СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2021.

Број: 11.

Кнић, 04.06.2021.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу члана
77-79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017,
95/2018, 31/19, 72/2019 и 149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и
члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број
1/2019), донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Утврђују се укупни текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, као
и укупни текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кнић за 2020. годину у
следећим износима:
I Укупно остварени текући приходи, примања

448.256

хиљада

са пренетим неутрошеним средствима
II Укупно извршени текући расходи и издаци

432.973

хиљада

15.283

хиљада

динара
динара
III Разлика (I-II)
динара
Члан 2.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Кнић за 2020. годину (у даљем
тексту: завршни рачун) у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Консолидовани
Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.201.028 хиљада динара и ванбилансна актива
у износу од 34.897 хиљада динара, укупна пасива у износу од 1.201.028 хиљада динара и
ванбилансна пасива у износу од 34.897 хиљада динара. Структура активе и пасиве исказана је
према економској класификацији у следећим износима:
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Актива
Конто

04.06.2021.

Пасива (у 000 динара)
Назив конта

1.

011100

Зграде и грађевински
објекти

2.

011200

Опрема

3.

011300

4.

Износ

Конто

Назив конта

Износ

861.660

1.

230000

15.128

2.

243300

Остале некретнине и
опрема

168

3.

244200

012100

Култивисана имовина

115

4.

245100

5.

014100

Земљиште

45.618

5.

245200

6.

014300

Шуме и воде

3.832

6.

245300

Обавезе по основу
расхода за запослене
Обавезе по основу
трансфера осталим
нивоима власти
Обавезе по основу
социјалне помоћи из
буџета
Обавезе по основу
дотација невладиним
организацијама
Обавезе за остале порезе,
обавезне таксе и казне
Обавезе по основу казни
и пенала по решењима
судова

7.

015100

Нефинансијска имовина
у припреми

7.

252100

Добављачи у земљи

8.

016100

Нематеријална имовина

29.707

8.

291200

Разграничени плаћени
расходи и издаци

9.

111900

Домаће акције и остали
капитал

54.130

9.

291300

Обрачунати ненаплаћени
приходи и примања

109.300

10.

121100

18.727

10.

291900

Остала пасивна
временска разграничења

785

11.

122100

110.085

11.

311100

Нефинансијска имовина
у сталним средствима

977.034

12.

123200

1.457

12.

311400

13.

123900

3.000

13.

311700

14.

131100

1.323

14.

321121

Жиро и текући рачуни
Потраживања по основу
продаје и друга
потраживања
Дати аванси, депозити и
кауције
Остали краткорочни
пласмани
Разграничени расходи до
једне године
Обрачунати неплаћени
расходи и издаци

131200
15.
Укупна актива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+1
5)

16.

351000

Ванбилансна актива

20.806

35.272

1.201.028

34.897

Финансијска имовина
Пренета неутрошена
средства из ранијих
година
Вишак прихода и
примања-суфицит
Нераспоређени вишак
прихода из раних година

321311
15.
Укупна пасива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+1
5)

16.

352000

ванбилансна пасива

5.184

508

1.093

148
251

162

27.926

2.780

54.130

15
15.283
6.429

1.201.028

34.897

Билансом стања обухваћено је стање имовине и обавеза директних и
индиректних буџетских корисника општине Кнић.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020.
године (Консолидовани Образац 2), укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине утврђени су у износу од 424.104 хиљада динара, а укупни текући расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине износе 432.973 хиљада динара.
(у 000 динара)

Draft

04.06.2021.
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1.
2.
3.
4.
5.

Конто
710000
730000
740000
770000
800000

I
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
II
III
IV
12.
13.
V
14.
VI

410000
420000
450000
460000
470000
480000
510000
540000
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Назив конта
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје покретне имовине
Укупно остварени текући приходи и примања
(1+2+3+4+5)
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Природна имовина
Укупно извршени текући расходи и издаци
(5+6+7+8+9+10+11+12)
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (I– II )
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
(12+13)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања (14)
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
Вишак прихода и примања – суфицит (III+IV- V)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у
наредну годину

Износ
164.620
244.655
14.816
13
424.104
94.490
139.823
13.889
42.116
22.893
17.524
96.720
5.518
432.973
8.869
24.152

21.070
3082

15.283
1.502
13.781

Консолидовани буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 8.869 хиљада
динара.
Укупан фискални суфицит је утврђен у износу 15.283 хиљаде динара. Фискални суфицит
је буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 21.070 хиљаде динара и за део
пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године у износу од 3.082 хиљаде динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани), у износу од хиљада
15.283 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
-Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од
1.502 хиљада динара,
-Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 13.781
хиљада динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу
од 6.429 хиљада динара, пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 15 хиљада
динара као и укупан фискални суфицит у износу 15.283 хиљаде динара што укупно износи 21.727

Draft
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04.06.2021.

хиљада динара распоређује се Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић
за 2021. годину.
Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2020. године (Консолидовани Образац 3), утврђена су укупна примања од продаје
нефинансијске имовине у износу од 13 хиљада динара и укупни издаци у износу од 102.238
хиљада динара.
Примања
Конто
800000
900000

Издаци (у 000 динара)
Назив конта
Износ
Издаци за
500000
13
нефинансијску имовину
102.238
Издаци за отплату
Примања од задуживања и
600000 главнице и набавку
продаје финансијске имовине
0
финансијске имовине
0
13
Укупно:
Укупно: 102.238
Мањак примања (800000+900000)-(500000+600000) : 102.225
Назив конта
Примања од продаје
нефинансијске имовине

Износ

Конто

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2020. године (Консолидовани Образац 4), утврђени су кориговани приливи за примљена средства
у износу од 424.104 хиљада динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од
432.973 хиљада динара што са салдом готовине на почетку године у износу од 30.596 хиљада
динара чини салдо готовине на крају године у износу од 21.727 хиљада динара.
Новчани приливи
I Салдо готовине на
почетку године
1. Текући приходи (класа 7)
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
(класа 8)
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
II Новчани приливи (1+2+3)
4. Корекција новчаних
прилива за наплаћена
средства која се не
евидентирају преко класа 7, 8
и9
III Кориговани приливи за
примљена средства у
обрачуну (II+4)

Новчани одливи (у 000 динара)
30.596
424.091

13

0
424.104

5. Текући расходи (класа 4)
6. Издаци за нефинансијску
имовину (класа 5)

330.735
102.238

7. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
(класа 6)
IV Новчани одливи (5+6+7)

8. Корекција новчаних одлива за
износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 4, 5
0 и6
V Кориговани одливи за
исплаћена средства у
424.104 обрачуну (IV+8)
Салдо готовине на крају године (I+III-V) :

Draft

0
432.973

0

432.973
21.727

04.06.2021.
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Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020.
године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 8.869 хиљада динара
између укупних прихода и примања у износу од 424.104 хиљада динара (класа 7, 8 и 9) и укупних
расхода и издатака у износу од 432.973 хиљада динара (класа 4, 5 и 6), по нивоима финансирања
из буџета републике, општине, донација, помоћи и из осталих извора:
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Опис
Републике Општине ООСО
1. Укупни приходи и примања
(класа 7, 8 и 9)
2. Укупни расходи и издаци (класа
4, 5 и 6)
3. Текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
(класа 7 и 8)
4. Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину (класа 4 и
5)
5. Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит (3.-4.)
6. Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит (4.-3.)
7. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
8. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
(класа 6)
9. Вишак примања (7.-8.)
10. Мањак примања (8.-7.)

(у 000 динара)

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

Укупно

36.529

387.015

503

57

424.104

36.156

372.511

3.179

21.127

432.973

36.529

387.015

57

424.104

36.156

372.511

21.127

432.973

373

14.504

503

3.179

2.676
21.070

11. Вишак новчаних прилива (1-2.)
12. Мањак новчаних прилива (2-1.)

373

8.869

14.504
2.676

21.070

8.869

Члан 7.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални суфицит буџета општине Кнић за 2020.
годину утврђени су у следећим износима:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА
2020. ГОДИНУ
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
II УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (1+2+3)
1.Текући приходи

Економска
клас.
2
3+7+8+9

План 2020.

566.330

Остварење у
2020.
4
448.256

535.734

424.104

3

7+8+9
7

Draft

Разлика %
5 (4x100:3)
79,15%
79,16 %
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2.Примања од продаје
нефинансијске имовине
3.Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине
3.1.Примања од продаје
финансијске имовине
III Пренета средства
IV УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ (4+5+6)
4.Текући расходи
5.Издаци за нефинансијску
имовину
6.Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
6.1.Набавка финансијске
имовине
VI БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
VII Део нераспоређеног
вишка прихода и
примања из ранијих
година који је коришћен
за покриће расхода и
издатака и део пренетих
неутрошених средстава из
ранијих година који је
коришћен за покриће
расхода и издатака
VIII УКУПНИ
ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
(VI+(3.1-6.1))
IX УКУПАН
ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(VI+ VII)

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

535.721

424.091

79,16 %

13

13

100%

3

30.596

24.152

78,94 %

4+5+6

566.330

432.973

76,45%

4

398.754

330.735

82.94%

5

167.576

102.238

61,01%

(7+8)-(4+5)

-30.596

-8.869

28,99%

3

30.596

24.152

78,94%

(7+8)(4+5)+(92-62)

-30.596

8
9
92

6

62

15.283
(7+8)-(4+5)+3

Draft

04.06.2021.
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине Кнић за 2020.
годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година
приказани су у табели:

Draft

Страна 8. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft
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Страна 10. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2020. годину према
економској класификацији приказани су у табели:

Draft

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Број 11. – страна 11

Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2020. годину према
функционалној класификацији приказани су у табели:

Draft

Страна 12. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Број 11. – страна 13

Члан 11.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2020. годину према
програмској класификацији приказани су у табели:

Draft

Страна 14. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 15

Страна 16. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

Члан 12.
Укупно планирани и извршени капитални издаци буџета општине Кнић за 2020. годину приказани
су у табели:

Draft

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 17

Страна 18. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Број 11. – страна 19

Члан 13.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2020. годину према
економској класификацији по буџетским корисницима приказани су у табели:

Draft

Страна 20. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 21

Страна 22. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 23

Страна 24. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 25

Страна 26. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 27

Страна 28. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 29

Страна 30. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 31

Страна 32. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 33

Страна 34. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 35

Страна 36. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 37

Страна 38. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 11. – страна 39

Страна 40. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Draft

04.06.2021.

