
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2013 Број: 16 Кнић, 24.12.2013. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24.12.2013.године, на основу чл.20. тачка 3. и 

чл.32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.43 став 1. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12 и 63/13) и чл.35. став 1. тачка 2. Статута 
општине Кнић (''Службени гласник РС'',бр. 95/08), донeла је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I. ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

 Укупни приходи и примања буџета општине Кнић за 2014.годину (у даљем тексту: Буџет) планирају се 
у износу од 383.000.000 динара. 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2014.годину,састоје се од: 
   
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА У динарима 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 363.000.000 
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 363.000.000 
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
  
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 383.000.000 
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 383.000.000 
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
  
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 20.000.000 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 20.000.000 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања 20.000.000 
Неутрошена средства из претходних година  
Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика 

 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  

 
Члан 3. 

 
Приходи и примања буџета утврђују се у износу од 383.000.000 динара, и то: 

 - текући приходи у износу од 363.000.000 динара, 
 - примања од задуживања од пословних банака 20.000.000 динара. 
 Приходи и примања из осталих извора, и то: 
 - сопствени приходи 8.607.000 динара, 
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 - приходи индиректних корисника из других извора 7.650.000 динара (основни програм и донације од 
осталих нивоа власти). 
 
 
                                                                                                                     У динарима   

Е
ко
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м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а 

Опис Средства из 
буџета 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства из 
сопствених 

извора 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 
7 Текући приходи 363.000.000 7.650.000 8.607.000 379.257.000 

711 Порези на доходак, добит и 
капиталне добити 104.400.000   104.400.000 

711110 Порез на зараде 77.400.000   77.400.000 

711120 Порез на приход од 
самосталих делатности 7.000.000   7.000.000 

711140 Порез на приход од имовине 10.000.000   10.000.000 
711190 Порез на друге приходе 10.000.000   10.000.000 

713 Порез на имовину 24.000.000   24.000.000 
713120 Порез на имовину 10.000.000   10.000.000 
713310 Порез на наслеђе и поклон 4.000.000   4.000.000 

713420 Порез на капиталне 
трансакције 10.000.000   10.000.000 

714 Порези на добра и услуге 14.900.000   14.900.000 

714510 Порези, таксе и накнаде на 
моторна возила 13.000.000   13.000.000 

714540 Накнаде за коришћење 
добара од општег интереса 1.500.000   1.500.000 

714550 Боравишна такса 400.000   400.000 
716 Други порези 5.000.000   5.000.000 

716110 Комунална такса на фирму 5.000.000   5.000.000 
73 Донације и трансфери 204.000.000 7.650.000  211.650.000 

732 Донације од међународних 
организација  -  - 

732150 
Текуће донације од 

међународних организација 
у корист нивоа општина 

 -  - 
 

733 Трансфери од других нивоа 
власти 204.000.000 7.650.000  211.650.000 

733150 
Текући трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 

општине 
204.000.000 7.650.000  211.650.000 

741 Приходи од имовине 4.100.000   4.100.000 

741150 Камате од средстава 
консолидованог рачуна 2.000.000   2.000.000 

741520 
Накнада за коришћење 

шумског и пољопривредног 
земљишта 

100.000   100.000 

741530 
Накнада за коришћење 

простора и грађевинског 
земљишта 

2.000.000   2.000.000 

742 Приходи од продаје добара 
и услуга 2.000.000   2.000.000 

742250 Таксе у корист нивоа 
општина 1.000.000   1.000.000 
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742350 Приходи Општинских 
органа 1.000.000   1.000.000 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист 4.100.000   4.100.000 

743320 
Приходи од новчан.казни за 

прекрш.у корист нивоа 
Републике 

4.000.000   4.000.000 

743350 
Приходи од новчан.казни за 

прекрш.у корист нивоа 
општина 

100.000   100.000 

744 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица   8.607.000 8.607.000 

744150 

Текући добровољни 
трансфери од физич.и 

прав.лица у корист нивоа 
општина 

  8.607.000 8.607.000 

745 Мешовити и неодређени 
приходи 500.000   500.000 

745150 Остали приходи у корист 
нивоа општина 500.000   500.000 

911 Примања од домаћих 
задуживања 20.000.000   20.000.000 

911450 Примања од задуживања од 
послов.банака 20.000.000   20.000.000 

 УКУПНО: 383.000.000 7.650.000 8.607.000 399.257.000 
 

 
Члан 4. 

    
Расходи и издаци буџета по основним наменама 
Економска класификација     
                                                                              у динарима 
Економ.                   Врста расхода                    Средства из             Средства из           Средства из       Укупна 
Класиф.                                                                 Буџета                     остал.извора         сопст.извора      средства 
________________________________________________________________________________________________ 
1                                             2                                     3                                  4                                   5                      6 
________________________________________________________________________________________________ 
         400        Текући расходи 
 
410     Расходи за запослене    
         
411     Плате,додаци и нак.запос.                       56.279.000                  6.426.000              1.265.000          63.970.000 
412     Соц.доп.на терет.послод.                           9.993.000                  1.224.000                242.000          11.459.000 
413     Накн.у натури                                                  30.000                                                    -                           30.000          
414     Социј.давања запослен.                              2.090.000                                                   -                       2.090.000 
415     Накнаде за запослене                                 2.950.000                                                  710.000             3.660.000 
416     Нагр.бонуси и ос.пос.рас.                          5.842.000                     -                                                     5.842.000 
                       УКУПНО: 410                            77.184.000                    7.650.000             2.217.000         87.051.000 
 
           420       Коришћ.услуга и роба 
 
421     Стални трошкови                                   18.950.000                                                     650.000         19.600.000 
422     Трош.путовања                                         2.460.000                                                     260.000           2.720.000 
423     Усл.по уговору                                          9.100.000                                                  1.910.000        11.010.000  
424     Специјализ.услуге                                   34.906.000                                                    300.000         35.206.000 
425     Текуће поп.и одржав.                              31.210.000                                                 1.840.000         33.050.000 
426     Материјал                                                   8.210.000                                                    820.000           9.030.000 
                       УКУПНО: 420                           104.836.000                                                 5.780.000       110.616.000 
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_______________________________________________________________________________________________ 
Економ.                   Врста расхода                    Средства из             Средства из           Средства из       Укупна 
Класиф.                                                                 Буџета                     остал.извора         сопст.извора      средства 
________________________________________________________________________________________________ 
1                                             2                                     3                                  4                                   5                      6 
________________________________________________________________________________________________ 

 
440       Камате на кредит 

 
440     Камате                                                         5.200.000                                                                           5.200.000 
                       УКУПНО: 440                               5.200.000                                                                           5.200.000            
 

450       Субвенције 
 
451     Субв.јав.нефин.корпор.                             2.900.000                                                                           2.900.000           
                        УКУПНО: 450                              2.900.000                                                                           2.900.000 
 

460    Донације и трансфери 
 
463     Донац.и транс.ост.нив.влас.                     60.550.000                   -                                  -                 60.550.000 
465     Остале донац.дотац.и трансфери               4.350.000                                                                          4.350.000 
                       УКУПНО: 460                              64.900.000                    -                                   -               64.900.000 
 

470   Социјална помоћ 
 
 472   Нак.за соц.заш.из буџ.                              3.400.000                                                                             3.400.000                 
________________________________________________________________________________________________ 

                      УКУПНО: 470               3.400.000                                                                             3.400.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                               

480    Остали издаци 
 
481    Донац.невлад.организ.                             7.970.000                                                                              7.970.000 
482    Пор.обав.таксе и казне 
           нам.од јед.нив.вл.друг.                              200.000                                                      90.000                 290.000 
483    Новч.каз.и пен.по суд.реш.                    10.010.000  137                                                                          
10.010.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                      УКУПНО: 480                           18.180.000                                                     90.000            18.270.000 
 

510    Основна средства 
 
511   Зграде и грађ.објек.                                 90.500.000                   -                                                        90.500.000 
512   Машине и опрема                                      4.100.000                                                   520.000              4.620.000 
515   Остала осн.сред.                                           800.000                                                                                 800.000 
541   Куповина земље                                        2.000.000                                                                              2.000.000 
                      УКУПНО: 510                           97.400.000                     -                             520.000            97.920.000 
 

499     Средства резерве 
 
499         Стална резерва                                    1.800.000                                                                              1.800.000 
499         Текућа резерва                                    7.200.000                                                                              7.200.000 
                       УКУПНО: 490                           9.000.000                                                                               9.000.000 
    УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ       383.000.000                7.650.000                  8.607.000         399.257.000 
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Члан 5. 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015. и 2016.годину исказују се у следећем 
прегледу: 
 
Ек. 
клас 

Редни 
Број 

Опис    
2014. 2015. 2016. 

1 2 3 4 5 6 
  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    
511  Зграде и грађевински објекти    
 1. Замена столарије на згради 

 општине 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2014. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2014. 

   

  Укупна вредност пројекта  6.000.000    
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета     600.000   
  Из донација  5.400.000   
 2. Израда плана генералне регулације 

насељеног места Кнић 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2014. 

   

  Укупна вредност пројекта  3.600.000    
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  2.100.000   
  Из донација  1.500.000   
 3. Капитални пројекти буџетског фонда 

за локалне и некатегорисане путеве 
   

  Година почетка финансирања пројеката 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројеката 2016. 

   

  Укупна вредност пројеката   79.400.000 72.500.000 45.600.000 
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  59.400.000 72.500.000 45.600.000 

 
  Из кредита  20.000.000   
  Из буџета Републике Србије      
  Из донације      
 4. Капитални пројекти Буџетског 

Фонда за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

   

  Учешће у изградњи пројекта и ископа 
артеријских бунара са секундарном 
мрежом-водоснабдевање 

   

  Година почетка финансирања пројекта 
2013. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2016. 

   

  Укупна вредност пројекта 64.995.000  21.000.000 21.945.000 22.050.000 
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Ек. 
клас 

Редни 
Број 

Опис    
2014. 2015. 2016. 

1 2 3 4 5 6 
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета    4.000.000   4.180.000   4.200.000 

  Из кредита     
  Из буџета Републике Србије   17.000.000   17.765.000   17.850.000 

  Из донације    
  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ 

ИЗДАЦИ 
   

512  Машине и опрема     4.100.000   
515  Остала основна средства    8.000.000   
  В. ЗЕМЉИШТЕ    
541  Куповина земљишта за индустријску 

зону у Равном Гају 
   

  Година почетка финансирања пројекта 
2014. 

   

  Година завршетка финансирања 
пројекта 2016. 

