвозити на
обрадиве површине изван насеља или на депонију фекалних материја.
На обрадиве површине изван насеља се може изручивати само у количинама које
земљиште може да упије и иста се мора заорати одмах, или најкасније у року од 72 часа од
дана изручивања на обрадиву површину.
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Ово ђубриво се не сме испуштати у водотокове, у путни јарак или на пут, нити у
канализацију.
Члан 10.
Писта за одлагање чврстог стајског ђубрива мора бити ограђена ради спречавања
расипања ђубрива по околном терену.
Чврсто стајско ђубриво мора се одвозити благовремено на обрадиве површине.
Уколико се парцела налази у близини стамбених објеката чврст стајњак се мора
заорати у земљу одмах, или најкасније у року од 72 часа од момента одлагања чврстог
отпада.
Забрањено је одлагање стајског ђубрива у путном земљишту и на путу, као и
изливање процедних вода од истог у путне јаркове и на пут, суседна дворишта и др.
површине.
ПСИ И МАЧКЕ
Члан 11.
Пси и мачке се могу држати у стану стамбене зграде, породичној кући и у
двориштима породичних кућа.
Пси и мачке се могу држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа
лица, да им се обезбеди сигурност и хигијена.
Власник, односно држалац пса и мачке је дужан да се о овим животињама брине, да
их негује, храни, обезбеди им потребне санитарно-хигијенске услове, редовну вакцинацију
против беснила и лечење.
Власник, односно држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију пса на начин
прописан законом, обележавање и вакцинацију.
Вакцинацију паса и мачака врши ветеринарска станица и ветеринарске амбуланте у
складу са Програмом мера и издају потврду о вакцинацији против беснила власницима
односно држаоцима паса или мачака и о томе воде евиденцију.
Члан 12.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору или везан на ланцу тако да не
може угрозити пролазнике или суседе.
Власник или држалац пса је обавезан да онемогући његов слободан и неконтролисан
излазак ван свог дворишта, као и да спречи његово скакање на капију
и ограду и изазивање страха код трећих лица.
Пас који се држи у индивидуалном ограђеном дворишту не мора бити везан, уз услов
да ограда висином и чврстином онемогућава псу да изађе из дворишта и обезбеђује
сигурност пролазника.
Објекат за држање пса,бокс,кућица морају бити удаљени најмање 10 (десет) метра од
суседовог стамбеног или пословног објекта и најмање 2 ( два ) метра од међе са суседним
парцелама.
Држалац пса дужан је да на улазним вратима-капији, на видном месту истакне натпис
: '' ЧУВАЈ СЕ ПСА ''.
Члан 13.
Власник, односно држалац пса, дужан је да пса изводи на поводцу и сноси пуну
одговорност за његово понашање на јавној површини.
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Сваки власник или држалац је дужан да одговорно поступа уколико одлучи да свог
пса пусти са поводца.
Извођење опасног пса обавезно је на кратком поводцу и са заштитном корпом на
њушци.
Псе из претходног става могу да изводе само пунолетна лица и то искључиво у складу
са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину ( ''
Сл.гласник'' РС бр. 65 /2010 ).
Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге за изгубљеним лицима и слично и
овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника или
држаоца пса, без заштитне корпе на њушци.
Члан 14.
Уколико пас приликом извођења и кретања запрља јавне површине, власник или
држалац животиње је дужан да их без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка при извођењу из стана запрља заједничко степениште или
друге заједничке просторије, власник или држалац животиње је дужан да загађену површину
очисти и опере а по потреби и дезинфикује.
Члан 15.
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиња дужан је да о томе одмах
обавести надлежног ветеринара и да по налогу доведе животињу на преглед.
Члан 16.
Необележен пас, без заштитне корпе и поводца, који се затекне на јавној површини,
сматра се псом луталицом.
Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или
држаоца, сматра се напуштеним псом.
Напуштеним псом сматраће се и пас чији власник или држалац одбије да се, на захтев
комуналног инспектора, легитимише и пружи доказ о власништву над псом, односно доказ
да је држалац пса.
ПЕРНАТА ЖИВИНА
Члан 17.
У објектима породичног становања, у дворишту – у економским објектима, у
ограђеном простору или кавезу, може да се држи перната живина, под условима из члана 4.
ове Одлуке.
Економски објекат , као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог
члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Под , мора бити од водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за
одвођење воде и нечистоћа у јаму за одлагање стајског ђубрива.
Економски или помоћни објекат, ограђен простор или кавез, који садржи до 100
јединки врсте, мора бити удаљен 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта.
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Економски или помоћни објекат, ограђен простор или кавез, који садржи преко 100
јединки врсте, мора бити удаљен најмање 20 метара од најближег стамбеног
или пословног објекта.
КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Члан 18.
У објектима породичног становања копитари и папкари, могу да се држе у
посебним објектима изграђеним од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и
одржавање.

УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ
Члан 19.
У колективним стамбеним зградама, у становима, могу да се држе украсне и
егзотичне птице у броју и на начин којим се станари не ометају у мирном коришћењу
станова.
ГОЛУБОВИ
Члан 20.
Голубовима се, у смислу ове Одлуке, сматрају голубови писмоноше, голубови
високолетачи и украсни голубови.
Голубови се могу држати у колективним стамбеним зградама, у посебно изграђеним
објектима или просторијама на проходном крову или тавану и уз претходно прибављену
сагласност свих станара зграде и под условом да се не узнемиравају суседи и не прља
околина.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама, у посебно изграђеним
објектима, на тавану или тераси, под условом да су удаљени најмање 5 метара од најближег
стамбеног објекта или пословног објекта на суседној парцели и не узнемиравају суседе и не
прљају околину.
У заједничком дворишту стамбене зграде голубови се могу држати само уколико
постоји сагласност свих власника и корисника станова са заједничким двориштем.
Члан 21.
За држање више од 10 голубова морају се користити за то наменски објекти
(голубарници, односно волијери као и таван), а за држање до 10 голубова могу се користити
и преносни објекти, као што је кавез од дасака, жице или сличног материјала. Стални и
привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени.
Објекти за држање голубова морају се редовно чистити и дезинфиковати.
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КУНИЋИ
Члан 22.
На подручју општине Кнић кунићи се могу држати у дворишту породичне куће,
заједничком дворишту породичне куће и заједничком дворишту са већим бројем породичних
кућа.
Кунићи се могу држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим
бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне
куће, односно власника породичних кућа.
Кунићи се морају држати у посебно ограђеном објекту и исти се мора редовно
чистити и дезинфиковати.
ПЧЕЛЕ
Члан 23.
Постављање кошница дозвољено је на отвореном простору изван насељеног места,
односно на удаљености најмање 100 метара од најближег стамбеног објекта, објекта за
држање домаћих животиња и јавних путева, при чему улаз у кошнице не сме бити окренут
према овим објектима.
Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у дворишту породичне стамбене зграде,
под условом да су удаљени најмање 20 метара од стамбених објеката, објеката за држање
животиња и објеката за снабдевање водом.
Пчелињаци, на паши, морају имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу
пчелара, а кошнице морају бити обележене редним бројем.
Пчелар је физичко или правно лице које се бави узгојем пчела ради добијања
пчелињих производа.
Није дозвољено постављање кошница са пчелама у дворишту колективног стамбеног
објекта и у зони ширег центра насељених места.

III ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА, ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ
ЖИВОТИЊЕ,САКУПЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖИВОТИЊСКИМ
ЛЕШЕВИМА,ТРАНСПОРТ ИЛИ ОРГАНИЗОВАЊЕ ТРАНСПОРТА
Члан 24.
Делатност зоохигијене обухвата:
1. Хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилишта за животиње.
2. Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња.
3. Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и
објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину.
4. Контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака.
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Послове организованог хватања напуштених и изгубљениих животиња на територији
општине,обавља зоохигијенска служба савременим методама и на хуман начин, уз примену
одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом мора поступати
тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом
којим се уређује добробит животиња.
Послове из става 1 тачка 1.,2., и 3. обавља вршилац делатности који испуњава законом
прописане услове за обављање ове делатности, а коме се у складу са законом, обављање
ових послова повери ( у даљем тексту: вршилац комуналне делатности делатности)
Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обављаће се у
складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Кнић.