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Број 11. – страна 41

ПРОГРАМ /
ПA / Пројекат

Шиф
ра

1–
Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Опис

Планирање,
уређење и
коришћење
простора у
локалној
заједници на
начелима
одрживог
развоја,
равномерног
територијално
г развоја и
рационалног
коришћења
земљишта
У току
2020.године у
општини Кнић
увојен је 1
план детаљне
регулације, за
комплекс
"Сунчев брег"
у Вучковици.

Циљ

Индик
атор

Вредност у базној 2019. години

Члан 14.
Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Јединица
мере

Просторни
развој у складу
са плановима

Проценат
покривеност
и територије
урбанистич
ком
планском
документац
ијом

Проценат

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда

Број
усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на
број
предвиђени
х планова
вишег реда

Број

2

0

Циљана
вредност
2020

Остварена
вредност
2020

Увојен буџет

Текући буџет

Извршење у
2020.
години

2

2

5.085.600,00

4.930.259,02

4.554.240,62

1

1

1.800.000,00

828.000,00

828.000,00

Draft

Процена
т
изврше
ња у
односу
на
текући
буџет
92,37

100,00

О
д
г
о
в
о
р
н
о
л
и
ц
е
Начелник
управе

Нчелник
одељења за
имовинско правне
односе

Страна 42. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Спровођење
урбанистичких
и просторних
планова

0002

У току
2020.године у
општини Кнић
озакоњено је
117 објеката.

Ефикасан
процес
озакоњења

Укупан број
озакоњених
објеката у
години

Број

100

Развој ГИС-а у
Книћу

П-01

У току
2020.године у
оквиру
пројекта
развоја ГИС-а
у Книћу
набављена је
рачунарска
опрема.

Побољшани
институционалн
и капацитет за
ГИС у општини
Кнић

Број
организован
их тренинга
за гис

Број

2

2–
Комуналне
делатности

1102

0001

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

Цена воде
по м3

Управљање/од
ржавање
јавним
осветљењем

Одржавање
јавних зелених

0002

Пружање
комуналних
услуга од
значаја за
остварење
животних
потреба
физичких и
правних лица
уз обезбеђење
одговарајућег
квалитета,
обима,
доступности и
континуитета
Пружање
услуге у циљу
обезбеђења
одговарајућег
квалитета
живота
грађана,
повећање
покривености
насеља и
територије
рационалним
јавним
осветљењем
Одржавање
зелених

Повећање
покривености

Број м2
јавних

Укупан број
интервенциј
а по
поднетим
иницијатива
ма грађана
за замену
светиљки
када
престану да
раде

04.06.2021.

100

117

2

2

3.120.000,00

165.600,00

3.940.000,00

3.563.981,60

90,46

Начелник
одељења за
имовинско правне
односе

162.259,02

162.259,02

100

Начелник
одељења за
имовинско правне
односе

Динар

44,73

44,73

44,73

26.900.000,00

39.235.922,14

27.425.561,97

Број

200

200

200

15.900.000,00

18.887.327,40

16.410.833,68

86,89

Координатор
канцеларије
за лер и
инвестиције

М2

8000

8000

8000

1.500.000,00

1.500.000,00

1.454.419,33

96,96

Координатор
канцеларије

Draft

69,90

Начелник
управе

04.06.2021.

површина

Службени гласник општине Кнић

површина у
циљу
подизања
квалитета
живота
грађана

територије
комуналним
делатностима
одржавања
јавних зелених
површина

зелених
површина
на којима се
уређује и
одржава
зеленило

Број 11. – страна 43

за лер и
инвестиције

ЗОО хигијена

0004

Уклањањем
лешева
угинулих
животиња
спречава се
ширење
заразних
болести

Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње

Број
ухваћених и
збринутих
паса
луталица

Број

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

0008

Адекватан
квалитет
пружених
услуга
водоснабдевањ
а

Адекватан
квалитет
пружених
услуга
водоснабдевања

Број
кварова по
км
водоводне
мреже

Број

Изградња
водоводне
линије у
Вучковици

П-01

Изградња
водоводне
линије у
Вучковици
ради
квалитетнијег
водоснабдевањ
а, извршена је
по уговору
бр.61102/2020,
закљученом
између
Општине Кнић
као наручиоца
радова и ЈКП
"Комуналац"
Кнић као

Изградња
водоводне
линије ради
квалитетнијег
водоснабдевања

Дужина у
метрима

м

77

300

72

4.500.000,00

4

4

4

0,00

800

800

5.000.000,00

0

Draft

3.759.095,83

75,18

Руководилац
одељења за
инспекцијск
е послове

8.848.594,74

837.403,88

9,46

Координатор
канцеларија
за лер и
инвестиције

5.000.000,00

4.963.809,22

99,28

Координатор
канцеларије
за лер и
инвестиције

5.000.000,00

Страна 44. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

извођача
радова.

3- Локални
економски
развој

1501

Мере активне
политике
запошљавања

0002

4- Развој
туризма

1502

Управљање
развојем
туризма

0001

Повећање
запослености на
територији
општине

Развој туризма
у општини
Кнић у 2020.
години одвија
се кроз
повећање
туристичке
понуде
укључивањем
нових
домаћинстава
у бављење
сеоским
туризмом као
и повећавањем
смештајних
капацитета.
У Туристичкој
организацији
општине Кнић
код
функционисањ

Број
евидентиран
их
незапослени
х лица на
евид. НСЗ

Повећање
прихода од
туризма

Проценат
повећања
броја
ноћења

Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге

Проценат
реализације
програма
развоја
туризма

Број

1.031

990

952

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

Број

0,6

10

-0,6

7.428.807,10

7.032.835,37

проценат

86

80

68,03

4.512.000,00

4.291.350,37

Draft

0,00

Начелник
управе

0,00

0,00

Координатор
канцеларије
за лер и
инвестиције

4.399.088,76

62,55

Директор
Туристичке
организације
општине
Кнић

57,21

Директор
Туристичке
организације
општине
Кнић

0,00

2.455.248,85

04.06.2021.

Промоција
туристичке
понуде

0002

а запослен је
само директор.
Средства су
коришћена за
функционисањ
е ТО
У 2020.години
Туристичка
организација
општине Кнић
је представила
туристичку
понуду
општине на
следећим
сајмовима и
манифестација
ма: 42.
међународни
сајам туризма
у Београду од
20. до
23.фебруара,
изложба"Прав
ославна
Србија" у
Белорусији у
периоду од 20.
до 26.јула,
фестивал
туристичких
публикација
"Кофер слова"
у Крушевцу
14.октобра,
изложба
сувенира и
туристичких
публикација у
Лесковцу
25.новембра.

Службени гласник општине Кнић
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општине у
односу на
годишњи
план
Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Број
догађаја
који
промовишу
туристичку
понуду
општине у
земљи и/или
иностранств
у на којима
учествује
ТО општине

Број

15

15

Draft

15

1.435.000,00

1.205.000,00

796.845,91

66,13

Директор
Туристичке
организације
општине
Кнић

Страна 46. – Број 11.
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04.06.2021.

Пројекат
Ликовна
колонија
Гружанска
јесен

П-01

Промоција
сеоског туризма
кроз уметност

Број
уметничких
дела
насталих на
колонији

Број

45

Развој ловног
туризмарекон.ловачко
г дома у
Гружи

П-02

Развој и
унапређење
квалитета
ловног туризма

Повећање
броја ловаца
у
комерцијалн
ом лову

Број

-

5–
Пољопривред
а и рурални
развој

0101

1.Мере
директних
плаћања,
регрес за
репродуктивни
материјал,
2.Суфинансир
ање камата за
пољопривредн
е кредите,
3.Мере
руралног
развоја,
4.Посебни
подстицаји,
5.Подршка
финкционисањ
у система од
града

Раст
производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Удео
регистрован
их
пољопривре
дних
газдинстава
у укупном
броју
пољопривре
дних
газдинстава

Проценат

70%

70%

70%

ха

5.04,00

5.04,00

5.04,00

Мере кредитне
подршке,
регрес за
репродуктивни
материјал,
набавка ракета
за
противградну

Стварање
услова за развој
и унапређење
пољ.
производње

Број

6

6

6

Подршка за
спровоћење
пољоп.полити
ке у локалној
заједници

0001

Унапређење
конкурентности
произвођача

Просечна
величина
поседа
(коришћено
г
пољопривре
дног
земљишта)
по
пољопривре
дном
газдинству
Број
едукација
намењених
пољопривре
дним
произвођач
има на
територији

40

Draft

/

890.000,00

790.000,00

400.509,20

50,70

Директор
Туристичке
организације
општине
Кнић

591.807,10

746.485,00

746.848,80

100,00

Директор
Туристичке
организације
општине
Кнић

18.250.000,00

17.350.000,00

15.217.053,52

87,71

Начелник
управе

8.200.000,00

7.600.000,00

5.526.361,34

72,72

Координатор
канцеларије
за
пољопривре
ду и заштиту
животне
средине

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

заштиту,
суфинансирањ
е рада
противградних
стрелаца

Мере подршке
руралном
развоју

Мере пп.акт.ЛС и
едук.из
области ппмлади у
пољопривреди

0002

П-01

Број 11. – страна 47

општине
Број
учесника
едукација

Број

355

355

355

У току
2020.године
реализоване су
инвестиције у
физичку
имовину
младим
пољопривредн
ицима где је
износ
подстицаја по
кориснику
100% у односу
на вредност
инвестиције
без пдв-а

Унапређење
руралног
развоја

Проценат
коришћења
пољопривре
дног
земљишта
обухваћени
х годишњим
програмом
у односу на
укупне
расположив
е
пољопривре
дне
површине

Проценат

30

30

30

10.050.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00

98,54

Координатор
канцеларије
за
пољопривре
ду и заштиту
животне
средине

У 2020.години
из средстава
Кабинета
министра без
портфеља
задуженог за
демографију и
популациону
политику,
реализован је
пројекат у
области
популационе
политике, кроз
инвестиције у
физичку
имовину
младим
пољопривредн
ицима где је
износ
подстицаја
100%

Подршка
младима за
покретање
прерадних
капацитета
меса, млека,
воћа итд.