   

  Укупна вредност пројекта  6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
  Извори финансирања:    
  Приходи из буџета  2.000.000 2.000.000 2.000.000 
  Из кредита     
  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима 
власти 

   

 1. Улагање у основна средства у ОШ 4.800.000 4.800.000 4.800.000 
 2. Улагање у основна средства у Средњој 

школи 
1.600.000 1.600.000` 1.600.000 

465  Остале донације,дотације и трансфери    
 3. Улагање у основна средства-Дом 

здравља 
1.700.000 1.700.000 1.700.000 

      
      

 
 

II. ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 6. 
 

 Расходи и издаци за 2014.годину утврђени у чл.4. распоређују се по корисницима буџетских средстава 
и то: 
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                                                                                                 у динарима 

Бр
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ОПИС 
Средства 
из буџета 

01 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Укупна 
средства 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Раздео I                                                                    
Глава 1.1                                               
                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
                                            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
Ф-ја 110                              Изврш.и законодавни органи 
                                                      
1                    416             Накн.одбор.и члан.рад.тела               3.876.000                                                      3.876.000 
2                    421             Стални трош.-провизија                    1.400.000                                                      1.400.000 
3                    421             Стал.трошк.јавна расв. 
                                         и елект.енерг.                                      7.000.000                                                      7.000.000 
4                    423             Усл.по угов.(информис.)                      100.000                                                          100.000 
5                    423             Усл.по угов.(репрезентац.)                   900.000                                                         900.000 
6                    426             Материјал-гориво                               1.000.000                                                      1.000.000 
7                    441             Камате на кредит                                   200.000                                                         200.000 
8                    482             Порези,обав.таксе и казне                      50.000                                                           50.000 
9                    511      01   Пројек.планир.(изр.простор. 
                                           плана општ.и урб.планова)             2.100.000                                                      2.100.000 
                                  07                                                                1.500.000                                                      1.500.000 
9-2               511        01 Пројекат-студија акустичности            200.000                                                          200.000 
10                 541             Куп.земље за инд.зону                 2.000.000                 2.000.000 
11                 424            Накн.за одводњавање(спораз.)           6.500.000                 6.500.000 
11-1              481            Донац.невладин.организацијама 
                                       (суфинанс.канцел.у Бриселу)                300.000                                                         300.000  
Ф-ја 040                         Породица и деца 
 
12                 472             Накн.за соц.зашт.из 
                                        буџета по Одл.Скупшт.                      1.000.000                                                      1.000.000 
 
                                               
                             01          Приходи из буџета   26.626.000 
                             07          Донац.од остал. 
                                            нивоа власти              1.500.000 
   
                                          УКУПНО РАЗДЕО I                  28.126.000                                                     28.126.000 
 
  Раздео II                                 
   II. ОПШТИНСКА УПРАВА 
 Глава 2.1.                             Oпштинска управа 
 
Ф-ја 130                             Опште услуге 
         
15             411                Плате,додаци и накн 
                                        - функц.                                              11.921.000                                                  11.921.000 
                                        -  запосл. 
                                          у Општ.управи                                29.803.000                                                  29.803.000 
16             412                Соц.доп.на тер.послод.  
                                          -  функционери                                  2.051.000                                                   2.051.000 
                                          - запосл.                                              5.335.000                                                   5.335.000 
17             413                Накнаде у натури                                      10.000                                                        10.000 
18             414                Социј.давања запослен.                       1.800.000                                                   1.800.000 



Страна 8 – Број 16                                     Службени гласник општине Кнић                                                 24.12.2013. 

Draft 

                                                                                                 у динарима 
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ОПИС 
Средства 
из буџета 

01 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Укупна 
средства 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
19         415                Накн.за превоз.                                     2.700.000                                                              2.700.000 
20         416                Нагр.бон.и ост.пос.расх.                         500.000                                                                 500.000 
21         421                Стални трошкови                                 6.000.000                                                              6.000.000 
22         422                Трошк.путовања                                      800.000                                                                 800.000 
23         423                 Услуге по уговору                              4.000.000                                                               4.000.000 
24         424                  Специјализ.услуге                                606.000                                                                  606.000 
25         425                 Текуће попр.и одржав.                       1.800.000                                                              1.800.000 
26         426                  Материјал                                           2.800.000                                                              2.800.000 
27         482                 Порези,обав.таксе и казне                    100.000                                                                 100.000 
28         483                 Новч.каз.и пен.по суд.реш.                    10.000                                                                    10.000 
29         511                 Зграде и грађев.објекти                     1.000.000                                                               1.000.000    
30         512                Улаг.у основ.средства                         2.600.000                                                              2.600.000 
31         515                Нематер.имовина                                   300.000                                                                300.000 
 
Глава 2.2.                     Фонд за заштиту животне 
     Средине 
Ф-ја 500                     Заштита животне средине 
   
32        423                Услуге по уговору                                   300.000                                                               300.000 
33        424                Специјализ. услуге                                   700.000                                    700.000 
 
Глава 2.3.             Фонд за финансирање Активне 
                                Полити.запошљавања 
 
Ф-ја  490                 Екон.послови неквалификов. 
                                 На другом месту     
35       451               Субвенц.нефинанс.пред.и орган.           1.100.000                                                             1.100.000   
 
Глава 2.4. 
 
Ф-ја 360                  Јавни ред и мир неквалифик. 
                                 на другом месту 
 
36        422              Трошкови путовања                                  200.000                                                                200.000 
37        423               Услуге по уговору                                    700.000                                                                700.000 
38        424              Специјализоване услуге                            100.000                                                                100.000 
39        426              Материјал                                                   300.000                                                                300.000 
40        512              Машине и опрема                                      700.000                                                                700.000 
               
                       01     Приходи из буџета        78.236.000 
                  
                                  УКУПНО РАЗДЕО II                        78.236.000                                                          78.236.000                                                                                                                             
  Раздео III 
                                           III.ОСНОВНО 
 Глава 3.1.                        ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Ф-ја  910                Основно образовање 
 
          463            Тек.донац.и трансф. 
                             ост.нивоима власти                 
41      463             424-Спец.услуге                               2.700.000                                2.700.000 

 



24.12.2013.                                              Службени гласник општине Кнић                                    Број 16 – страна 9 

Draft 

                                                                                                 у динарима 

Бр
ој

 
ап

ро
пр

иј
ац

иј
е 

Ек
.к

ла
си

ф
ик

ац
иј

а 

И
зв

ор
 

ОПИС 
Средства 
из буџета 

01 

Средства 
из осталих 

извора 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Укупна 
средства 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
42-1  463              414-Социјална давања запослен.                   100.000                                                            100.000 
42      463            416-Наг.бон.и ост.пос.рас.                   900.000                         900.000 
43     463             421-Стални трошкови                             10.500.000                 10.500.000 
44     463             422-Трошк.путовања                                   13.900.000                 13.900.000 
45     463              423-Услуге по уговору                                 1.000.000                                                          1.000.000 
46     463             424- Спец.усл.                                                   100.000                                                             100.000 
47     463             425- Текућ.поп.и одр.                                    1.700.000                                                          1.700.000 
48     463             426- Материјал                                               2.700.000                                                          2.700.000 
49-1  463             511-зграде и грађевински објекти                3.300.000                                                          3.300.000 
49     463             512- ул. у ос.сред.                                           1.800.000                                                          1.800.000                                               
 
                   01      Приходи из буџета 38.700.000 
               
                                             УКУПНО РАЗДЕО III:             38.700.000                                                       38.700.000 
 
Раздео IV 
                                             IV.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
Глава 4.1. 
 
Ф-ја 920                             Средње образовање 
 
          463               Тек.донац.и трансф. 
                                ост.нивоима власти 
50      463               416-Нагр.бон.и ост.пос.рас.                              50.000                                                        50.000 
51      463               421-Стални трошкови                                   3.600.000                                                   3.600.000 
52      463               422-Трошк.путовања                                     2.100.000                                                   2.100.000 
53      463               423-Услуге по уговору                                     500.000                                                      500.000 
53-1  463                424-Специјализоване услуге                           100.000                                                      100.000 
54      463               425-Текуће поп.и одржав.                                800.000                                                      800.000 
55      463               426-Материјал                                                   550.000                                                      550.000 
56      463               511-Зграде и грађев.објекти                          1.000.000                                                  1.000.000 
56      463               512-Улаг.у осн.средс.                                        600.000                                                     600.000 
                                 
      01      Приходи из буџета   9.300.000    
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IV:                 9.300.000                                                     9.300.000 
  
Раздео V 
                                          V. КУЛТУРА                               
Глава 5.1. 
 
Ф-ја 820                Услуге културе                         
                                                                        
57     411            Плате,дод.и накн.запосл.                              1.463.000                                   306.000         1.769.000 
58     412            Соц.доп.на тер.послодав.                                 262.000                                    51.000            313.000             
59    414             Соц.дав.запосленима                                        240.000                                    10.000            250.000 
60    415             Накн.за превоз                                                  150.000                                    10.000             160.000 
61    416             Нагр.бонуси и ост.пос.расх.                              70.000                                                              70.000 
62    421             Стални трошкови                                             400.000                                     10.000            410.000 
63    422            Трошкови путовања                                          600.000                                    10.000            610.000 
64    423            Услуге по уговору                                             500.000                                    10.000            510.000 
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65    425            Текуће попр.и одржав.                                      200.000                                                           200.000 
66    426             Материјал                                                          160.000                                                           160.000 
67    482             Порези,обав.таксе и каз.                                    10.000                                                              10.000 
68    511             Купов.зграда и објек..                                      300.000                                                            300.000 
69    512            Улагање у  основн.средства                             400.000                                                            400.000 
70    515            Немат.имов.књиге                                             500.000                                 500.000 
 
                  01       Приходи из буџета         5.255.000 
                  04       Сопствени прих.                407.000 
                                 
                                         УКУПНО РАЗДЕО V:               5.255.000                                    407.000             5.662.000 
 
Раздео VI 
                                                   VI.ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Глава 6.1. 
 
Ф-ја 810             Услуге рекреације и спорта 
 
        481            Дотац.спор.и др.организ.      
71    481           Дотације спортск.и друг.организацијама          4.000.000                                                    4.000.000 
77   511            Зграде и грађ.објекти 
                                 (спортска хала)                                             1.000.000                                                   1.000.000 
 
                   01        Приходи из буџета    5.000.000   
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                 УКУПНО РАЗДЕО VI:             5.000.000                                                     5.000.000 
 
Раздео VII 
 
                                               VII.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Глава 7.1. 
 