Члан 25.
Напуштена животиња је она животиња која нема дом или која се налази изван
њега и лишена је бриге и неге држаоца и коју је он свесно напустио.
Изгубљена животиња је она животиња која је напустила држаоца без његове
воље и коју он тражи.
Трошкови збрињавања животиња из става 1. и 2. ове одлуке (хватање, превоз,
смештај, стерилисање, обележавање, исхрана,нега) падају на терет власника, односно
држаоца, под претњом принудне наплате.
Ако је власник или држалац животиња, непознат, трошкови из става 1. и 2. овог
члана обезбеђују се из буџета Општине Кнић.
Трошкове хватања и збрињавања из става 3. овог члана, утврђује вршилац
комуналне делатности.
Члан 26.
Власник тј.држалац животиње дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа,
пријави угинуће животиње комуналној инспекцији ,као и надлежној ветеринарској станици
ради утврђивања узрока угинућа, уз тачно навођење адресе и власника објекта или
домаћинства.
Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш
животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора,у складу са
законом.
Члан 27.
Послови нешкодљивог уклањањања лешева животиња са површина јавне намене као
и из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња(осим за објекте који су регистровани као фарме),подразумевају:
1.Пријем пријаве о налажењу леша животиње на површини јавне намене или угинућу
животиње у објекатима за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња.
2.Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене или угинулих
животиња у објекатима за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња.
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3.Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне
намене до објекта за сакупљање,прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Трошкове уклањања лешева животиња као и организовање транспорта или
организовање транспорта лешева животиња до објеката за сакупљање лешева и од објеката
за сакупљање лешева животиња до објекта за прераду или уништавање отпада животињског
порекла сноси Општина Кнић.
Транспорт или организовање транспорта лешева животиња до објеката за сакупљање
лешева и од објеката за сакупљање лешева животиња до објекта за прераду или уништавање
отпада животињског порекла врши се на начин који не представља ризик по друге
животиње,људе или животну средину у складу са посебним прописима.
IV ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА СА ДОМАЋИМ
ЖИВОТИЊАМА
Члан 28.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. хватање домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа;
3. увођење домаћих животиња у дечја игралишта или на друга јавна места која су
истакла знак који указује да је забрањено увођење животиња;
4. шишање паса на јавним површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана;
6. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама
колективне стамбене зграде, балконима и терасама, као и на јавним површинама;
7. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде;
8. држање паса који лајањем и завијањем ометају мир у стамбеној згради и суседству;
9. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе
паса;
10. држање голубова на терасама, балконима и заједничким терасама колективних
стамбених зграда;
11. убијање пса;
12. остављање леша угинуле животиње на јавним површинама или у објектима за
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња као и
закопавање од стране неовлашћеног лица.
13. истицање кожа закланих животиња испред угоститељских објеката.
V НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција и инспекција
за заштиту животне средине,Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине
Кнић.
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Члан 30.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине у вршењу надзора над
применом и спровођењем ове Одлуке имају овлашћења да:
- нареде решењем отклањање недостатака и неправилности у погледу услова и начина
држања као и заштите животиња у примереном року
- подносе захтев за покретање прекршајног поступка
- предузимају друге мере утврђене овом одлуком.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине овлашћенни су да
власнику односно држаоцу који се не придржава услова за држање домаћих животиња
прописаних овом Одлуком, решењем наложе успостављање хигијенских и других услова
прописаних за њихово држање, забране држање животиња или наложе уклањање животиња,
као и да одреде рок за његово извршење.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу из става 2. овог члана, уклањање
животиња извршиће вршилац комуналне делатности коме је поверено да на територији
општине Кнић обавља послове хватања и збрињавања животиња.
Против решења комуналниг инспектора и инспектора за заштиту животне средине
држалац животиње може изјавити жалбу Општинском већу општине Кнић, у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења којим се наређује уклањање пса-опасних паса,
раса дефинисаних Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за
околину ( '' Сл.гласник'' РС бр. 65 /2010 ).