Број младих
корисника
мера
директног
плаћања

Број

17

20

31

0,00

5.700.000,00

5.700.000,00

100,00

Координатор
канцеларије
за
пољопривре
ду и заштиту
животне
средине

Draft
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6 – Заштита
животне
средине
0401

вредности
инвестиције
без пдв-а
Програм
Заштите
животне
средине се
реализује у
складу са
Програмом
коришћења
средстава
буџетског
фонда за
заштиту
животне
средине
општине Кнић
за 2020.
годину

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим
отпадом

Број дивљих
депонија

Број

36

04.06.2021.

36

36

да

Управљање
заштитом
животне
средине

0001

Средства су
коришћена за
финансирање
трошкова
прикупљања
отпада на
сеоском
подручју у
складу са
Програмом
коришћења
средстава
буџетског
фонда за
заштиту
животне
средине
општине Кнић
за 2020.
годину

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

Усвојен
програм
заштите
животне
средине са
акционим
планом

да

да

Управљање
отпадним
водама

0004

У 2020.години
у оквиру
програмске
активности
управљање
отпадним
водама,
средства су
коришћена за

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода

Проценат
домаћинста
ва
обухваћени
х услугом у
односу на
укупан број
домаћинста
ва

40

40

проценат

8.300.000,00

1.000.000,00

40

1.000.000,00

8.239.100,55

99,27

Начелник
управе

972.175,55

97,22

Координатор
Канцеларије
за
пољопривре
ду и заштиту
животне
средине

99,33

Начелник
управе

3.600.000,00
3.600.000,00

Draft

8.300.000,00

3.576.000,00

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић
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финансирање
услуге израде
студије
процене стања
канализационо
г система
општине Кнић.
Управљање
осталим
вртама отпада

0006

У 2020.години
у оквиру
програмске
активности
управљање
осталим
врстама
отпада,
средства
коришћена за
чишћење
дивљих
депонија и за
капиталне
субвенције
ЈКП
"Комуналац"
за набавку
контејнера

Одрживо
управљање
осталим
врстама отпада

Број
очишћених
дивљих
депонија

Број

7–
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструкту
ра

0701

Побољшање
живота
грађана

0002

–

2001

Програмска
активност се
спроводи како
би се одржао
квалитет путне
мреже на
територији
општине Кнић
како туцачких
застора тако и
асфалтних
путева
Омогућавање

Дужина
изграђених
саобраћајни
ца које су у
надлежност
и општине
(у км)
Број
километара
санираних
и/или
реконструис
аних путева

Км

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктур
е

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

Повећање

Проценат

8

15

15

15

3.700.000,00

3.700.000,00

3.690.925,00

6.92

19

4.87

91.400.000,00

122.768.053,20

121.159.825,40

Км

250

250

250

91.400.000,00

122.768.053,20

121.159.825,40

Проценат

92

90

85

36.679.018,00

Draft

52.047.343,30

43.519.557,68

99,75

68,77

Руководилац
одељења за
инспекцијск
е послове

Начелник
управе

68,77

Координатор
канцеларије
за лер и
инвестиције

83,62

Директор

Страна 50. – Број 11.

Предшколско
васпитање и
образовање

Функциониса
ње и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Пројекат
Логопед,
психолог и
соматопед

0001

П-01

Службени гласник општине Кнић

обухвата
предшколске
деце у
вртићима

обухвата
предшколским
васпитањем и
образовањем

Васпитно
образовни
кадар у
предшколској
установи ,а у
складу са
законском
обавезом
стручног
усавршавања
је био укључен
у подизању
професионалн
их
компетенција
кроз обуке и
семинаре.
Годишњим
планом рада за
2020.годину
планиране су
програмске
активности у
циљу
свестаног
развоја
детета.На
основу
претходних
анализа
постигнућа
деце утврђено
је да треба
радити на
развоју говора
деце,унапређе
њу
комуникације
и развоју
графомоторик
е.
Реализацијом
пројекта"
Логопед у
вртићу" у

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Повећање
дечијег развоја
и напредовања

уписане
деце у
односу на
број укупно
пријављене
деце
Број
посебних и
специјалних
програма у
објекту
пред.
установе

Повећан
број деце са
правилним
говором

04.06.2021.

Предшколск
е установе

Број

3

4

3

35.179.018,00

46.777.343,30

38.649.934,17

82,63

Директор
Предшколск
е установе

Број

250

210

210

500.000,00

300.000,00

192.536,68

64,18

Директор
Предшколск
е установе

Draft

04.06.2021.

Пројекат
Енглески језик

П-02

значајној мери
је дошло до
напредовања
говорнојезичких
способности
деце,развоја
самопоуздања
и
социјализације
.
Спровођењем
пројекта за
децу узраста
од 3 године до
поласка у
школу врши се
усвајање
страног језика
кроз игру и
забаву,развијај
у способности
памћења,имит
ирања,као и
креативности
код деце.Врши
се усвајање
фонетског
система
енглеског
језика и
овладавање
вештином
артикулисања
енглеских
гласова,упозна
вање са
енглеском
дечијом
поезијом и
стварање
основе за
изучавање
енглеског
језика.

Службени гласник општине Кнић

Повећање
дечијег развоја
и напредовања,
обогаћивање
дечијег
искуства

Сва деца
ппп
укључена у
рани развој,
учење
енглеског
језика, што
је довело до
обогаћивањ
а дечијег
искуства

Број
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189

150

Draft

220

500.000,00

340.000,00

203.742,00

59,92

Директор
Предшколск
е установе

Страна 52. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

Пројекат
здрава исхрана

П-03

Вршено је
планирање
унапређивање
ии
организација
исхране деце у
складу са
прописима
којима се
уређује област
предшколског
васпитања и
образовања.Ка
о и планирање
и
унапређивање
исхране деце
чије
здравствено
стање захтева
специфичну
исхрану на
основу
потврде
лекара.

Обезбеђени
услови за здаву
и уравнотежену
исхрану
ангажовањем
нутриционисте

Број
нутритивно
уравнотеже
них оброка
према
узрасту
деце

Број

267

220

220

500.000,00

450.000,00

379.136,00

84,25

Директор
Предшколск
е установе

Пројекат мере
пп-убл.ек.цене
под.дететафиск.сала

П-04

Обезбеђење
услова деци за
квалитетно
бављење
спортом кроз
школицу
спорта, здрав
начин
развијања и
живота

Опремљен
простор за
квалитетан рад
деце

Број деце
корисника
фискултурн
е сале

Број

-

321

220

0,00

1.810.000,00

1.808.556,96

99,92

Начелник
управе

Пројекат мере
пп-убл.ек.цене
под.дететакухиња

П-05

Обезбеђење
услова за
здраву
исхрану деце

Опремљена
кухиња за
квалитетну и
здраву исхрану
деце

Број деце
корисника
кухиње

Број

-

321

220

0,00

2.300.000,00

2.215.652,00

96,33

Начелник
управе

Пројекат ппедукација из
области пп

П-06

Извршена је
набавка
материјала за
образовање

Повећање
значаја
културног
значаја и јачање
међугенерацијс
ке солидарности

Број деце
учесника
едукација

0,00

70.000,00

69.999,87

100,00

Начелник
управе

9 – Основно

2002

Успостављање

Потпунио

Обухват

38.302.074,00

34.825.950,00

25.800.127,76

74,08

Директори

Број

812

877

Draft

747

04.06.2021.

образовање

ефикасног
система
образовања
који
представља
основу за
повећање
иновативности
који се односе
на побољшање
квалитета
образовног
система,
модернизацију
инфраструктур
е школе,
подршка раду
ученичког
стандарда и
индивидуална
помоћ
ученицима.
Стандардизциј
ау
образовању,
професионализ
ација
наставника и
директора
школа уједно
доводи до
побољшања
рада у свим
облицима
деловања.

Службени гласник општине Кнић

бухват
основним
образовањем и
васпитањем
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деце
основним
образовање
м
Стопа
прекида
основног
образовања

основних
школа

Стопа

0

0

Draft

0

Страна 54. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

Функциониса
ње основних
школа

0001

Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно
образовни рад
са децом у ОШ

Просечан
број
ученика по
одељењу

Пројекат Aсистент у
настави

П-02

Помоћ у
социјализацији
ученика са
тешкоћама у
раду

Повећање
обухвата
средњошколско
г образовања

Број деце
која су
обухваћена
средњим
образовање
м

10 – Средње
образовање

2003

Успостављање
ефикасног
система
образовања
који
представља
основу за
повећање
иновативности
који се односе

Број

04.06.2021.

13,22

12,74

12.37

Сарадња са
другом
децом

задовољава
јућа

задовољав
ајућа

задовољавају
ћа

Поштовање
правила
понашања

задовољава
јућа

задовољав
ајуће

задовољавају
ће

180

200

230

Број

Draft

37.802.074,00

34.325.952,00

25.458.645,23

74,17

Директори
основних
школа

500.000,00

499.998,00

341.482,53

68,30

Директори
основних
школа

14.347.000,00

11.977.000,00

8.324.404,91

69,50

Директор
Средње
школе

04.06.2021.