Ф-ја 090              Социјал.заштита неквал.на др.месту 
 
          463            Текуће донације и трансф. 
                            остал.нивоима власти 
78      463           416-Накнаде,бонуси и др.                                    70.000                                                         70.000 
79      463           423-Услуге по уговору                                    1.000.000                                                     1.000.000 
80      463           472-Нак.за соц.заш.из буџета                         3.000.000                                                     3.000.000 
81      463           472-Поп.објек.за стан.соц.угр.                          300.000                                                        300.000 
82      463           472-Инплементац.пројеката –суфинансир.   
                                   Извор 06                                                   1.800.000                                                      1.800.000 
83      463            472-Прихватилиште за старе и децу               100.000                                                         100.000 
84      463           472-Пројекат кућна неге                                 2.000.000                                                     2.000.000         
85      463           472-Сигурна кућа                                                  40.000                                                          40.000  
85-1   463                   Незапослене породиље Одлука СО       4.000.000                                                     4.000.000 
85-2   463           472-Суфинансир.у пројекту решав. 
                                   Стамб.потреба избег.лица                          240.000                                                        240.000 
86      472                Студенске стипендија                                 1.500.000                                                     1.500.000 
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                    01            Приходи из буџета   12.250.000 
                    06            Донац.од међунар. 
                                      Организација            1.800.000 
       
                                                  УКУПНО РАЗДЕО VII:         14.050.000                                                    14.050.000 
 
 
Раздео VIII 
                                                 VIII. ДРУШТВЕНА 
                                                          БРИГА О ДЕЦИ 
Глава  8.1. 
 
Ф-ја 911                Предшколско образовање 
 
87    411          Плате,додаци и накн.запос.                       10.340.000           6.426.000                              16.766.000 
88    412          Соц.доп.на тер.послодав.                             1.851.000           1.224.000                                3.075.000 
89    413          Накн.у натури                                                    20.000                                                                20.000 
90    414          Соц.давања запосл.                                           50.000                                                                 50.000 
91    415          Накн.за превоз                                                 100.000                                       700.000           800.000 
92    416          Нагр.бон.и остал.пос.расх.                             200.000                                                               200.000 
93    421          Стални трошкови                                         2.800.000                                       300.000        3.100.000 
94    422         Трошкови путовања                                         110.000                                      100.000           210.000 
95    423          Услуге по уговору                                           400.000                                      100.000           500.000 
96    424          Специјализов.услуге                                       200.000                                      100.000           300.000 
97    425          Текуће попр.и одржав.                                    100.000                                      400.000           500.000 
98    426          Материјал                                                         800.000                                      500.000        1.300.000 
99    472         Накн.за социј.заш.за треће дете                       900.000                                                             900.000 
100  482         Порези,обав.таксе и казне                                  10.000                                        90.000          100.000 
101  511         Зграде  и грађев.објекти                                    400.000                                                            400.000                                                   
102  512         Улаг.у основ.средст.                                          300.000                                     500.000          800.000 
 
                01        Приходи из буџета  18.581.000 
  04        Сопст.приходи           2.790.000 
                07        Прих.из Републ.                                       
                            буџ.(основ.прогр.)     7.650.000    
                              
                                             УКУПНО РАЗДЕО VIII:     18.581.000           7.650.000           2.790.000       29.021.000                        
 
 
Раздео IX 
 
                             IX. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
Глава 9.1. 
 
Ф-ја 470              Остале делатности 
 
          481         Донац.невладиним организацијама 
103   481          Дотац.Црвен.крсту                                     1.000.000                                                           1.000.000 
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Глава 9.2. 
                                     Туристичка организација 
                                                 ''Кнић'' 
Ф-ја 473         Туризам 
 
104    411        Плате,дод.и накн.запосл.                              1.382.000                                          459.000        1.841.000 
105    412        Соц.доп.на тер.послодав.                                 248.000                                            91.000           339.000 
106    416        Нагр.бон.и ост.пос.расх.                                     70.000                                                                   70.000 
107    421        Стални трошкови                                              150.000                                            40.000          190.000 
108    422       Трошкови путовања                                           200.000                                           50.000           250.000 
109   423        Услуге по уговору                                           1.400.000                                      1.000.000        2.400.000 
110   424        Усл.спорта                                                                                                                100.000           100.000 
111   425        Текуће попр.и одржав.                                         10.000                                          40.000             50.000 
112   426         Материјал                                                           700.000                                          10.000           710.000 
114   512        Машине и опрема                                               100.000                                          20.000           120.000 
________________________________________________________________________________________________ 
                                            Укупно Турист.орган.      4.260.000                                    1.810.000         6.070.000 
 
                 01   Приходи из буџета       5.260.000 
                 04    Сопст.приходи             1.810.000 
 
                                             УКУПНО РАЗДЕО IX:           5.260.000                                      1.810.000      7.070.000 
 
Раздео X                
                                             X. СРЕДСТВА ЗА 
                                                 ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Глава 10.1. 
 
Ф-ја 112        Финансиј.и фискал.послови и услуге 
 
                     Средства резерви 
115   499       Стална резерва                                                    1.800.000                                                            1.800.000     
116   499       Текућа резерва                                                    7.200.000                                                             7.200.000 
 
Глава 10.2. 
 
Ф-ја 840        Верске и друге усл.заједнице     
  
         481         Донац.невладиним организацијама 
117   481         Средства за култ.манифест.                              340.000                                                                 340.000 
                         По одлуци С О                 
118   481         Дотације осталим удруже-.                               250.000                                                                250.000 
                        њима граађана 
                       (по спроведеном јавном конкурсу) 
119  481        Стал.конф.град.и општ. –чланарина                 160.000                                                                 160.000 
 
120   481         Сред.за верске заједнице                                   400.000                                                                 400.000 
121  481          Сред.за политич.странке                                  300.000                                                                 300.000 
122   481         Регионална агенција –годиш.чланарина         300.000                                                                 300.000 
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Ф-ја 112        Финансиј.и фискал.послови и услуге 
 
123   483        Новч.казне и пенали по реш. 
                       суда и судских тела                                           9.100.000                                                             9.100.000 
Глава 10.3. 
 
Ф-ја 760        Здравство неквалифик.на др.месту 
         465         Остале донације,дотације и трансфери  
124   465         Дом здравља Кнић-накнада                              150.000                                                               150.000                          
125   465          Дом здравља Кнић-пројекат ''Кућно 
                        Лечење'' суфинансирање                                  1.900.000                                                          1.900.000 
126    465          423- одржавање софтвера 
                                    Е-картон                                                     600.000                                                            600.000 
127    465          Дом здравља Кнић  
                          511-зграде и грађевин.објекти                           850.000                                                              850.000 
128                    512-машине и опрема                                         850.000                                                              850.000 
 
 
Глава 10.4.             
 
 Ф-ја 160              Опште јавне услуге које нису 
                              класификоване на другом месту       
  
131   481           Сред.за елемен.неп.прот.стрел.                          900.000                                                             900.000 
  
                    01      Приходи из буџета    25.100.000    
                              
________________________________________________________________________________________________ 
                                             УКУПНО РАЗДЕО X:           25.100.000                                                         25.100.000 
    
Раздео XI                
                                           
                                                     XI.БУЏЕТСКИ ФОНД И 
                                                        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Глава 11.1.         
 
Ф-ја 620             Развој заједнице 
 
132    411     Плате,додаци и накн.запосл.                                   1.370.000                                                   1.370.000        
133    412     Допр.послодав.                                                            246.000                                                      246.000 
134    415     Накнаде запослених                                                    120.000                                                      120.000 
135    416     Нагр.бон.и остал.рас.                                                  326.000                                                      326.000 
136    421     Стални трошкови                                                     1.100.000                                                    1.100.000 
137    422     Трошкови путовања                                                      50.000                                                        50.000 
138    423      Услуге по уговору                                                      200.000                                                      200.000 
139    424    Специјализов.услуге                                               24.000.000                                                 24.000.000 
140    425     Текуће попр.и одржав.                                           15.600.000                                                 15.600.000    
141    426     Материјал                                                                     300.000                                                      300.000 
143    482     Порези,обав.таксе и накн.                                             30.000                                                       30.000 
144    483      Новчане казне и пенали по 
                      рач.судова и суд.тела                                                  500.000                                                     500.000 
145    511      Купов.згр.и објеката –извор 01                             59.400.000                                                59.400.000 
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145-3 511      Купов.згр.и објеката-извор 10                              20.000.000                                                     20.000.000 
146    512       Машине и опрема                                                       300.000                                                         300.000    
            
                01       Приходи из буџета           10 3.542.000 
                10       Прим.од дом.задуж.           20.000.000 
 
 
Глава 11.2.                         
            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Ф-ја 160      Опште јавне услуге 
147-1  411    Плате,додаци и накнаде запосленима                                                                 500.000                500.000 
147-2  412    Доприноси послодавца                                                                                         100.000                100.000 
147   421     Стални трошкови                                                                                                    300.000                300.000 
148   422      Трошкови путовања                                                                                              100.000                100.000 
149   423      Услуге по угов.                                                                                                      800.000                800.000 
150   424     Специјал.услуге                                                                                                      100.000                100.000 
151   425     Текуће попр. и одржав.                                                                                       1.400.000             1.400.000 
152   426     Материјал                                                                                                                300.000                300.000 
 
                 04         Сопст.приходи             3.600.000 
 

 
                                   УКУПНО РАЗДЕО XI:             123.542.000                        3.600.000         127.142.000    

 
Раздео XII                                  XII.ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
             ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 
Глава 12.1. 
 
Ф-ја 421                   Пољопривреда 
 
153    416              Награде,бонуси и ост. 
                 Посебни расходи                        800.000                                      800.000 
154    421              Стални трошкови                                        100.000                                                                  100.000 
155    422             Трошкови путовања                                    500.000                                                                   500.000 
156    423             Услуге по уговору                                       600.000                                                                   600.000 
157    424             Специј.услуге                                            2.800.000                                                              2.800.000 
157-1 425             Текуће поправке и одржавање                4.000.000                                                               4.000.000 
157-2 425              Текуће поправ.и одржав.-извор 07         9.500.000                                                              9.500.000 
158    426             Материјал за пољ.                                     2.150.000                                                              2.150.000 
159    441             Отплата камата                                          5.000.000                                                              5.000.000 
160    451             Субвенције у пољоприв.                           1.800.000                                                              1.800.000   
161    511             Зграде и грађевин.објекти                        4.600.000                                                              4.600.000                                    
       01 –    Приходи из буџета        22.350.000 
       07-    Дон.од ост.нив.власти       9.500.000  
   
     УКУПНО РАЗДЕО XII                     31.850.000                                                             31.850.000 
 
________________________________________________________________________________________________ 
          УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:                    383.000.000          7.650.000         8.607.000         399.257.000      
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III  
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 7. 