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
поступи супротно члану 4. став 3., члану 5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23, и
26;
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако врши
радње које су забрањене чланом 30;
Члан 32.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. истиче коже закланих животиња испред угоститељских објеката;
2. не поступи по решењу овлашћеног лица из члана 32. ове Одлуке;
3. не омогући комуналном инспектору или инспектору за заштиту животне средине да
изврши инспекцијски надзор у складу са одредбама ове Одлуке.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
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Власник или држалац домаћих животиња дужан је да начин држања домаћих
животиња усклади са одредбама ове Одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнић “.
Број: 401-1781/18-06
У Книћу, 07.12.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

Draft
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.12.2018. године, на основу),
чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'', бр.95/08 и бр.3/16) донела је:
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин финансирања трошкова превоза ученика Средње
школе Кнић из Кнића (у даљем тексту: Средња школа) из средстава буџета општине Кнић.
Члан 2.
Из средстава буџета општине Кнић финансираће се превоз редовних ученика Средње
школе са територије општине Кнић а према мерилима и критеријумима који ће бити
утврђени Правилником који ће донети Општинско веће општине Кнић.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска управа општине Кнић, Одељење за
финансије и буџет.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'' и
примењиваће се од 01.01.2019. године.

Број:110-1381/2018-01
У Книћу,07.12.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.12.2018.године, на основу чл.
28. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',бр.88/11и 104/16),члана 69.
став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',бр.15/16), чл. 24. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о
јавним предузећима( Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), и чл. 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16),
донела је

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП Комуналац Кнић
1. Усваја се Ценовник на зимском одржавању путева ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 79402/18 од 01.10.2018. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници
од 01.10.2018. године.
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.

Број:352-1636/18-01
У Книћу, 07.12.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић, с.р.
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БРУТО САТНИНЕ РАДНИКА
без ПДВ-а
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ РАДНИКА

ДИН/ЧАС

1.
2.
3.
4.
5.

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР
ЕЛЕКТРИЧАР
ИНЖЕЊЕР
МЕХАНИЧАР
РАДНИК I ГРУПЕ

491,44

6.

РАДНИК II ГРУПЕ

567,10

7.

РАДНИК III ГРУПЕ

617,54

8.

ПУТАР

592,32

9.

РУКОВАОЦ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

693,20

10.

РУКОВАОЦ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

743,62

11.

РУКОВАОЦ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

794,06

12.

ТЕХНИЧАР

794,06

13.

ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 25 ТОНА

743,62

14.

ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

693,20

15.

ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ

794,06
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ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА ПО ЧАСУ
ЗА РАДОВЕ НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА
без ПДВ-а
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЦЕНА
ЦЕНА ЗА
НАЗИВ СРЕДСТАВА РАДА
ЗА
ЧЕКАЊЕ
РАД
БУЛДОЗЕР „ТG 80“
6.690,00 1.119,80
ГРЕЈДЕР „МG 145“
7.920,00 1.205,93
КАМИОН КИПЕР ДО 10 ТОНА
5.005,36
861,38
КАМИОН КИПЕР ДО 15 ТОНА
5.372,09
947,52
КАМИОН КИПЕР ДО 25 ТОНА
6.305,00 1033,66
БАГЕР „CАТ 206 BFT“
7.503,26 1.119,80
ТРАКТОР „MASEY FERGUSON”
2.440,00
595,90
ПРИКОЛИЦА ДО 3,5 ТОНА
1.131,00
261,08
НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА ДО 25 ТОНА 2.040,00
595,90
КОМБИНИРКА „CАSЕ“ 695
5.642,00
990,59
ПОСИПАЧ СОЛИ
226,10
98,27
РАОНИК
337,70
118,48
ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ
1.800,00
450,00
ПУТАРСКО ВОЗИЛО
2.419,41
635,80
ТРАКТОР „IMT 539“
1.535,85
345,00
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ЦЕНОВНИК РАДОВА
НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА
без ПДВ-а
Шифра
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
позиције
1.
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА
1.1
Радник на пословима зимског одржавања.
2.