Функциониса
ње средњих
школа

0001

Пројекат
учионица на
отвореном

П-01

11 Социјална и
дечија
заштита

0901

на побољшање
квалитета
образовног
система,
модернизацију
инфраструктур
е школе,
подршку раду
ученичког
стандарда и
индивидуална
помоћ
ученицима.
Стандардизаци
ја у
образовању,
професионализ
ација
наставника и
директора
школе уједно
доводи до
побољшања
еада у свим
облицима
образовања.
Стандардизаци
ја у
образовању,
професионализ
ација
наставника и
директора
школе уједно
доводи до
побољшања
рада у свим
облицима
образовања

Обезбеђивање
свеобухватне
совијалне
заштите и
помоћ

Службени гласник општине Кнић
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Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно
образовни рад у
СШ и безбедно
одвијање
наставе

Просечан
број
ученика по
одељењу

Број

22,5

25

23

14.147.000,00

11.977.000,00

8.324.404,91

69,50

Директор
Средње
школе

Боравак деце у
отвореном
простору

Број дана
проведених
на чистом
ваздуху

Број

-

50

-

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Директор
Средње
школе

Повећање
доступности
права и услуга
социјалне
заштите

Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
социјалну и

3,93

3,6

5,79

23.740.000,00

31.657.998,89

25.096.875,95

79,27

Начелник
управе

Draft

Страна 56. – Број 11.
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најугроженије
м
становништву

Једнократне
помоћи и
други облици
помоћи

0001

Одлука о
социјалној
заштити
општине Кнић
(„Сл.гласник
општине Кнић
бр.19/18)

Унапређење
заштите
сиромашних

Пројекат
Родитељски
додатак

П-01

Одлуком о
остваривању
права на
родитељски
додатак
утврђује се
накнада за
рођено дете,
чиме се
обезбеђује
постицање
рађања

Повећање
броја
новорођенч
ади

Пројекат
Сигурна кућа

П-03

Дневне услуге
у заједници

0003

Подршком
старим лицима
се
задовољавају
њихове
свакодневне
животне
потребе како
би се
унапредио или
одржао
квалитет
живота.
Услуге помоћи
у кући

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

04.06.2021.

Број

337

300

4.048

5.700.000,00

10.500.000,00

7.323.304,85

69,75

Начелник
управе и
директор
Центра за
социјални
рад

Број деце

Број

75

50

76

1.800.000,00

2.100.000,00

1.845.000,00

87,86

Начелник
управе

Унапређивање
квалитета права
и услуга
социјалне
заштите

Број
корисника
услуга

Број

2

5

-

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Директор
Центра за
социјални
рад

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуга
у заједници за
стара лица

Јединични
трошкови
по сату

Динар

590

590

439

4.500.000,00

7.573.440,00

90,61

Начелник
управе

Draft

8.357.998,89

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић
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доступне су
старијим
лицима која
живе сама или
у пару, који
имају
ограничења
физичких или
психичких
способности
услед којих
нису у стању
да независно
живе у својим
домовима без
редовне
помоћи у
активностима
дневног
живота, неге и
надзора, при
чему је
породична
подршка
недовољна или
није
расположива, а
како би остали
у својим
домовима због
недостатка
домова за
стара лица на
територији
општине.
Реализацијом
наведене
активности
пружају се
помоћи у
обезбеђивању
исхране,
помоћ у
одржавању
личне хигијене
и хигијене
стана, помоћ у
загревању
просторија,
помоћ у
задовољавању

Draft

Страна 58. – Број 11.

Пројекат
Студентске
стипендије

П-04

Пројекат
Поправка обј.
за соц.
Угрожене

П-05

Активности
Црвеног крста

0005

социјалних,
културнозабавнх и
других
потреба,
набавка и
надгледање
узимања
лекова,
санирање
маеих повреда,
контрола
виталних
функција,
одржавање
покретљивост
и корисник,
психосоцијалн
а подршка.
Пројектом
студентске
стипендије
мотивишу се
студенти са
територије
општине Кнић
а успешније
студирање и
постизање
најбољих
резултата у
области за коју
се школују
Одлука о
социјалној
заштити
општине Кнић
(„Сл.гласник
општине Кнић
бр.19/18)
Једна од
основних
активности
црвеног крста
је социјална
заштита. У
оквиру те
активности
Црвени крст је
вршио
дистрибуцију

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

Виши ниво
образовано
сти младих

Број
студената

Број

18

21

18

1.500.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

Начелник
управе

Унапређење
услуга
социјалне
заштите за децу
и породицу

Број
поправљени
х
објеката

Број

3

10

1

500.000,00

500.000,00

49.735,90

9,95

Директор
Центра за
социјални
рад

Социјал.делова
ње –пружање
неопходне
помоћи лицима
у
невољи,развија
њем
солидарности
међу људима
организовањем
различитих

Број
дистрибуир
аних пакета

Број

450

1.480.000,00

1.480.000,00

100,00

325

Draft

4000

1.480.000,00

Секретар
Црвеног
крста Кнић

04.06.2021.

прехрамбених
и хигијенских
пакета.

Службени гласник општине Кнић
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облика помоћи

Савремемено
планирање
породицеедукација

П-07

Едукација
младих пре
заснивања
породици

Број
одржаних
радионица

Број

Подршка
наталитетној
породици

П-09

Пораст
броја
новорођене
деце

Број

Подршка деци
и породици са
децом

0006

Подстицање
наталитета и
поправљања
демографске
слике општине
Кнић,
пружањем
подршке
незапосленим
породиљама

Помоћ младим
брачним
паровима са
проблемима у
заснивању
породице
Унапређење
популационе
политике

Број мера
материјалне
подршке
намењен
мерама
локалне
популацион
е политике

Број

2

2

2

7.160.000,00

6.420.000,00

5.025.395,20

78,28

Начелник
управе

12 –
Здравствена
заштита

1801

Унапређење
здравља
становништва

Покривенос
т
становништ
ва
примарном
здравствено
м заштитом

Проценат

89%

90%

85%

6.080.000,00

7.562.266,00

6.941.719,55

91,79

Директор
Дома
здравља
Кнић

Функциониса
ње установа
примарне
здравствене
заштите

0001

Доступност
примарне
здравствене
заштите у
складу са
националним
стандардима и
обезбеђивање
и спровођење
активности у
областима
деловања
јавног здравља
Доступност
примарне
здравствене
заштите у
складу са
националним
стандардима и

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности
ПЗЗ

Проценат
реалиѕације
планова
инвестирањ
а у објекте и
опрему
установа

Проценат

83%

100%

62%

0,00

1.176.042,52

1.166.426,00

99,18

Директор
Дома
здравља
Кнић

-

7

Draft

-

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Начелник
управе

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Начелник
управе
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Службени гласник општине Кнић

обезбеђивање
и спровођење
активности у
областима
деловања
јавног здравља
Мртвозорство

0002

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

П-01

Пројекат
Лекари
специјалисти

П-02

Утврђивање
тачног
времена и
узрока смрти
лица умрлих
на територији
општине Кнић
Спровођење
здравствене
заштите у
складу са
националним
стандардима и
обезбеђивање
и спровођење
активности у
области
деловања
јавног здравља

Спровођење
здравствене
заштите за
грађане
општине тако
што се
стварају
услови за бољу
доступност и
приступачност
и у коришћењу
здравствене
заштите

04.06.2021.

примарне
здравствене
заштите

Стручно
одређивање
времена и
узрока смрти

Број умрлих
лица

Број

160

170

Побољшање
квалитета
живота
пацијената
обухваћених
пројектом

Број
дијагностич
ко –
терапијских
процедура

Број

14258

31000

6789

Број

5471

7200

5292

Број

4921

11000

Број

748

1200

474

Број

538

500

1019

Број
прегледа
службе
хитне
медицинске
помоћи

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

Број
превијања у
Служби
кућног
лечења
Број
очитаних
плочица за
ПА тест
Број
урађених
ултразвучни
х прегледа

Draft

161

64,33

Директор
Дома
здравља
Кнић

200.000,00

180.000,00

115.800,00

3.768.000,00

3.468.000,00

3.051.665,27

87,99

Директор
Дома
здравља
Кнић

460.000,00

460.000,00

386.792,37

84,09

Директор
Дома
здравља
Кнић

3294

04.06.2021.

Пројекат
Подршка
развоју
популационе
политике

П-04

Мере ппунапређење и
очување
репродуктивно
г здравља

П-05

13 – Развој
културе

1201

Функциониса
ње локалних
установа
културе

0001

Одржане су
радионица о
превенцији и
очувању
здравља код
деце узраста
од 13 до 18
година
Центар за
културу и
библиотека је
у 2020.години
подстицао
развој културе
кроз
библиотечку
делатност,
повећањем
фонда књига и
организацијом
разних
културних
дешавања кроз
радионице,
изложбе и др..
У Центру за
културу и
библиотека
ради
функционисањ
а Установе
запослено је 4
радника на
неодређено
време.
Обновљен је
фонд књига
који је
неопходно да
се набавља
сваке године
као и дневна и
недељна

Службени гласник општине Кнић
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Побољшање
здравственог
стања

Број
новорођене
деце

Број

74

76

1.652.000,00

1.978.223,48

1.922.035,91

97,16

Директор
Дома
здравља
Кнић

Промоција
физичке
активности и
здравог стила
живота

Број
учесника
едукација

Број

-

550

270

0,00

300.000,00

299.000,00

99,67

Начелник
управе

Подстицање
развоја културе

Укупан број
чланова
удружења
грађана из
области
културе

Број

300

300

375

16.901.900,49

84,86

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа
културе

Број
запослених
у
установама
културе у
односу на
укупан број
запослених
у ЈЛС

Број

4/100

4/100

4/100

5.774.298,49

71,14

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

Draft

9.837.000,00

8.387.000,00

19.916.320,22

8.116.320,22

Страна 62. – Број 11.