 
 У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014.годину и пројекцијама за 
2015. и 2016.годину, број 401-00-291/2013-03 од 03.10.2013.године, које је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу Одредби чл.36а Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09,73/10, 101/10, 
101/11, 93/12 и 63/13), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
(''Сл.гласник РС'',бр. 104/09), број запослених код корисника буџета не може прећи максимални број запослених 
на неодређено и одређено време и то: 
 - 67 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 - 7 запослених у локалној администрацији на одређено време; 
 - 18 запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 - 7 запослених у предшколским установама на одређено време. 
 У Одлуци о буџету за 2014.годину средства за плате су планирана на основу броја запослених и 
платних фондова у Буџету 2013.године, увећаних за 2%. 
 Број запослених је мањи од дозвољеног броја из става 1. алинеја 1. и 2., и то: 
 - 4 изабрана лица, 
 - 7 постављена лица, 
 - 56 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 - 1 запослен у локалној администрацији на одређено време; 
 - 2 радника-мировање радног односа; 
 - 15 запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 - 11 запослених у предшколским установама на одређено време. 
 Број запослених код буџетских корисника може се повећавати само у складу са Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној администрацији (''Сл.гласник РС'',бр.104/09). 

 
Члан 8. 

 
Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине и одговоран је за законито и наменско 

коришћење средстава распоређених овом Одлуком. 
   

Члан 9. 
 

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање 
налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода,  као и за издавање захтева за плаћање са 
рачуна извршења буџета. 

Члан 10. 
 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених у буџету, односно употребу буџетских 
апропријација поред наредбодавца  директног односно индиректног корисника буџета одговоран је и 
руководилац Службе рачуноводства из своје надлежности. 
  

Члан 11. 
 

 Општинска управа-Одељење надлежно за финансије, обавезно је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана 
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 Председник општине је обавезан да у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему  поднесе 
извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о Буџету, и то: 

-    Оствареним приходима и примањима као и о извршеним расходима и издацима о наменама и 
корисницима, 

-    Стању и коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. 
 

Члан 12. 
 
 Приходи и примања буџета општине Кнић прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим 
прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања. 
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Члан 13. 
 

 Изузетно, у случају да се буџету општине из другог буџета (виши и други ниво власти) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове Одлуке, Општинска управа-Одељење надлежно за финансије  на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 

Члан 14. 
 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 
сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним 
Законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 
 У колико корисници средстава Буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе 
супротно одредбама стљава 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће 
обуставити пренос трансферних средстава из Буџета Републике Србије односно припадајућег дела пореза на 
зараде и пореза на добит предузећа. 
 

Члан 15. 
 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног 
овом Одлуком, могу користити та средства до нивоа до ког су та средства и остварена за намене утврђене овом 
Одлуком. 

 
Члан 16. 

 
 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 
Члан 17. 

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

Члан 18. 
 

 Корисници јавних средстава дужни су да своје финансијске планове за 2014. годину ускладе са 
Одлуком о буџету и доставе Општинској управи – Одељењу надлежном за финансије. 

 
Члан 19. 

 
 Пренос средстава из буџета за поједине апропријације (намене), односно кориснике вршиће се 
сразмерно динамици прилива средстава преко одговарајућих рачуна и подрачуна у оквиру консолидованог 
рачуна трезора Општине. 
 Извршење расхода и издатака за Општинску управу, Фонд за заштиту  животне средине  и 50% 
средстава од новчаних казни за прекршаје по члану 19. Закона о безбедности саобраћаја вршиће се са рачуна 
буџета према предвиђеним наменама и позицијама (раздео I и II). 

 
Члан 20. 

 
 Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за 
које су им по њиховим захтевима (са одговарајућом документацијом) та средства одобрена и пренета. 
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 Обавезе преузете у 2013.години у складу са одобреним апропријацијама у 2013.години, а неизмирене у 
току 2013.године, преносе се у 2014.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора. 
 

Члан 21. 
 

 Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета највише до износа одобрених 
апропријација умањених за неизмирене обавезе и извршене расходе у текућој години. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта уколико Законом није друкчије прописано. 
 Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских 
одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава. 

 
Члан 22. 

 
 У случају да се у току године обим пословања или овлашћења буџетских корисника промени, у случају 
оснивања новог или гашења постојећег буџетског корисника, председник општине доноси Одлуку о промени 
апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. 
 Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Општинске управе-Одељења надлежног за 
финансије може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу 
од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 
 За извршна Судска решења по основу Закона о начину и условима признавања права и враћању 
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредно земљишног фонда и конфискацијом 
због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (''Сл.гласник РС, бр. 18/91, 20/92 и 
42/98) где се Општина појављује као супсидијални дужник евиденција се води у разделу X-средства за остале 
намене, функција 112-финансијски и други послови и услуге, идентификациони број 70068, економска 
класификација 483111-новчане казне и пенале по решењу Суда и судских тела. 
 

Члан 23. 
 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и 
примањима буџета. 
 Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: 
 -Обавезе утврђене Законским прописима-на постојећем нивоу, 
 -Минимални стални трошкови неопходни за нормално функционисање корисника буџетских средстава. 

 
Члан 24. 

 
 Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 
   

Члан 25. 
 

 Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у складу са квотама за сваки квартал. 
 Приликом одређивања квота за директне, индиректне и кориснике јавних средстава полази се од 
планираних средстава у буџету, извршења буџета и ликвидних могућности буџета. 
 Општинска управа-Одељење надлежно за финансије обавештава кориснике буџетских средстава о 
одобреним квотама најкасније у року од 15 дана пре почетка периода на који се квоте односе. 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев Општинске управе-Одељења надлежног за финансије 
достављају Извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима. 

 
Члан 26. 

 
 Депоновање слободних средстава директних и индиректних корисника буџета вршиће се преко 
консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским средствима трезора врши председник општине. 
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Члан 27. 

 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2014.години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. 

 
Члан 28. 

 
 Одређени индиректни корисници буџета финансирају се делимично из прихода буџета, и то: 
 - Дечја установа ''Кнић'' (предшколско образовање), 
 - Општинска библиотека ''Др.Драгиша Витошевић (област културе), 
 - Туристичка организација ''Кнић'' из Кнића 
 Код физичке културе планирана су средства као дотације за развој и унапређење спорта (спортска 
друштва, спортских организација, клубова и удружења од интереса за општину), извршаваће се по спроведеном 
јавном конкурсу. 
 У основном и средњем образовању финансирају се материјални расходи и издаци  у складу са Законом. 
 У основном образовању финансирају се специјалне школе, укључујући смештај и превоз деце са 
пратиоцима.  
 Средства за верске заједнице распоређују се на предлог црквених општина. 
 Средства за културне манифестације распоређују се на основу Одлуке Скупштине. 
 Финансирање политичких странака вршиће се у складу са Законом о финансирању политичке 
активности. 
 Средства за противградне стрелце одређују се у износу од 5.000 динара по стрелцу, за 6 месеци (април 
– септембар). 
 Средства из области комуналних јавних расхода користиће се према Програму одржавања, заштите и 
развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката на селу - раздео ХI. 

Средства за пољопривреду користиће се према програму Фонда за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство – раздео XII. 
 

Члан 29. 
 

 У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће 
буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
 Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину. 
 У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 7.200.000 динара. 
 Председник општине доноси решење о употреби текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директног корисника буџетских средстава током 
фискалне године. 
 

Члан 30. 
 

 У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.800.000 динара, односно до 0,5%  укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 
 Овлашћује се председник општине да одлучује о коришћењу средстава сталне резерве за намене 
утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 31. 

 
Овлашћује се Општинска управа-Одељење надлежно за финансије да може да врши усклађивање 

исказаних прихода и примања као и расхода и издатака са прописаним класификацијама. 
 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода ако прописом није другачије одређено. 
 Повраћај прихода врши се на основу Решења које доноси Општинска управа-надлежно одељење ако се 
ради о приходима по Општинским прописима, односно Пореска управа за друге приходе. 
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Члан 32. 
 

Општина Кнић се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу  
(„Службени гласник РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11) 
 Одлуку о дугорочном задужењу Општине доноси Скупштина општине Кнић.  
 

Члан 33. 
 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у јавним приходима и јавном расходима, председник општине  може се задужити у складу са 
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11). 
 

Члан 34. 
 

  Општина Кнић може имати девизни рачун само код Народне банке Србије, осим ако посебним 
законом или међународним уговором није друкчије прописано. 
 

Члан 35. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2014.год. 
    

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о Буџету општине Кнић за 2014.годину, садржан је у чл.20. тачка 3. 
и чл.32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), и чл.42. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'',бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12 и 63/13). 
 Законом о буџетском систему (чл.36а) предвиђено је да министар финансија доноси Упутство за 
припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014.годину и пројекцијама за 2015. и 2016.годину. 
 У складу са овлашћењем из чл.36а Закона о буџетском систему, министар финансија је донео Упутство 
03.10.2013.године, бр.401-00-291/2013-03. 
 Предлог Одлуке о буџету општине Кнић за 2014.годину припремљен је у складу са смерницама  датим 
горе наведеним Упутством и то за планирање масе средстава за плате, материјалне трошкове као и за издатке. 
 Упутство министра финансија је обавезујуће, јер у колико се не припреми Одлука о буџету у складу са 
Упутством, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из Буџета Републике Србије 
до момента док се Одлука о буџету не усклади са Упутством. 
 У ,предлогу Одлуке о буџету за 2014.годину предвиђају се укупни приходи и примања у износу од 
383.000.000 динара и то текући приходи у износу од 363.000.000 динара и примања од задуживања код 
пословних банака у износу од 20.000.000 динара. 
 Код израде предлога Одлуке и планирању приходног дела буџета, тачније код планирања трансферних 
средстава (општи трансфер, трансфер солидарности, наменски трансфер) коришћени су подаци из предлога 
Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину.  