Јед. Јединична
Мере
цена
час

491,44

АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

2.1.
2.1.1.

Камион кипер до 25 т носивости
ефективан рад

час

6.305,00

2.1.2

дежурство камиона

час

1.033,66

2.1.3.

дежурство возача

час

693,20

2.2.
2.2.1

Камион кипер до 15 т носивости
ефективан рад

час

5.372,09

2.2.2

дежурство камиона

час

947,52

2.2.3.

дежурство возача

час

693,20

2.3.
2.3.1.

Камион кипер до 10 т носивости
ефективан рад

час

5.005,36

2.3.2.

дежурство камиона

час

861,38

2.3.3.

дежурство возача

час

693,20
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Шифра
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
позиције
2.4.
Багер „CАТ 206 BFT“
2.4.1.
ефективан рад

07. 12. 2018.

Јед. Јединична
Мере
цена
час

7.503,26

2.4.2.

дежурство багера

час

1.119,80

2.4.3.

дежурство возача

час

693,20

2.5.
2.5.1.

Трактор „MASEY FERGUSON”
ефективан рад

час

2.440,00

2.5.2.

дежурство трактора

час

595,90

2.5.3.

дежурство возача

час

693,20

2.6.
2.6.1.

Булдозер „ТG 80“
ефективан рад

час

6.690,00

2.6.2.

дежурство булдозера

час

1.119,80

2.6.3.

дежурство возача

час

693,20

2.7.
2.7.1.

Комбинирка „CАSЕ“ 695
ефективан рад

час

5.642,00

2.7.2.

дежурство комбинирке

час

990,59

2.7.3.

дежурство возача

час

693,20

2.8.
2.8.1.

Грејдер „МG 145“
ефективан рад

час

7.920,00

2.8.2.

дежурство грејдера

час

1.205,93

2.8.3.

дежурство возача

час

743,62

2.9
2.9.1.

Приколица ДО 3,5 ТОНА
ефективан рад

час

1.131,00

2.9.2.

дежурство приколице

час

261,08

2.10.
2.10.1.

Нисконосећа приколица ОД 25 ТОНА
ефективан рад

час

2.040,00

2.10.2.

дежурство приколице

час

595,90

Draft

07. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Шифра
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
позиције
2.11.
Путнички аутомобил
2.11.1. ефективан рад
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Јед. Јединична
Мере
цена
час

1.800,00

2.11.2.

дежурство аутомобила

час

450,00

2.11.3.

дежурство возача

час

693,20

2.12.
2.12.1.

Раоник
ефективан рад

час

337,70

2.12.2.

дежурство раоника

час

118,48

2.13.
2.13.1.

Посипач соли
ефективан рад

час

226,10

2.13.2.

дежурство посипача соли

час

98,27

2.14.
2.14.1.

Путарско возило
ефективан рад

час

2.419,41

2.14.2.

дежурство путарца

час

635,85

2.14.3.

дежурство возача

час

693,20

2.15.
2.15.1.

Трактор „IMT 539”
ефективан рад

час

1.535,85

2.15.2.

дежурство трактора

час

345,00

2.15.3.

дежурство возача

час

693,20

3.

3.1.
3.2.

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА
Набавка материјала признаје се по рачуну који је
добављач испоставио за испоручен материјал, а
који
је извођач радова дужан да поднесе надзорном
органу
на увид.
Набавка соли за поледицу
Набавка ризле за поледицу
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