Јачање
културне
продукције и
умет.стварала
штва

0002

Остваривање и
унапређивање
јавног
интереса у
култури

0004

Добричино
праскозорје

П-01

штампа
Центар за
културу и
библиотека
има сарадњу
са Удружењем
народне
радиности
Кнић,
књижевним
клубом и са
три културно
уметничка
друштва из
општине Кнић
Конкурс у
области јавног
информисања
био је
расписан и
средства је
добила једна
агенција
Манифестациј
а Добричино
праскозорје
одржана је
17.септембра
2020.године. у
Коњуши,
општина Кнић.
У оквиру
пројекта
спровођене су
активности
које
подразумевају:
снимање хита
"Добричиног
праскозорја",
израда
промотивног
материјала,
рекламирање
манифестације
, припрема
такмичарског
простора,
штампа, видео

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
разноврсности
културне
понуде

Број
програма и
пројеката
подржаних
од стране
општине
намењених
осетљивим
друштвеним
групама

Број

Повећана
понуда
квалитетних
медијских
садржаја из
облассти
друштвеног
живота локалне
заједнице

Број
програмски
х садржаја
подржаних
на
конкурсима
јавног
информиса
ња

Број

Афирмација
дечијих
уметничких
талената

Број
новонастали
х радова

Број

04.06.2021.

7

1

19

10

7

1.250.000,00

1.250.000,00

744.250,00

59,54

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

1

1

200.000,00

200.000,00

150.000,00

75,00

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

250.000,00

250.000,00

100,00

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

24

18

Draft

0,00

04.06.2021.

Рекон.дома
културе у
Книћу

П-02

14 – Развој
спорта и
омладине

1301

Подршка
локалним
спортским
организацијам
а, удружењима
и савезима

0001

Спровођење
омладинске
политике

0005

15 – Локална
самоуправа

0602

продукција.
У сарадњи са
Министарство
м културе и
информисања
општина Кнић
је у
2020.години
реализовала
пројекат
реконструкциј
е дома културе
у Книћу, под
називом "Нови
амбијент за
нову
перспективу".
У току
2020.године из
буџета
општине
финансирано
је 18
фудбалских
клубова, 3
шаховска и 1
кошаркашки
клуб
Финансирање
м спортских
клубова са
територије
општине у
домаћим
клупским
такмичењима
постиче се и
омасобњава
бављење
спортом

Службени гласник општине Кнић

Нови амбијент
за нову
перспективу

Повећан
број
посетилаца
културних
манифестац
ија

Обезебеђење
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки
општине

Донет
Правилник
о
финансирањ
у спорта у
општини

Унапређење
подршке
локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

Број
годишњих
програма
спортских
организациј
а
финансиран
их од стране
општине

Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности
Одрживо
управно и
финансијско

Број мласих
корисника
услуга мера
омладинске
политике
Суфицит
или
дефицит

Број

Број
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500

-

0,00

10.100.000,00

9.983.352,00

98,85

Начелник
управе

Да

Да

Да

8.800.000,00

8.800.000,00

8.104.564,94

92,10

Начелник
управе

2

2

2

8.700.000,00

8.700.000,00

8.104.564,94

93,16

Начелник
управе

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Начелник
управе

154.370.048,08

164.016.222,97

121.159.825,40

73,87

Начелник
управе

-

дефицит

дефицит

Draft

дефицит

Страна 64. – Број 11.

Oбезбеђивање
квалитетног
пружања
услуга
грађанима

Службени гласник општине Кнић

функционисање
општине у
складу са
надлежностима
и пословима ЛС
Функционисање
управе

04.06.2021.

локалног
буџета

Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0001

Проценат
попуњеност
и радних
места која
подразумева
ју вођење
управног
поступка
Број
предлога
према
општини у
вези са
питањима
од интереса
за локално
становништ
во
Број
правних
мишљења
која су дата
органима
општине,
стручним
службама и
другим
правним
лицима чија
имовинска и
друга права
заступа

Број

100

100

100

124.589.919.02

133.805.409.56

102.843.271.87

76.86

Начелник
управе

Месне
заједнице

0002

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становн.делова
њем МЗ

Број

33

33

33

10.365.649,23

10.626.507,86

1.831.789,91

17,24

Начелник
управе

Општинско
правобранила
штво

0004

Заштита
имовинских
права и
интереса
општине

Број

60

1.978.173,00

1.723.407,67

87,12

Начелник
управе

Текућа
буџетска
резерва
Стална
буџетска
резерва

0009

7.200.000,00

802.433,72

Начелник
управе

0010

1.900.000,00

1.521.490,00

Начелник
управе

100

Draft

100

1.996.000,00

04.06.2021.

Управљање
ванредним
ситуацијама

0014

Изградња
спортске
дворане и сале
учешће
општине

П-03

Реформа
пореза на
имовину

П-04

Током
2020.године
дистрибуиране
су цистерне
воде по
селима,
набављена су
дезинфекцион
а средства и
прслуци, док је
из средстава
Канцеларије за
управљање
јавним
улагањима
плаћен пдв на
уређењу
водотокова II
реда на
територији
општине Кнић

На основу
уговора са
међународном
организациојм
International
management
group
планирана су
средства за
пројекат
Реформа
пореза на
имовину уз
накнаду лицу
које је
ангажовано

Службени гласник општине Кнић

Изградња
ефикасног
превентивног
система
заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода

Број
набављене
опреме

Стварање
услова за
квалитетно
провођење
слободног
времена младих
и њихово
укључивање у
спровођењу
омладинске
политике

Проценат
побољшања
услова за
квалитетно
провођење
слободног
времена
младих и
њиховог
укључивања
у спортске
активности

Већи обухват
пореских
обвезника

Број
обрађених
пореских
пријава

Број

Проценат

Број
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10

10

140

378.591,00

13.790.091,90

13.419.923,90

97,32

Начелник
управе

-

100

-

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Начелник
управе

200

200

200

396.142,86

397.642,86

396.703,08

99,76

Начелник
управе

Draft
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као
администативн
и радник у
администрира
њу података из
пописа
објеката која
су предмет
опорезивања
Унопс СВИС
ПРО- програм
донације

П-05

Брже
остваривање
права рањивих
категорија
становништва

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа
политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
локалнес
купштине

Повећан
бр.становни
ка

16 –
Политички
систем
локалне
самопуправе

2101

Функциониса
ње скупштине

0001

Функциониса
ње
извршних
органа
Пројекат Дан
општине

0002

Функционисање
извршних
органа

П-1

Адекватна
промоција
општине

17 Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори
енергије
Ен.санац.инв.одрж.ОШ
Рада Шубакић

0501

Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности
зграде

Смањење
трошкова за
грејање

П-01

Смањење
трошкова за
грејање

Смањење
трошкова за
грејање

Број
датих
правних
мишљења

110

950

146

40

643.745,97

1.094.474,07

944.728,97

86,32

Начелник
управе

21.172.519,69

23.026.898,43

20.379.853,55

88,50

Председник
СО

93,54

Председник
СО

Број
седница
скупштине

8

10

10

13.246.379,00

12.731.631,80

Број
седница
извршних
органа
Број
награђених
ученика и
студената

18

20

14

6.296.140,67

8.665.266,63

8.665.266,63

87,83

Председник
општине

1.630.000,00

1.630.000,00

859.918,30

52,76

Председник
СО

29.380.432,80

12.882.801,54

12.882.301,54

99,99

Начелник
управе

18.721.432,80

0,00

0,00

0,00

10

10

10

10

11.908.883,75

Координатор
канцеларије

Draft
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у Гружи
Енергетска
реконструкциј
а зграде
општине Кнић

за лер и
инвестиције
П-06

Смањење
трошкова за
грејање

Мањи
расходи за
утрошену
електричну
енергију

40%40

10%

10.659.000,00

12.882.801,54

12.882.301,54

99,99
Координатор
канцеларије
за лер и
инвестиције

УКУПНО:

501.072.499,65

Draft

566.329.871,08

433.373.676,59

76,52
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Завршне одредбе
Члан 15.
Завршни рачун буџета општине Кнић за 2020. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године (Образац 2)
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020.
године (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године (Образац 5)
6. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2020. годину и годшњи извештај о учинку
програма за 2020. годину
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2020.
године до 31.12.2020. године
8. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и
капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Кнић на дан 31.12.2020. године
11. Извештај екстерне ревизије завршног рачуна за 2020. годину
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кнић за 2020. годину доставити Министарству
финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2021. године.
Члан 17.
Одлука о завршном рачуну општине Кнић за 2020. годину ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Кнић“.
Број:401-551/2021-03
У Книћу: 04.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft

04.06.2021.

Службени гласник општине Кнић

Број 11. – страна 69

ПРИЛОЗИ
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У
ПЕРИОДУ 01.01.2020. – 31.12.2020. ГОДИНА

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве
користе се за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле довољне. Закон предвиђа планирање средстава
текуће буџетске резерве највише до 4% планираних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине буџета за текућу годину. За текућу буџетску резерву Одлуком о буџету
за 2020. годину планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве утрошена су за следеће намене:
Пренето/враћено

Раз
део

Фун
кциј
а

Економс
ка
класифи
кација

Број
решења

14.02.2020

Студентске
стипендије

4

040

472000

401302/2020-03

300.000,00

2.

20.02.2020

Израда Програма
постављања
монтажних објеката

4

130

515000

401314/2020-03

432.000,00

3.

26.02.2020

Новчане казне и
пенали по решењу
судова

4

160

483000

401345/2020-03

500.000,00

4

160

483000

401346/2020-03

40.000,00

Трошкови извршног
поступка за МЗ
Забојница

294.644,54

Плаћање ЕПС
Дистрибуцији услуге
за прикључење на
дистрибутивни
систем електричне
енергије објекта у
Равном Гају КП
2642/1 КО Вучковица

Ред.
бр.

Датум

1.

4.

5.

6.