Чланом 32. предлога Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину, општи трансфер за општину 
Кнић предвиђен је у износу од 192.622.590 динара. 
 У структури прихода предлаже се утврђивање пореза на зараде у износу од 77.400.000 динара. 
Проценат учешћа општина и градова у порезу  на зараде је 80%, а 20% припада Републичком буџету. Стопа 
пореза на зараде је 10% и утврђен је неопорезив износ зараде. 
 Порези на имовину, порези на добра и услуге, други порези, приходи од имовине, остали приходи, 
новчане казне и други приходи предлажу се на основу остварења  у Буџету за  2013.годину, узимајући у обзир 
измене законских прописа које се односе на порез на имовину, као и на накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта. 
 Предлаже се у предлогу Одлуке о Буџету -  примања  од задуживања од пословних банака у земљи  у 
корист општине  износ од 20.000.000 динара за финансирање инвестиција у разеделу XI. 
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015. и 2016.годину, исказују се у општем 
делу буџета (чл.6.) као капитални пројекти, остали капитални издаци, земљиште и капитални трансфери 
осталим нивоима власти. 
 Расходи и издаци Буџета по основним наменама-економска класификација, приказани су у општем 
делу Буџета. 
 Посебан део Буџета приказује расходе и издатке по корисницима и ближим наменама. 
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 Средства за зараде запослених са припадајућим доприносима послодавца планирана су у складу са 
Упутством министра финансија датим на основу чл.36а Закона о буџетском систему. 
 У складу са посебним фискалним правилима, индексација плата врши се на следећи начин: 
 Од исплате за април 2014.године плате се повећавају за 0,50% а од исплате за октобар 2014.године, 
плате се увећавају за 1%. У складу са наведеним за обрачун и исплату плата примењују се основице за обрачун 
и исплату плата према закључцима Владе Републике Србије (плата за октобар 2013.г. увећава се 0,5%), а затим 
се основица увећава од плате за април 2014.г. за 0,5% и од плате за октобар 2014.г. за 1%. 
 Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним правилима доводе до 
раста масе средстава за плате не већег од 2%, у односу на ниво плата планиран у складу са одредбама Закона о 
Буџету Републике Србије за 2013.годину (чл.39.). Локална власт у 2014.години може планирати масу средстава 
потребну за исплату 12 месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти полазећи од 
укупног износа средстава за плате који је планиран у складу са одредбама Закона о Буџету Републике Србије за 
2013.годину, увећан највише до 2%, при чему се ограничење односи на укупно планиране плате из буџета 
локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412. 

Прилог: табела 1. – планирана маса средстава за плате за 2014.годину, 
  табела 2.  – број запослених у 2014.години.     

У предлогу Одлуке о Буџету за 2014. годину, планирана су средства за  кориснике, и то:  
- у разделу I – позиција 11, економска класификација 424-накнада за одводњавање, планирана су 

средства у износу од 6.500.000 динара и то за измирење обавезе по споразуму – 5 рата, обавезу по решењу за 
2011.годину и обавезу по решењу за 2012.годину; 

- у разделу II – посебна глава Фонд за заштиту животне средине, а на основу Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за заштиту животне средине, у укупном износу од 1.000.000 динара;  

- у разделу II – посебна глава 2.3. предвиђена су средства за Фонд за финансирање активне политике 
запошљавања у износу од 1.100.000 динара, 

У складу са политиком расхода за 2014.годину којом је предвиђено смањивање расхода за субвенције 
на свим нивоима власти, расходи за субвенције у 2014.години, на нивоу јединице локалне самоуправе, 
планирана су за 30% мање у односу на износ субвенција, планиран Одлуком о Буџету за 2013.годину. 

- у разделу II – посебна глава планирано је трошење средстава 50% од новчаних казни за прекршаје по 
члану 19. Закона о безбедности саобраћаја у износу од 2.000.000 динара. 

Средства за основно образовање - раздео III и средства за средње образовање - раздео IV, имају 
третман текућих донација и трансфера осталим нивоима власти. Укупан износ за основно образовање предвиђа 
се у износу од 38.700.000 динара, за средње образовање износ од 9.300.000 динара. 

Средства за физичку културу раздео VI – планирана су средства као дотације за развој и унапређење 
спорта (спортска друштва,  спортских организација, клубова и удружења од изтереса за општину). Средства ће 
се користити по спроведеном јавном конкурсу. 

Средства за социјалну заштиту (Центар за социјални рад) такође имају третман донације и трансфера 
осталим нивоима власти - раздео VII. Укупна средства за ове намене  предвиђају се у износу од 12.550.000 
динара. У разделу VII  – социјална заштита предвиђају се наменска средства за студентске стипендије у износу 
од 1.500.000 динара, за стипендирање студената по Одлуци Скупштине општине Кнић. 

У делу социјалне заштите предвиђају се и средства по Одлуци Скупштине за помоћ незапосленим 
породиљама у износу од 4.000.000 динара. 

Средства за остале намене- раздео X, ова средства су предвиђена за финансирање-дотације за културне 
манифестације по одлуци СО у износу од 340.000 динара, дотације осталим удружењима грађана по 
спроведеном јавном конкурсу износ од 250.000 динара, Средства за политичке странке имају третман дотације а 
извршаваће се у складу са Законом о финансирању политичких активности („Сл. Гласник РС“  43/11)  

Средства за верске заједнице планирана су у износу од 400.000 динара. 
Средства за елементарне непогоде-противградни стрелци предвиђају се у износу од 900.000 динара и то 

5.000 динара по противградном стрелцу (30 стрелаца) за 6 месеци. 
У складу са Упутством министра финансија група конта 48-остали расходи, планирани су у износу који 

је опредељен Одлуком о Буџету за 2013.годину. У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за 
финансирање редовног рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности 
(''Сл.гласник РС'',бр.43/11), посебно се исказује средства за политичке партије која су планирана на 300.000 
динара. 

Средства за Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић'' предвиђају се у укупном износу од 4.350.000 
динара, и то средства у износу од 1.900.000 динара за делимично финансирање пројекта кућног лечења и 
палијативног  збринављања. Планирају се средства за оджавање софтвера Е- Картон у износу од 600.000 
динара. 

Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката у здравству предвиђају се средства у износу од  
850.000 динара, као и средства за набавку опреме у износу од 850.000 динара, а према Закону о здравственој 
заштити, чл. 13. тачка 5.  где је од 01.01.2007. године, на локални ниво пренета нова функција обезбеђивање 
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средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач општина (изградња, 
одржавање и опремање установа примарне здравствене заштите, односно инвестиционо улагање, инвестиционо 
текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава). 

Намена средстава планирана у разделу XI-Буџетски фонд и месне заједнице ближе ће се  определити  у 
предлогу  Програма  друштвено-економског развоја, и предлогу Програма одржавања заштите и развоја 
локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2014. години. 

Намена средстaва планирана у разделу XII  - Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства 
ближе ће се определити у предлогу  Програма друштвено-економског развоја и предлогу  Програма Фонда за 
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства за 2014. годину. 

, 
Назив јединице локалне власти 

   Општина Кнић 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину  
у ооо динара Tабела 1.  

Ред.бр. 
Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти 

Маса средстава за 
плате  планирана за 

2013. годину 

Маса средстава за плате 
планирана за 2014. 

годину 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

1 2 3 4 5 6 

1 Органи и организације локалне 
власти 48,147 - 49,110   

2 Установе културе 1,691 350 1,725 357 

3 

Остале установе из области јавних 
служби (навести називе: на пр.: 
установе у области културе и сл.)) 
Туристич.организац.                                    
-                                                                          
-                                                         1,578 540 1,630 551 

4 Месне заједнице       600 

5 
Дирекције основане од стране 
локалне власти         

6 Предшколске установе 11,952 7,500 12,191 7,650 

7 

Јавна предузећа основана од 
стране локалне власти који се 
финансирају из јавних прихода 
чија је намена утврђена посебним 
законом         

8 

Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе)Буџетски 
фонд                                               -                                                                        
- 

1,584   1,616   

9 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава  64,952 8,390 66,272 9,158 
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Назив јединице локалне власти 
  Општина Кнић 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ 

    
Табела 2. 

Ред.бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

Број 
запослених на 

неодређено 
време 

Број 
запослених 
на одређено 

време 

Укупан број 
запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 
1 Органи и организације локалне власти 63   63 
        Изабрана лица 4   4 
        Постављена лица  5   5 
        Запослени 54   54 
2 Установе културе                                                                                3   3 

3 

Остале установе из области јавних 
служби  које се финансирају из буџета  
(осим предшколских установа; 
навести назив : установа у области 
културе и сл.) Туристич.организац.                                                           

1   1 
4 Месне заједнице 2   2 

5 
Дирекције основане од стране локалне 
власти       

6 
Укупно за све кориснике буџета на 
које се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у 
локалној администрацији  59   59 

7 Предшколске установе 20 6 26 

8 

Привредна друштва и други облици 
организовања чији је једини оснивач 
локална власт (индиректни корисници 
буџета-невести називе) Буџетски 
фонд                                                                  1   1 

9 
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава  90 6 96 

 
                                      
Број: 400-902/2013-03                                                
У Книћу, 24.12.2013.год.                                             
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници  од 24.12.2013. године, на основу члана 9. и 10. 
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС», бр. 62/06), члан 32. став 1. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 
129/07), члан 35. став 1. тачка 14. Статута општине Кнић 
(«Службени гласник РС», бр. 95/08) и члан 146. и 147. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(«Службени гласник РС», бр. 95/08), донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 
 

1. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 
 Обвезник таксе је подносилац захтева, односно 
поднеска којим се поступак покреће, односно врши 
радња прописана Тарифом. 
 Ако за прописану таксу постоји више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 Ако записник замењује захтев, односно 
поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа такса, 
обвезник је давалац изјаве на записник. 
  

3. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 3. 
 
 Ако Тарифом није другачије прописано, таксена 
обавеза настаје: 
 1) за поднеске - у тренутку када се предају, а на 
захтеве дате на записник-када се записник састави: 
 2) за решење, дозволе и друге исправе-у 
тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
 3) за управне радње - у тренутку подношења 
захтева за извршење тих радњи. 
   
4. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 4. 
 
 Таксе се плаћају у прописаном износу на рачун 
Општинске административне таксе, у тренутку настанка 
таксене обавезе. 
 Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да 
је таксу уплатио. 

 
Члан 5. 

 
 У решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који 
је плаћен, као и тарифни број по којим је такса плаћена. 

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

Члан 6. 
 
 Ако обвезник који је дужан да плати таксу, 
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева 
или поднеска затражиће од обвезника да плати 
прописану таксу, у року од 10 дана од дана подношења 
захтева или поднеска и упозорити га на последице 
неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву односно 
поднеску сачињава забелешка. 
 Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев 
или поднесак, односно други спис стигне поштом, 
одговорно лице овлашћено за одлучивање по захтеву, 
односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом 
да у року од 10 дана од дана пријема опомене, плати 
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на 
последице неплаћања таксе. 
 Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 
2. овог члана сматра се да је захтев, односно поднесак од 
почетка уредно таксиран. 
 Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. 
и 2. овог члана наплата прописане таксе и таксе за 
опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 
 
5. ОСЛОБОЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 
Члан 7. 

 
 Ослобађају се плаћања таксе: 
 1) органи и организације Републике Србије и 
локалне самоуправе; 
 2) организације обавезног социјалног 
осигурања; 
 3) Црвени крст;                                                                                                                                                                          
 4) установе основане од Републике Србије и 
локалне самоуправе; 
 5) цркве и верске заједнице регистроване у 
складу са Законом о црквама и верским заједницама;  
 6) дипломатско-конзуларна представништва 
стране државе, под условом узајамности. 
  7) корисници права из области социјалне 
заштите 

 
 

Члан 8. 
 
 Не плаћа се такса за: 
 1) списе и радње у поступцима који се воде по 
службеној дужности; 
 2) списе и радње у поступку за повраћај више 
или погрешно плаћених јавних прихода; 
 3) списе и радње за исправљање грешака у 
решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама; 
 4) списе и радње у поступку остваривања права 
из социјалне заштите, финансијске подршке породици са 
децом, предшколског васпитања и образовања, борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 
 5) поднеске упућене органу за представке и 
притужбе; 
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 6) списе и радње у вези са школовањем ученика 
и студената; 
 7) списе и радње у поступцима за утврђивање 
права насталих у вези са елементарним непогодама и 
другим ванредним догађајима; 
 8) списе и радње у вези са заснивањем радног 
односа и остваривања права по том основу; 
 9) потврду о пријему захтева; 
 10) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
 11) све врсте пријава и прилога, списе и радње у 
поступку за утврђивање права насталих у вези 
елементарних непогода и других ванредних догађаја, као 
и списе и радње за које је ослобађање таксе прописано 
таксеном тарифом; 
 12) за потврду о правоснажности и извршности 
која се ставља на управни акт. 

 
Члан 9. 

 
 Ако је поступак покренут на захтев више 
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, 
таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен 
плаћања таксе. 
 
6.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

 Новчаном  казном од 2.500,оо до 5.000,оо динара 
казниће се за прекршај одговорно лице ако: 
 1) изврши радњу по поднетом захтеву без доказа о 
уплати таксе; 
 2) у решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена не означи да  је такса плаћена, износ који је плаћен и 
тарифни број по којем је такса плаћена;     
  
 3) не обавести обвезника који је захтев поднео без 
доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је дужан да 
плати прописану таксу и да о томе поднесе доказ односно ако 
таксу не плати у прописаном износу пре уручења затраженог 
решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику 
да је радња извршена; 

4) у решењу или другој исправи која се издаје без 
плаћања таксе не означи сврху издавања и основ ослобођења 
од таксе. 
 
 
7.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2014.године. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о Локалним административним таксама (''Сл. 
гласник општине Кнић'', бр. 8/2010). 
 
 
 
 
 
 
 

ТАРИФА 
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

                                                                                                                                            
Износ у динарима 
    
  За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 
поднесак, ако овом длуком није другачије прописано 
....................................................................................... 100,оо                                                                 
 
 Напомена: 
 
 Такса по овом тарифном броју не плаћа се: 
                1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева 
брже поступање по ранијем захтеву; 
 2) када је издавање списа, односно вршење 
радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу 
са овим законом; 
 3) за захтев за остваривање права на премију, 
односно регрес (подстицај пољопривредне производње) 
 4) за захтев за приступ информацијама од јавног 
значаја, у складу са законом којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. 
 

Тарифни број 2. 
 

 1. За жалбу против решења која доноси 
Општинска управа, ако овом Одлуком није другачије 
прописано ................................................................... 390,оо 
  

Напомена: 
                Ако се у истој правној ствари доноси подноси 
једна жалба против више решења, такса из овог тарифног 
броја плаћа се према броју решења која се оспоравају 
жалбом. 
        Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се 
када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби 
надлежан орган општине. 
 
 2. За ванредни правни лек ...................... 1.000,оо
      

Тарифни број 3.         
 
 За сва решења која доноси Општинска управа, 
ако овом Одлуком није другачије прописано …..... 430,оо                               

 
Напомена: 

 Ако се доноси једно решење по захтеву више 
лица, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју 
обвезника таксе којима се решење уручује. 
 Такса за решење из овог тарифног броја које се 
доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са 
прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган 
општине. 

 
Тарифни број 4. 

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

Тарифни број 5. 
 
 За опомену којом се обвезник позива да плати 
таксу ............................................................................ 100,оо 
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Тарифни број 6. 
 
 За увид у архивирана акта по захтеву странке за 
сваки започет сат ........................................................ 100,оо 
 

Тарифни број 7. 
 
 За издавање преписа по сваком полутабаку 
оригинала .....................................................................100,оо 
 

Тарифни број 8. 
 
 За спровођење поступка за закључење брака: 
               - у службеним просторијама у току радног 
времена ........................................................................ 580,оо 
 - у службеним просторијама после радног 
времена, суботом, недељом и празником .............. 2.000,оо 

- ван службених просторија ................... 3.500,оо 
 

Тарифни број 9. 
 

 1. За одређивање услова за постављање 
привремених монтажних објеката: 
 - за физичка лица ..................................... 1.460,оо 
 - за правна лица ....................................... 2.920,оо 
 2. За решење о постављању монтажних објеката 
на површини јавне намене ........................................ 550,оо 
 3. За решење о заузећу јавне површине 
грађевинским материјалом , за извођење грађевинских 
радова и за друге сличне случајеве .......................... 550,оо 
 4. За решење о истицању фирме на површинама 
и просторијама који припадају општини (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере, и слично) ..... 550,оо 

 
Тарифни број 10 

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

Тарифни број 11. 
 
 За попис имовине у поступку расправе 
заоставштине ........................................................... 4.380,оо 
   

Тарифни број 12. 
 

 1. За давање информације о локацији за градњу 
објекта ......................................................................... 660,оо 
 2. За издавање локацијске дозволе 
 - за стамбене објекте ............................... 1.170,оо 
 - за пословне и линијске инфраструктурне 
објекте ...................................................................... 4.380,оо 
 - за стамбено-пословне објекте .............. 2.750,оо 
 - за економске објекте у пољопривреди  
...................................................................................... 550,оо 
 3. За издавање потврде о усклађености 
урбанистичког пројекта са планским документима, 
потврде за пројекте парцелације и препарцелације и 
услова за исправку граница суседних катастарских 
општина ....................................................................... 660,оо 
 4. За решења о утврђивању земљишта за 
редовну употребу објекта и формирању грађевинске 
парцеле ..................................................................... 1.650,оо 
 5. За решење о поништавању решења о 
изузимању градског грађевинског земљишта 
....................................................................................... 880,оо 

 6. За решење о конверзији права коришћења на 
грађевинском земљишту у право својине 
....................................................................................... 880,оо 
 7. За измену решења о локацијској дозволи 
....................................................................................... 660,оо 
 

 
Тарифни број 13. 

 
 1. Решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта у својини општине ради изградње 
.................................................................................... 1.500,оо 
 2. Решење ради отуђивања грађевинског 
земљишта у својини општине ради изградње 
.................................................................................... 1.500,оо 
 3. За подношење предлога за покретање 
поступка за прибављање и располагање непокретностима 
у јавној својини општине ....................................... 2.000,оо 

 
Тарифни број 14. 

 
 1. За решења о испуњености услова возила и 
возача за обављање такси превоза ......................... 1.100,оо 
 2. За решење за обављање такси превоза 
....................................................................................... 550,оо 
 3. За издавање такси дозволе ..................... 550,оо 
 4. За издавање такси легитимације ........... 550,оо 
 5. За издавање дупликата такси дозволе и такси 
легитимације ............................................................... 550,оо 

  
 Тарифни број 15. 

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

 
Тарифни број 16. 

 
 За пружање правне помоћи 
 - давање усмених правних савета .. без накнаде 
 - израда поднесака (захтеви, ургенције, молбе) 
....................................................................................... 440,оо 
 - улагање правних лекова (жалба) .............730,оо 
 - израда кривичних пријава ....................... 580,оо 

- израда предлога у извршном поступку ...730,оо 
 - израда предлога у ванпарничном поступку 
........................................................................................730,оо 
 - израда жалби у једноставнијим правним 
стварима ...................................................................... 580,оо 
 - израда тужби у једноставнијим правним 
стварима ...................................................................... 580,оо 
 - израда тужби у сложенијим правним стварима 
.......................................................................................730,оо 
 - састављање уговора, тестамената и друго 
.................................................................................... 1.020,оо 
  
  
 
Број: 033-1353/2013-01 
У Книћу, 24.12.2013. године        
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр. 129/07), чл.2., чл.5. став 1. чл.9. став 1. и чл.111. 
Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), 
чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.1. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу (''Општински 
сл.гласник'',бр. 1/00), чл.146. став 2. и чл.147. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ 

НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о новчаном давању незапосленој 
породиљи (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/12 и 11/12), 
у чл.11. речи: ''у висини од 6.000,оо динара'', замењују се 
речима: ''у висини од 7.000,оо динара''. 
 

Члан 2. 
   

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2014.године. 
 
 
 
Број: 9-1330/13-01 
Книћу, 24.12.2013.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р.                                                                                              
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од  24.12.2013.године, на основу чл.103. - 109. 
Закона о туризму (''Сл.гласник РС'',бр.36/09, 82/10, 99/11-
др.закон и 93/12), чл.20. став 1. тачка 23. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.13. 
став 1. тачка 23. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о боравишној такси (''Сл.гласник 
општине Кнић'',бр.8/09), у чл.4. у ставу 1. речи: ''у износу 
од 60,оо динара'', замењују се речима: ''у износу од 70,оо 
динара''. 
 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2014.године. 
 
 
Број: 9-1329/13-01 
У Книћу, 24.12.2013.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013.године, на основу чл.32.став1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( '' Сл.гласник 
РС'',бр.129/07 ), чл.11а. став 19. Закона о ученичком и 
студентском стандарду('' Сл.гласник РС '',бр.18/010 и 
бр.55/013), и чл.35. став 1.тачка 7. Статута општине Кнић 
( '' Сл.гласник РС '',бр.95/08 ), донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се уређује питање стипендирања 
студената који имају пребивалиште на територији 
општине Кнић. 

 
Члан 2. 

 
 Општина Кнић ће стипендирати студенте 
државних универзитета чије се школовање финасира из 
буџета од друге па до завршне године редовних студија, 
односно до истека апсолвентског стажа. 
 Листу факултета чији студенти ће бити 
стипендирани, као и број студената који ће бити 
стипендирани утврђује Председник општине на предлог 
Комисије за доделу студентских стипендија ( у даљем 
тексту: Комисија ). 
 

Члан 3 
 
 Корисници стипендије могу бити студенти од 
друге па до завршне године студија, односно до истека 
апсолвентског стажа, са просеком оцена из предходне 
године студија 8,50. 
 Право из ове одлуке могу остварити студенти 
који нису остварили право на Републичку стипендију а у 
складу са чл.11. Закона о ученичком и студентском 
стандарду ('' Сл.гласник РС '', бр.18/010 и бр.55/013). 

 
Члан 4. 

 
Корисници стипендије могу бити студенти који 

су први пут уписали зимски семестар одговарајуће 
године студија. 
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Уколико студент током студија изгуби једну 
годину, губи статус стипендисте. 

 
Члан 5. 