26.02.2020

21.04.2020

23.04.2020

Трошкови извршног
поступка за МЗ
Забојница на основу
пресуде Привредног
суда у Крагујевцу
Плаћање ЕПС
Дистрибуцији
услуге за
прикључење на
дистрибутивни
систем електричне
енергије објекта у
Равном Гају КП
2642/1 КО
Вучковица
Набавка пакета
помоћи у
најосновнијим
животним
намирницама
пензионерима,
корисницима
социјалне помоћи и

4

4

130

090

423000

472000

Draft

400590/2020-03

401603/2020-03

Износ

1.555.047,00

Напомена
Студентске
стипендије
Плаћање израђеног
Програма
постављања
монтажних објеката
Недостајућа средства
за новчане казне и
пенале по решењу
судова

Набавка пакета
помоћи у
најосновнијим
животним
намирницама
пензионерима,
корисницима
социјалне помоћи и
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угроженим лицима
услед пандемије
заразне болести
COVID-19

7.

23.04.2020

8.

06.05.2020

9.

06.05.2020

10.

11.

12.

26.05.2020

Пренос
неискоришћених
средстава за
енергетску
реконструкцију
зграде општине у
текућу буџетску
резерву и
коришћење истих за
набавку пакета
помоћи у
најосновнијим
животним
намирницама
пензионерима,
корисницима
социјалне помоћи и
угроженим лицима
услед пандемије
заразне болести
COVID-19
Плаћање изградње
водоводне мреже за
снабдевање
санитарном водом
објеката у Равном
Гају КП 2642/1 КО
Вучковица
Плаћање рачуна за
услуге црпљења
воде из пет бунара у
селу Претоке
Исплата накнада за
рад Комисији за
спровођење избора у
месним заједницама
за изборе за чланове
Савета МЗ по
пресуди број ГЖ2394/19

угроженим лицима
услед пандемије
заразне болести
COVID-19

4

090

472000

401605/2020-03

1.800.000,00

4

630

511000

400638/2020-03

848.594,74

4

250

424000

400555/2020-03

5.473,00

1

160

423000

401790/2020-03

321.195,00

26.05.2020

Исплата трошкова
парничног поступка
по пресуди број ГЖ2394/19

1

160

483000

401791/2020-03

238.400,00

31.07.2020

Пренос
неискоришћених
средстава за
енергетску
реконструкцију ОШ
„Рада Шубакић“ у

4

451

424000

4011106/2020-03

5.000.000,00

Draft

Пренос
неискоришћених
средстава за
енергетску
реконструкцију
зграде општине у
текућу буџетску
резерву и коришћење
истих за набавку
пакета помоћи у
најосновнијим
животним
намирницама
пензионерима,
корисницима
социјалне помоћи и
угроженим лицима
услед пандемије
заразне болести
COVID-19
Плаћање изградње
водоводне мреже за
снабдевање
санитарном водом
објеката у Равном
Гају КП 2642/1 КО
Вучковица
Плаћање рачуна за
услуге црпљења воде
из пет бунара у селу
Претоке
Исплата накнада за
рад Комисији за
спровођење избора у
месним заједницама
за изборе за чланове
Савета МЗ по пресуди
број ГЖ-2394/19
Исплата накнада за
рад Комисији за
спровођење избора у
месним заједницама
за изборе за чланове
Савета МЗ по пресуди
број ГЖ-2394/19
Пренос
неискоришћених
средстава за
енергетску
реконструкцију ОШ
„Рада Шубакић“ у

04.06.2021.
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текућу буџетску
резерву и
преусмеравање
истих за редовно
одржавање путева
13.

03.11.2020

14.

09.12.2020

Обезбеђивање
средстава за
финансирање услуге
„Помоћ у кући“
Плаћање рачуна за
набавку намештаја
за опремање
пословног простора
бивше банке

текућу буџетску
резерву и
преусмеравање истих
за редовно одржавање
путева
4

070

4

130

472000

4011692/2020-03

512000

4011946/2020-03

УКУПНО

1.200.000,00

Обезбеђивање
средстава за
финансирање услуге
„Помоћ у кући“

662.212,00

Плаћање рачуна за
набавку намештаја за
опремање пословног
простора бивше банке

13.197.566,28

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Одлуком о буџету општине Кнић за 2020. годину планирана су средства за сталну буџетску
резерву у износу од 1.800.000,00 динара у оквирима 0,5% планираних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине буџета за текућу годину.

Средства сталне буџетске резерве утрошена су за следеће намене:

Ред.
бр.

1.

2.

Датум

02.04.2020

02.04.2020

3.

06.05.2020

4.

06.05.2020

Пренето/враћен
о
Плаћање рачуна
Апотеци
Крагујевац за
набавку
алкохола, маски
и мантила
Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку
флуоресцентних
прслука за
потребе
Општинске
управе
Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку
комбинезона за
потребе
Општинске
управе
Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку прслука

Разд
ео

4

4

Функ
ција

250

250

Еконо
мска
класи
фикац
ија

Број
решења

426000

401-552/2001

426000

401-552/2001-1

Износ

Напомена

226.910,00

Плаћање рачуна
Апотеци Крагујевац
за набавку алкохола,
маски и мантила

10.440,00

Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку
флуоресцентних
прслука за потребе
Општинске управе

4

250

426000

400-594/2003

2.880,00

Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку комбинезона
за потребе
Општинске управе

4

250

426000

400-609/2003

17.400,00

Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку прслука за

Draft
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за потребе
Општинске
управе
Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку прслука
за потребе
Општинске
управе

04.06.2021.

потребе Општинске
управе

4

250

426000

400-678/2003

УКУПНО

Плаћање рачуна
Матици доо за
набавку прслука за
потребе Општинске
управе

20.880,00

278.510,00

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У
2020. ГОДИНИ
У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године није било одступања у извршењу буџета у односу
на одобрене апропријације.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005,
107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019) локалне власти не могу давати гаранције правним лицима
чији су оснивач нити било ком другом правном лицу, те у складу са тим општина Кнић у току 2020. године
није давала гаранције.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ
А) ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Донација

1
Програм „Општински
економски развој у
Источној Србији 20172021“ (Фаза 2) -Реформа
пореза на имовину
UNOPS SWISS PRO
Програм донацијеПројекат Саветодавна
служба

Стање на
почетку
године

Примљена
донација у
периоду
01.0131.12.2020.

2

3

Учешће
буџета
општине
Кнић у
периоду
01.0131.12.2020
4

Утрошено у
периоду
01.01.31.12.2020.

Стање на
крају
периода

Донатор

5

6

7

235.000,00

161.142,86

-

396.142,86

0,00

Представништво
HELVETAS Swiss
Intercooperation
SRB

752.342,83

342.131,24

-

944.728,97

149.745,10

Канцеларија УН за
пројектне услуге

Draft

04.06.2021.
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Донација за текуће
одржавање Дома
културе у Забојници

1.840.000,00

-

-

1.837.800,50

2.199,50

УКУПНО:

2,827,342.83

503.274,10

-

3,178,672.33

151,944.6

Друштво за
производњу,
промет и услуге
Агромаркет доо
Крагујевац
-

Б) Када је реч о кредитима, општина Кнић се није задуживала у 2020. години.

__________________________
Одговорно лице
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Кнић за 2020.
годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник
РС број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члану 37. став 1. тачка 2.
Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/2019) којима је прописано да
скупштина општине доноси буџет и завршни рачун.
Садржај завршног рачуна утврђен је Законом о буџетском систему, чланови од 77-79.
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013,
63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и
149/2020).
При изради нацрта Одлуке коришћенa су следећа акта:
 Закон о финансирању локалне самоуправе ( ,,Сл. Гласник РС“, број 62/2006,
47/2011,93/2012,99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014 - усклађени дин.изн.,95/2015усклађени дин.изн., 83/2016- усклађени дин.изн.,91/2016- усклађени дин.изн., и
104/2016- усклађени дин.износи, 96/2017 - усклађени дин.износи, 89/2018 усклађени дин.износи, 95/2018 – др.закон, 86/2019 - усклађени дин.износи и
126/2020 - усклађени дин.износи),
 Закон о буџету РС за 2020. годину( ,,Службени гласник РС“, броj 84/2019-3,
60/2020-6 (др. пропис), 62/2020-3 (др. закон), 65/2020-3 (др. закон), 135/2020-3),
 Уредба о буџетском рачуноводству (,,Службени гласник РС“, број 125/2003,
12/2006 и 27/2020),
 Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем
(,,Службени гласник РС“, број 16/2016,49/2016,107/2016 , 46/2017, 114/2017,
20/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 и 19/2021),
 Правилник о начину припреме,састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава (,,Сл. гласник РС'' бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020
и 8/2021),
 Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника
буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(,,Сл. Гласник РС'' бр.33/2015 и 101/2018),
 Одлука о буџету општине Кнић за 2020. годину (,,Службени гласник општине
Кнић“, бр. 23/2019, 9/2020 и 23/2020).
Буџетом за 2020. годину са последњим променама апропријација планирано је 535.734
хиљада динара укупних прихода и примања. Са планираним затеченим средствима на рачунима
КРТ-а 31.12.2019.год. (пренета средства из 2019. године) у износу од 30.596 хиљада динара
укупна планирана средства за покриће расхода у 2020. години су износила 566.330 хиљада
динара.
Укупно остварени текући буџетски приходи су 424.091 хиљада динара што је у односу на
план 79,16%. Укупна примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 13
хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања износе 424.104 хиљада динара што је
79,16% у односу на план. Укупно остварени буџетски приходи и примања са пренетим
средствима из 2019. године су 448.256 што је 79,15 % у односу на план.

Draft

Страна 102. – Број 11.

Службени гласник општине Кнић

04.06.2021.