 
 Студент стипендиста губи статус стипендисте 
уколико се утврди: 

- да подаци који су наведени као основ за 
остваривање права на стипендију не одговарају 
чињеничном стању, 

- ако у предвиђеном року не достави потребну 
документацију за наставак коришћења 
стипендије, 

- ако заснује радни однос, 
- истеком апсолвентског стажа одређеног 

статутом факултета. 
 

Члан 6. 
 
 Након губљења статуса стипендисте, корисник 
стипендије је дужан да врати цео износ примљене 
стипендије, у складу са Уговором о стипендирању. 

 
Члан 7. 

 
 Право на стипендију у већем новчаном износу у 
односу на друге студенте из чл.3. ове одлуке имају 
талентовани студенти од друге до завршне године 
основних студија и то: 
- студенти са значајним објављеним радовима или 
одговарајућим уметничким остварењима са најмањом 
просечном оценом у току студија 8,50; 
- студенти истакнути спортисти који освоје једно од прва 
три места на републичком односно међународном 
такмичењу, са најмањом просечном оценом у току 
студија 8,50; 
- студенти који се школују на факултетима чија су 
занимања дефицитарна на подручју општине Кнић са 
најмањом просечном оценом у току студија 8,50. 
 Дефицитарна занимања утврђује Комисија из 
чл.2. ове Одлуке по прибављеним подацима од 
Националне службе за запошљавање у Книћу. 
 

Члан 8. 
 
 Право на стипендију немају студенти војне и 
полицијске академије и других сличних факултета, за 
које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања 
студија. 

 
Члан 9. 

 
 Студент стипендиста закључиће Уговор о 
стипендирању са општином Кнић, који у име општине 
закључује Председник општине. 
 Услове за закључење уговора утврђује 
Председник општине на предлог Комисије из чл.2.ове 
Одлуке. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТИПЕНДИЈЕ 

 
Члан 10. 

 
 Право на стипендију стиче се на основу 
конкурса за доделу студентских стипендија који 
расписује Комисија из чл.2. ове Одлуке. 

 Комисију из става 1. овог члана именује 
Председник општине на период од четири године. 
 Комисију чини председник и четири члана. 
 

Члан 11. 
 
 Конкурс за доделу стипендија садржи: 

- услове за доделу стипендија, 
- документа потребна за остваривање права на 

стипендију, 
- рок за пријављивање и подношење докумената 

и 
- рок до кога ће студенти бити обавештени о 

резултатима конкурса. 
 Резултати конкурса биће саопштени у виду 
коначне листе студената којима је одобрено коришћење 
студентске стипендије, и то на огласној табли и сајту 
општине Кнић. 
 Потребна документа и рокове из става 1. овог 
члана утврђује Комисија из чл.2.ове Одлуке.  
 

 
Члан 12. 

 
 Предлог за доделу стипендија као и листу 
студената који ће бити стипендирани утврђује Комисија 
на основу приложених докумената од стране студента. 
 Одлуку о додели стипендије као и листу 
студената који ће бити стипендирани доноси Председник 
општине на предлог Комисије из чл.2. ове Одлуке. 
 Право на приговор на Одлуку о додели 
стипендије имају студенти подносиоци захтева у року од 
8(осам ) дана од дана објављивања Одлуке. 
 Приговор се подноси Председнику општине. 
 Коначну одлуку по приговору доноси 
Председник општине. 
 

Члан 13. 
 

За наставак коришћења стипендије студент-
стипендиста доставља потврду о уписаној наредној 
години студија 7 (седам) дана по упису наредне године 
студија а најкасније до 1.децембра текуће календарске 
године. 
 
 
III.    СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 
 
 

Члан 14. 
 
 Средства за исплату стипендија обезбеђују се у 
буџету општине Кнић. 

 
 

Члан 15. 
 
 Висину стипендије по категоријама корисника 
утврђује Председник општине, за сваку школску годину, 
на предлог Комисије из чл.2. ове Одлуке. 
 Стипендије се исплаћују за десет месеци у 
оквиру једне школске године. 
 Стипендије се не исплаћују за месеце јул и 
август. 
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IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
 

Члан 16. 
 

 Права и обавезе између општине Кнић и 
корисника стипендије регулисаће се Уговором о 
стипендирању у складу са Законом и овом Одлуком.  
 

Члан 17. 
 

Стипендиста који заврши студије дужан је да се 
јави општини Кнић у року од 30 дана од дана 
дипломирања, ради посредовања у запослењу у 
предузећима и установама чији је оснивач Општина. 

 
Члан 18. 

 
 Ако општина Кнић није у могућности да 
стипендисти из чл.17. ове одлуке обезбеди запослење у 
року од 6 (шест) месеци од дана пријема обавештења да 
је стипендиста дипломирао, стипендиста није дужан да 
врати средства која је добио на име стипендије, уколико 
Уговором о стипендирању није другачије уређено. 
 

Члан 19. 
 
 Стипендиста је дужан да  у случају запослења 
на територији општине Кнић, буде у радном односу, 
најмање онолико времена колико је примао стипендију. 
 

Члан 20. 
 

 Ако стипендиста по завршетку студија не 
прихвати да заснује радни однос на територији општине 
Кнић, дужан је да врати целокупан износ стипендије са 
законом прописаном каматом од дана утврђивања 
обавезе за враћање стипендије, уколико Уговором о 
стипендирању није другачије уређено. 
 Ако стипендиста не остане у радном односу 
онолико времена колико је примао стипендију, дужан је 
да врати износ стипендије сразмерно времену за које није 
остао у радном односу, уколико Уговором о 
стипендирању није другачије уређено. 
 
 
V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 
 Стручне и административно – техничке послове 
на спровођењу ове Одлуке обавља Општинска управа 
општине Кнић – Одељење за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности. 
 

Члан 22. 
 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у '' Службеном гласнику општине Кнић ''. 
 
 
Бр. 67-1341/2013-03 
У Книћу, 24.12.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013. године, на основу чл. 40., чл. 41., 
чл.43. тачка 2. и 3.  чл. 44. Тачка1.,2. и 3. и чл. 98. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и чл. 
62., чл.66., чл.70., чл. 71., чл. 73., чл.74., чл. 75.. и чл. 147. 
став 2. Пословника о раду  Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 

сталних радних тела Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 7/12),(у даљем 
тексту: Одлука)и разрешавају изабрани и бирају нови 
чланови сталних радних тела  
 

Члан 2. 
 

 У Комисији за представке и жалбе, у члану 3. 
тачка 1. Одлуке, дужности члана разрешава се Небојша 
Ристић, председник, представник изборне листе ''Заједно 
за Шумадију -СПО'',  коме је мандат председника 
Комисије престао утврђивањем престанка мандата 
одборника Скупштине општине Кнић, због поднете 
оставке. 

У  Комисију за представке и жалбе бира се Мирољуб  
Миловановић из Борча, за председника као представник  
изборне листе '' ''Заједно за Шумадију-СПО''. 
 

Члан 3. 
 

У Мандатно имунитетској Комисији, у члану 4. 
тачка 1. дужности председника разрешава се Милован 
Исаиловић из Кнића, представник  изборне листе - 
''Томислав Николић- Српска напредна странка'' коме је 
мандат председника Комисије престао утврђивањем 
престанка мандата одборника Скупштине општине Кнић, 
због избора за заменика председника општине Кнић. 

У  Мандатно имунитетску Комисију бира се 
Зоран Пантовић из Гунцата, за председника,  као 
представник изборне листе '' Томислав Николић -Српска 
напредна Странка. 

У Мандатно имунитетској Комисији, у члану 4. 
тачка 5. дужности члана реда грађана разрешава се Ана 
Старчевић из Честина, представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)'', 
којој је мандат члана Комисије престао избором за члана 
Општинског већа општине Кнић. 
 У  Мандатно имунитетску Комисију бира се 
Ана Старчевић из Честина  за члана из реда грађана, као 
представник  изборне листе '''Ивица Дачић- 
Социјалистичка Партије Србије(СПС)'' .  

 
Члан 4. 

 
У Савету за привредни развој, финансије и 

буџет, у члану 5. тачка 4. дужности члана из реда грађана 
разрешава се Зоран Пантовић из Гунцата, представник 
изборне листе '' Томислав Николић -Српска напредна 
Странка, коме је мандат члана Савета из реда грађана 
престао потврђивањем мандата одборника Скупштине 
општине Кнић.. 
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У Савет за привредни развој, финансије и буџет, 
бира се Драгана Марковић из Губеревца, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе ''Томислав 
Николић -Српска напредна Странка. 

 
Члан 5. 

 
У Савету за урбанизам, стамбено-комуналне 

делатности и заштиту животне средине, у члану 6. тачка 
3. разрешава се дужности члана из реда одборника, 
Драган Мишовић из Претока, представник изборне листе 
''Заједно за Шумадију-СПО'' коме је мандат члана Савета 
из реда одборника престао утврђивањем престанка 
мандата одборника Скупштине општине Кнић, због 
поднете оставке. 

У Савет за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине, у члану 6. тачка 
3. Бира се Драган Буђевац из Вучковице, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе ''Заједно за 
Шумадију-СПО''. 

У Савету за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине, у члану 6. тачка 
4. разрешава се дужности члана из реда грађана Љубиша 
Гавриловић из Коњуше, представник изборне листе 
''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)'' 
коме је мандат члана савета из реда грађана престао 
избором за члана Општинског већа општине Кнић. 

У Савет за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине, у члану 6. тачка 
4. бира се Милован Вујовић из Кнежевца, за члана из 
реда грађана, као представник изборне листе ''Ивица 
Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)''. 
 

Члан 6. 
 

У Савету  за развој пољопривреде, у члану 7. 
тачка 1. дужности председника разрешава се Милија 
Ђурић из Брњице, представник изборне листе ''Ивица 
Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)'', коме је 
мандат председника Савета престао утврђивањем 
престанка мандата одборника Скупштине општине Кнић, 
због поднете оставке. 

У Савет  за развој пољопривреде, у члану 7. 
тачка 1. бира се се Небојша Обрадовић из Бара, за 
председника, као представник изборне листе ''Ивица 
Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)''. 

У Савету  за развој пољопривреде, у члану 7. 
тачка 5. дужности члана  из реда грађана разрешава се 
Радојко Зечевић из Гунцата, представник изборне листе 
''Нова Србија-Демократска странка Србије-Велимир 
Илић- Војислав Коштуница'' коме је мандат члана Савета 
из реда грађана престао потврђивањем мандата 
одборника Скупштине општине Кнић. 

У Савет  за развој пољопривреде,  у члану 7. 
тачка 5. бира се Драган Неборишевић из Вучковице, за 
члана  из реда грађана, као представник изборне листе 
''Нова Србија-Демократска странка Србије-Велимир 
Илић- Војислав Коштуница''. 
 

. Члан 7. 
 