У складу са оствареним приходима, динамиком прилива средстава у буџет, вршена је
расподела средстава буџетским корисницима поштујући при том приоритете и равномерност у
расподели у складу са планом.
Укупно остварени текући расходи и издаци су 432.973 хиљада динара што је 76,45% у
односу на план. Текући расходи износе 330.735 хиљада динара и представљају 82,94% остварење
плана, док су издаци за нефинансијску имовину извршени у износу од 102.238 хиљада динара,
што је 61,01% остварење плана.
Консолидовани буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 8.869 хиљада
динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног вишка
прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу
од 21.070 хиљада динара и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.082 хиљада динара и
утврђен је у износу 15.283 хиљаде динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу од 15.283
хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се из:
Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од 1.502
хиљаде динара,
Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 13.781 хиљада
динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 6.429
хиљада динара, пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 15 хиљада динара
као и укупан фискални суфицит у износу 15.283 хиљаде динара што укупно износи 21.727
хиљада динара представља стање КРТ-а на дан 31.12.2020. године и распоређује се Одлуком о
првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2021. годину.
Остварена средства прихода и примања из изворних активности директних и индиректних
корисника –додатна средства преко подрачуна
МЗ Баре

04

745100

Предшколска установа Цветић

07

733100

06

732100

07

733200

Капитални трансфери од других нивоа
власти

4.035.772,29

16

742300

Споредне продаје добара и услуга које
врше државне нетржишне јединице

44.465,00

06

732100

Подрачун-Реформа пореза на
имовину
Подрачун-Енергетска
реконструкција
зграде
општине
Подрачун
Предшколске
установе Цветић- Родитељски
динар
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба

Остали приходи
у корист нивоа
општина
Текући трансфери од других нивоа
власти
Текуће донације од међународних
организација

Текуће донације од међународних
организација
УКУПНО

12.831,78
922.93
161.142,86

342.131,24
4,597,266.10

Расходи и издаци из додатних прихода корисника са пренетим суфицитом нераспоређеним
вишком прихода и примања средстава преко подрачуна
Предшколска установа Цветић
Предшколска установа Цветић

13
16

411100
421500

Draft
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Предшколска установа Цветић

16

426900

Предшколска установа Цветић

07

426600

Предшколска установа Цветић
МЗ Баре
МЗ Баре

07
13
13

426900
421100
421200

МЗ Баре

13

483100

МЗ Баре

04

483100

15

411100

Плате, додаци и накнаде запослених

15

412100

Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

63.700,83

15

412200

Допринос за здравствено осигурање

28.526,94

15

423400

Услуге информисања

62.000,00

15

426400

Материјал за саобраћај

31.047,36

06

411100

Плате, додаци и накнаде запослених

06

412100

Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

06

412200

Допринос за здравствено осигурање

15
06

423900
423900

07

511300

Услуге по уговору
Услуге по уговору
Капитално одржавање
објеката

13

512200

УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
УНОПС СВИС Про донацијаСаветодавна служба
Реформа пореза
Реформа пореза
Подрачун-Енергетска
реконструкција зграде општине
Центар
за
културу
и
библиотека

Материјали за посебне намене
Материјали за образовање, културу и
спорт
Материјали за посебне намене
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Новчане казне и пенали по решењу
судова

Административна опрема
УКУПНО

Начелник одељења за финансије
буџет и изворне приходе
Наташа Ћупрић с.р.
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2.465,11
138,04
784,89
213,75
25.899,25
5.190,85
12.831,78
553.920,90

176.196,27
20.262,57
9.074,10
235.000,00
161.142,86

зграда

и

4.035.772,29
49.000,00
5.516.074,66

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Марина Петровић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18 ), члана 6. став 1. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16,104/16. др. закон, 96/17, 89/18 – усклађ. дин. износи, 95/18-др.закон, 86/19- усклађ.
дин. износи и 126/20- усклађ. дин. износи), члана 236. и члана 239. став 3. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађ. дин. износи, 156/20усклађ. дин. износи и 15/21- доп. усклађ. дин. износи), члана 37. став 1. тачка 3. Статута општине
Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и члана 152. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19) донела је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на
територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.29/18) у оквиру Тарифног
броја 1. у тачки 1., подтачка 2., испод табеле додаје се нови став који гласи:
„За сезонско обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта
отвореног типа не плаћа се накнада за период од 01.04.2021. године до 31.10.2021. године“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.

Број:110-691/2021-01
У Книћу: 04.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу чл.1.
Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989 и „Сл.
гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС, и 84/2013
– одлука УС), чл. 2., чл. 3. став 1. тачка 6. и чл. 4. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 7., 8. и 9. Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и
51/2019), чл. 37. став 1. тачка 7. и тачка 15. Статута општине Кнић („Службени гласник општине
Кнић“, бр.1/19), чл. 151. став 1. и чл. 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.4/19), донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности: управљање
гробљима и сахрањивање.
Члан 2.
Комунална делатност управљање гробљима и сахрањивање обухвата: управљање и
одржавање гробља, одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места,
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, покопавање и ексхумација
посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника, одржавање објеката који се
налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум),
одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја.
Члан 3.
Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање могу обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту:
субјект) који испуњава услове прописане Законом, Уредбом о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр.13/18, 66/18 и 51/19) (у даљем тексту:
Уредба) и овом Одлуком.
Члан 4.
Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање, у складу са Уредбом, може да
обавља субјект који је поднео захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналнe делатности.
За опточињање обављања комуналне делатности субјект мора да испуњава услове
прописане Уредбом у погледу минималне стручне оспособљености кадрова, одређеног броја
запослених, минималног техничког капацитета.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима
(„Службени лист Региона Шумадије и Поморавља“ број 7/1989).

Број:355-823/21-01
У Книћу:04.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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04.06.2021.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу чл.20 и
чл.32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и
101/16-др. закон, 47/18), чл. 4. став 2. Закона о култури (,,Сл. гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр., 6/2020 и 47/2021), чл. 2. став 1. тачка 2. и чл. 41. Закона о туризму (,,Службени
гласник РС“, бр.17/2019 ) и чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић (,,Сл.гласник општине
Кнић“,бр.01/19), и чл.151. став 2 и 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић,
(,,Сл.гласник општине Кнић“,бр.04/19), донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину
Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 14/18), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Сталне манифестације у области културе и туризма од значаја за општину Кнић су:
1. Цвети у Барама
2. Гружанско пролеће
3. Топоничко посело
4. Петровдански песнички сусрети
5. Вашари у Книћу-Книћанско лето
6. Дани Стевана Книћанина
7. Добричино праскозорје
8. Разиграна Гружа
9. Дан сећања на краља Александра I Карађорђевића
10. Новогодишње дечије свечаности
1. ,,Цвети“ у Барама , je једнодневна културна манифестација изворног народног
стваралаштва са циљем промоције и очувања нематеријалне културне баштине, која се
организује на празник Цвети у гружанском селу Баре, реализује у Дому културе. Окупља велики
број изворних певачих група и КУД - ова из целе Србије, има јако дугу традицију.
2. „Гружанско пролеће“, je дводневна манифестација која се одржава у месецу мају,
учесници манифестације су ученици основних школа из Топонице, Кнића и Груже и ученици
музичке школе „ др Милоје Милојевић“ Крагујевац - издвојених одељења Кнић и Гружа (
ликовна и драмска секција, плес и музицирање).
3. „Топоничко посело“, је једнодневна манифестација, реализује се на Ивандан, 7. јула, у
Топоници, представља смотру фолклорног стваралаштва, са циљем њиховог очувања и
промовисања, окупља велики број учесника и посетилаца.
4. „Петровдански песнички сусрети“, је једнодневна манифестација која се организује
од 2009. године на празник ''Петровдан'', у порти Цркве Светог архангела Гаврила у Борчу, у
циљу афирмације деце и младих песника и промоције гружанског песништва.
5. „Книћанско лето“ у Книћу, је манифестација са великим бројем учесника који се
представљају у различитим областима стваралаштва. Одржава се два пута годишње, у време
традиционалних вашара у Книћу, ''Св.пророка Илије'', 02. августа и ''Преображења господњег'',
19. августа. Ова манифестација окупља велики број посетилаца а циљ јој је да богатим културним
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садржајима представи општину Кнић пред бројним посетиоцима који се у дане вашара окупљају
у Книћу.
6. „Дани Стевана Книћанина“, је дводневна културна манифестација фолклорног и
изворног стваралаштва, са циљем њиховог очувања и промовисања, која окупља велики број
изворних певачих група и КУД - ова из целе Србије.
7. ,,Добричино праскозорје“, je дводневна културна манифестација која се организује у
част почившег песника Добрице Ерића, који је у својим песмама опевао и прославио гружански
крај. Сам концепт манифестације је такав да се састоји из два дела: такмичарског и уметничког
дела програма који прослављају лик и дело Добрице Ерића.Манифестација је суфинансирана од
стране Министарства културе и информисања. Место реализације манифестације је Коњуша, на
отвореном простору испред Дома културе.
8. „Разиграна Гружа“ у Гружи, је дводневна манифестација фолклорног стваралаштва
међународног карактера, кроз коју се представља фолклорна традиција различитих крајева земље
и иностранства, кроз игру, песму, ручне радове.
9. ,,Дан сећања на краља Александра I Карађорђевића“, једнодневна манифестација,
којом се одаје почаст краљу Александру I Карађорђевићу, 9. октобра, и тековинама из времена
његове владавине; Гружа и Кнић добили су статус варошица, подизању и обнављању храмова,
споменика палим родољубима из времена 1912-1918.год. на територији општине Кнић, праћен
пригодним културно - уметничким програмом. Место одржавања је Коњуша, на отвореном
простору испред Дома културе.
10. „Новогодишње дечије свечаности“ је тродневна манифестација која обухвата
маскенбал, дочек Деда Мраза и ватромет. Одржава се у Книћу, Гружи и Топоници.“
Члан 2.
У осталом делу Oдлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 110-809/21-01
У Книћу: 04.06.2021. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу члана
27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члан 5. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић(„Сл.гласник општине Кнић“,
број 17/18) и члана 37. став.1. тачка 29. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, број
1/19) донела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину Општине Кнић, непосредном погодбом, грађевинско
земљиште означено као кп.бр.1144/1, површине 0,29,28 xa, лист непокретности 314 КО Грабовац,
власништво Зорана ( Срећко) Срећковић из Грабовца.
Члан 2.
Прибављање земљишта наведеног у чл.1. ове Одлуке врши се у циљу изградње постројења
за пречишћавање отпадних вода у складу са Планом општег уређења за насељено место Гружа,
који је саставни део Просторног плана општине Кнић.
Члан 3.
Прибављање грађевинског земљишта наведеног у члану 1. ове Одлуке извршиће се
покушајем постизања споразума поступком непосредне погодбе, али не изнад од стране
надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности.
Члан 4.
Овлашћује се Општинско веће општине Кнић да образује Комисију са задатком да
проведе поступак постизања споразума са власником предметног земљишта и да по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом достави Скупштини
општине Кнић, ради одлучивања.
Члан 5.
Средства за прибављање предметних непокретности обезбедити у буџету општине Кнић.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 46-822/2021-02
У Книћу: 04.06.2021. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018), чл. 41. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине
Кнић“,бр.1/19), члана 67. став 1. и члана 71. Пословника о раду Скупштине општине Кнић,
(„Сл.гласник општине Кнић“, бр.4/19) донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ
ТЕЛА
Члан 1.
У Одлуци о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић („Службени
гласник општине Кнић“, бр.21/20 и 28/20), врши се измена у члану 4. став 1. под тачком 5. и то
тако што се дужности члана сталног радног тела Скупштине општине Кнић, Мандатно
имунитетске комисије, разрешава Снежана Ђоковић из Претока, као члан из реда грађана.
У истом члану, под истом тачком, за новог члана Мандатно имунитетске комисије
именује се Милован Нешић из Брњице, као члан из реда грађана.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број:110-752/21-01
У Книћу: 04.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу члана
20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 60. Закона о пољопривредном
земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и
95/2018 –др.закон), члана 14. став 1. тачка 9. и члана 37. став 1. тачка 22. Статута општине Кнић
(„Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/19), и члана 151. став 2. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 4/19), а по прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320- 11-3492/2021-14, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Географски положај општине Кнић.
Општина Кнић се простире између 440° северне географске ширине и 210° источне
географске дужине, на 413км². Обухвата 36 села и ограничена је општинама: Крагујевац на
североистоку, Горњи Милановац на северозападу, Чачак на западу и Краљево на југу.
Географски посматрано, општина Кнић има средишњи положај у јужном делу Шумадије , на
прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској
равници.
Основна путна мрежа општине укључена је у мрежу путева региона Шумадије и
Поморавља. Јужни део општине је боље саобраћајно повезан од северног – преко
магистралних путева и железничке пруге, повезан је са индустријским центрима: Чачком,
Крагујевцом и Краљевом. Северни део општине, је регионалном путном мрежом преко
Крагујевца и Горњег Милановца укључен у шире саобраћајне системе земље.
Најважнији природни потенцијал општине Кнић је пољопривредно земљиште које
обухвата 2/ 3 територије општине и простире се на 27.127 ха од чега 99,8% припада
индивидуалном сектору, тако да пољопривреда има врло значајну улогу у свеукупном развоју
привреде. Пољопривреда је водећа грана како по обиму производње тако и по запослености
активног (61,6% становништва се бави пољопривредном производњом).
На територији општине Кнић живи 14.237 становника по попису из 2011. године.
Типови земљишта
Педолошки покривач је последица геолошког састава, орографске рашчлањености рељефа,
климе и биљног покривача Груже. Посебан значај у образовању земљишта има рељеф и
геолошка подлога. На територији Груже среће се више типова земљишта.Најплоднија
земљишта у Гружи су алувијални наноси који се простиру на 52,6км2.
Алувијалне наносе
на већим
надморским висинама смењују смонице. То је
најзаступљенији тип земљишта у Гружи и простире се на 201,4км².
Бонитет земљишта
Земљиште представ ља најважнији природни потенцијал Груже. На релативно малом
простору регије (76.448ха) образовали су се типови земљишта различити не само по генези
већ и по степену плодности. У зависности од агроеколошких особина земљишта,
микрорељефа и хидролошких услова, извршена је подела земљишног фонда регије на 8
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бонитетних класа. У прве четири бонитетне класе сврстана су боља земљиша погодна за
обраду.
Првом класом обухваћена су високопродуктивна
земљишта без ограничења у
искоришћавању и интензивној биљној производњи. У Гружи земљишта ове плодости
захватају 2,492 ха или 3,5% укупне површине.
У другу класу спадају земљишта средњих производних могућности и малих
ограничења у биљној производњи.
У трећу и четврту класу земљишта сврстана су земљишта са слабијим агроеколошким
особинама и значајним ограничењима при искоришћавању у интезивној пољопривредној
производњи.
Пета класа обухвата земљишна ограничења за коришћење у ратарству. Углавном су
под ливадама, пашњацима и шумом.
Земљиште шесте и седме бонитетне класе највеће распрострањење имају у брдскопланинском делу Груже.
Клима
Гружа се налази у југозападном делу Шумадије (висока Шумадија). Истовремено, њен
крајњи јужни део припада Западном Поморављу. Положај Груже на контакту Шумадије и
Западног Поморавља, у великој мери је условио њене климатске одлике. Гружа припада
зони умерено- континенталне климе. Гружу одликују осетне микроклиматске разлике,
условљене морфологијом
терена и висинском разликом најнижег и највишег дела
проучаване
територије. У котлини
преовлађује
континентални
климат. Умерено
континентални климат влада у ободном планинском појасу, изнад 600 м.н.в. Климатска
обележја Груже у великој мери одређују обим, структуру и квалитет биљне производње.
3. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Тренутно стање заштите пољопривредног земљишта у општини Кнић захтева пре
свега предузимање мера на спречавању
коришћења пољопривредног земљишта у
непољопривредне
сврхе, предузимање мера на спречавању уситњавања обрадивог
пољопривредног земљишта, спровођење редовне контроле плодности земљишта и заштита
од пољске штете.
4. УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Просечна величина поседа je 5,04,00 ха.
Просечна величина парцеле пољопривредног земљишта је 0,42,00 ха.
Комасација пољопривредног земљишта није спровођена на територији општине Кнић,
неопходно је предузети мере на изради програма комасације.
Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање није изграђена
ни у једној
катастарској општини. Овај проблем је нарочито изражен у сушним периодима тако да
представља одговарајући фактор за гајење одређених пољопривредних култура, такође у
периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских падавина када
су одређене површине поплављене.
Пољски путеви су у знатној мери оштећени а велики број их је потпуно уништен (
преорани, неуређени и сл.) Велике површине пољопривредног земљишта су узурпиране од
стране власника и корисника пољопривредног земљишта. Облик и ширина пољских путева
су неприкладни и непроходни за пролаз савремене механизације јер сви пољски путеви
потичу из времена првобитног премера 1931 -1933.године.
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Образложење
Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 65/08,41/09, 112/2015,80/2017 и 95/2018др.закони) којим је прописано да Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз сагласност Министарства.
Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Кнић, образована на седници Скупштине општине Кнић од 17.02.2021. године,
израдила је предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Кнић за 2021. годину, при чему су коришћени подаци Републичког
геодетског завода-Сектор за катастар непокретности Кнић, и уз позитивно мишљење Комисије
за давање мишљења на Годишњи програм добила сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде. (прилог).
Збирном табелом приказано је укупно пољопривредно земљиште у државној својини
(543,3946 ха). У 2018.години издато је у закуп 3,4712 ха, у 2019.години 10,0938, а у 2020 је издато
у закуп 22,9755 ха што укупан износ издате површине износи 36,5405 ха. Збирном табелом
Преглед груписаних јавних надметања за 2021. годину планирано је за закуп 163,2274 ха и то у
36 катастарских општина кроз 340 јавних надметања (прилог - табела бр.15).
Од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини, 343,6267 ха није
обухваћено јавним надметањем из разлога јер се правно и фактичко стање на терену разликује,
односно наведено земљиште није пољопривредно, што је записнички утврдила Комисија за
израду Програма, односно Републички пољопривредни инспектор.
Број: 320-1529/2020-07
У Книћу: 04.06.2021. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 04.06.2021. године, на основу чл.
116. став 5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,број 88/17, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020) и члана 125.
Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 01/19) и чл 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
1.РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Школском одбору ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи члан из
реда запослених и то:
- Наташа Белић из Крагујевца.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи, члан из реда
запослених и то:
- Снежана Влајић Максимовић из Крагујевца.
3. Мандат новоименованом члану школског одбора траје до истека мандата органа
управљања именованог Решењем СО Кнић број 119-781/2018-01 од 15.06.2018. године
(„Службени гласник општине Кнић“ бр.14/2018 и 16/2019).
4. Ово Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном суду у року
од 60 дана.
5. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у чл.116. и чл. 117. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др.закони и
10/2019, 6/2020), којима је прописано да орган управљања има девет чланова укључујући и
председника, као и да орган управљања чине по три представника из реда запослених у
установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе, и да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси
решење о именовању органа управљања. Решење о именовању, односно разрешењу органа
управљања коначно је у управном поступку.
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата поједине
чланове, укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев као и у
случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
ОШ „Рада Шубакић“ из Груже доставила је дана 28.04.2021. године Скупштини општине
Кнић предлог за промену члана школског одбора из реда запослених због престанка основа на
који је био изабран и истовремено предложилa новог члана.
Овим Решењем се у складу са Законом разрешава и именује нови члан Школског одбора
ОШ „Рада Шубакић“ из Груже до истека мандата органа управљања именованог Решењем СО
Кнић („Службени гласник општине Кнић“ бр.14/2018 и 16/2019).
Број:119-674/2021-01
У Книћу:04.06.2021.године
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