 Мандат новоизабраних чланова радних тела 
траје до истека мандата чланова радних тела изабраних 
Одлуком о образовању сталних радних тела Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 
7/12). 

 

Члан 8. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 119-1399/13-01         
У Книћу, 24.12.2013..год.                                          
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р.            
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013. године, на основу  чл. 35. став 1. 
тачка 27., чл.39. став 1., чл. 45. и чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 62. став 1., а у вези 
чл. 77., 78.,  и 80. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 
посебних радних тела Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 7/12) и разрешава 
изабрани и бира нови члан посебног раднног тела.  
 

Члан 2. 
 

У Савету за праћење примене етичког кодекса, 
у члану 3. став 3. тачка 3. Одлуке, дужности члана из 
реда одборника разрешава се Живомир Марковић из 
Борча, представник изборне листе ''Нова Србија-
Демократска странка Србије-Велимир Илић- Војислав 
Коштуница'', коме је престао мандат члана овог радног 
тела утврђивањем престанка мандата одборника 
Скупштине општине Кнић, због избора за члана 
општинског већа општине Кнић. 

У Савет за праћење примене етичког кодекса, у 
члану 3. став 3. Тачка 3. Одлуке,  бира се Радојко Зечевић 
из Гунцата, за члана из реда одборника, као представник 
изборне листе ''Нова Србија-Демократска странка 
Србије-Велимир Илић- Војислав Коштуница''. 

 
Члан 3. 

 
 Мандат новоизабраног члана радног тела траје 
до истека мандата чланова радног тела изабраних 
Одлуком о образовању посебних радних тела Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 
7/12). 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 119-1400/13-01     
У Книћу, 24.12.2013..год. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,    
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013.године, на  основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.12. Статута 
Туристичке организације ''Кнић'' из Кнића, и чл.5. 
алинеја 4. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Кнић (''Општински сл.гласник'',бр.9/96 и 14/96), 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА 
 
 

 1. За директора Туристичке организације 
''Кнић'' из Кнића именује се  НАТАША ЂУРЂЕВИЋ, 
дипломирани туризмолог из Кнића, на мандатни 
период од четири године. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Кнић''. 
 4. Решење доставити Туристичкој организацији 
''Кнић'' из Кнића, Управном одбору Туристичке 
организације ''Кнић'' из Кнића и Наташи Ђурђевић из 
Кнића,  именованом директору. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења садржан је 
у одредбама чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07)  чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08) и чл.12. Статута Туристичке организације 
''Кнић'' из Кнића, којима је прописано да Скупштина 
општине именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је 
оснивач. 
 Услови за директора Туристичке организације 
утврђени су чл.12. Статута Туристичке организације 
''Кнић'' из Кнића бр.322-4/00 од 13.03.2000.г., бр.332-6/02 
од 20.03.2002.г., бр. 332-24/05 од 13.09.2005.г, и сходно 
наведеном члану за директора Туристичке организације 
може бити именовано лице које поред општих услова 
испуњава и посебне услове: - VII/1 степен стручне 
спреме-дипломирани туризмолог; - најмање 5 година 
искуства у струци, одговарајућа знања и вештине у 
организацији посла и руковођења у области 
туризма.Управни одбор Туристичке организације ''Кнић'' 
у Книћу је дана 13.09.2013.године донео одлуку о 
расписивању конкурса за избор директора, а конкурс је 
објављен дана 13.11.2013.године у листу ''Послови''. По 
конкурсу је стигла једна пријава, и то пријава коју је 
поднела Наташа Ђурђевић, дипломирани туризмолог из 
Кнића. Управни одбор је на седници од 27.11.2013. 
године донео Одлуку и предложио Скупштини да за 
директора Туристичке организације именује Наташу 
Ђурђевић, дипломираног туризмолога из Кнића, на 
мандатни период од четири године.Предложени 
кандидат, по оцени Управног одбора Туристичке 
организације испуњава све наведене опште и посебне 
услове, а обављала је функцију директора Туристичке 
организације ''Кнић'' из Кнића и  у протеклим мандатним 
периодима, што је Управни одбор такође ценио 
приликом доношења одлуке у смислу испуњавања 
посебног услова –да кандидат има одговарајућа знања и 

вештине у организацији посла и руковођења у области 
туризма. 
 С обзиром све на напред изложено Скупштина 
општине Кнић је на седници од 24.12.2013.године донела 
Решење и именовала Наташу Ђурђевић, дипломираног 
туризмолога из Кнића за директора Туристичке 
организације ''Кнић'' из Кнића. 
 
Број: 119-1386/13-01                                       
У Книћу, 24.12.2013.г.                                
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
основу сходне примене чл.32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 
чл.17.став 7. Закона о библиотечко-информационој 
делатности (''Сл.гл.РС'', бр.51/11), чл. 37. Закона о 
култури (''Сл.гл.РС'', бр.72/09), чл.35. став 1. тачка 10. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
чл.147.став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), чл.28.став 1. Статута 
Општинске библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' из 
Кнића,  (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), на седници 
од 24.12.2013.године, а по прибављеној сагласности 
директора Народне библиотеке '''Вук Караџић'' из 
Крагујевца, као библиотеке која обавља матичне 
функције (акт 01 број 888 од 19.12.2013.године) донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  
''ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'' КНИЋ 

 
 

 1. За вршиоца дужности директора Општинске 
библиотеке ''Др Драгиша Витошевић''  Кнић именује се 
САВКОВИЋ СЛАВИЦА, дипломирани биолог, из 
Вињишта. 
 2. Функцију вршиоца дужности директора 
именована ће обављати до именовања директора 
установе, а најдуже годину дана од дана именовања, и то 
са половином пуног радног времена. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Кнић''. 
 5. Решење доставити  Општинској библиотеци 
''Др Драгиша Витошевић'' Кнић, Управном одбору 
Општинске библиотеке  и именованом вршиоцу 
дужности директора. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења саржан 
је у одредбама чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић, (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), и чл.28.став 1. Статута Општинске 
библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' из Кнића, 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09) којим је прописано 
да Скупштина општине именује и разрешава управни 
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одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби чији је оснивач, и даје 
сагласност на њихове статуте у складу са Законом. 
 Чланом 17. став 7. Закона о библиотечко-
информационој делатности (''Сл.гл.РС'', бр.51/11) 
прописано је да се именовање вршиоца дужности 
директора врши на начин и по поступку прописаном 
одредбама закона којим се уређује област културе, а 
чланом 37. Закона о култури  (''Сл.гл.РС'', бр.72/09) 
прописано је да оснивач може именовати вршиоца 
дужности директора установе, без предходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, односно када 
јавни конкурс за директора није успео, и да вршилац 
дужности може обављати ту функцију најдуже једну 
годину.   

У конкретном случају мандат директора је 
истекао 12.06.2013.године, а 13.06.2013. године је 
именован вршилац дужности директора на период од 
шест месеци јер се проценило да је тај рок оптималан за 
именовање новог управног одбора, расписивање 
конкурса и спровођење поступка именовања директора 
по расписаном јавном конкурсу. Након тога је именован 
Управни одбор који је расписао конкурс за избор 
директора, а који је објављен у листу  ''Послови'' 
13.11.2013. године. 

На седници Управног одбора одржаној 
13.12.2013. године је утврђено да  јавни конкурс није 
успео, из разлога што су по конкурсу примљене укупно 3 
пријаве, од којих је једна била неблаговремена (пријава 
коју је поднео Милош Итић, дипл.економисте из Ниша), 
и две непотпуне пријаве , без документације која је 
тражена уз пријаву на конкурс, (пријава коју је поднела 
Маја Станковић, професор српског језика и књижевности 
из Крагујевца и пријава коју је поднела Вера Ђуровић,  
професор српског језика и књижевности у пензији, из 
Крагујевца) па није извршен избор кандидата. 

Имајући у виду наведено, Комисија за 
статутарна питања, организацију и нормативна акта 
скупштине и административна питања , на седници од 
17.12.2013. године је донела Закључак и  предложила да 
се у циљу омогућавања несметаног функционисања 
установе , а сходно члану 37. Закона о култури  
(''Сл.гл.РС'', бр.72/09) именује Славица Савковић из 
Вињишта -Крагујевац, за вршиоца дужности директора 
на период до именовања директора, а најдуже годину 
дана, а како би у међувремену Управни одбор сагледао 
могућности и евентуално приступио одређеним изменама 
статута у смислу промене услова које кандидати треба да 
испуњавају, процента радног времена и сл. и како би 
расписао нови конкурс  и предложио кандидата за 
именовање директора. 
 Услови које треба да испуњава кандидат за 
директора библиотеке утврђени су чл.28.став 5. Статута 
Општинске библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' у 
Книћу, (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), којим је 
прописано: ''За директора библиотеке може бити 
постављено лице које поред општих услова испуњава и 
посебне услове: - VII степен стручне спреме-завршен 
факултет друштвених или природних наука;- да има 
искуство од 3 године у обављању стручних и 
организационих послова у области културе и образовања; 
да је афирмисани културни радник. 
 Чланом 28.став 2. Статута Општинске 
библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' из Кнића, 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), прописано је да 

директор библиотеке обавља послове са 50% радног 
времена.  
 Имајући у виду напред наведено Скупштина 
општине Кнић је на седници од 24.12.2013.године, по 
прибављеној сагласности директора Народне библиотеке 
'''Вук Караџић'' из Крагујевца, као библиотеке која 
обавља матичне функције (акт 01 број 888 од 
19.12.2013.године) донела решење и именовала Славицу 
Савковић из Вињишта, Крагујевац, за  вршиоца 
дужности директора Општинске библиотеке до 
именовања директора, имајући у виду да она испуњава 
све потребне услове, с обзиром да је обављала функцију 
директора ове установе у протеклом мандатном периоду. 
 
Број: 119- 1448/13-01                                      
У Книћу, 24.12.2013.г.                                            
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 24.12.2013.године, на основу чл.11.,12.,13., и 
14. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07 и 34/10-УС и 54/11), чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине кнић 
(''Сл.гласник РС'' бр.95/08) донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА  И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ И О ИМЕНОВАЊУ 
СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У 
СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
 

I.  У Изборну Комисију општине Кнић у 
сталном саставу,  именују се: 
 

1. За председника: Здравко Здравковић, дипл. 
правник из Кнића, испред одборничке групе: 
''Социјалистичка партија Србије(СПС)''; 

     За заменика председника: Рајко Пантовић, 
дипл.правник  из Кнића, испред одборниче групе: 
''Социјалистичка партија Србије(СПС)''; 

2. За члана: Лазар Миловић, студент  из Кнића,  
испред одборничке групе ''Уједињени региони Србије''; 

    За заменика члана: Сава Чобанов из Кнића,  
испред одборничке групе ''Уједињени региони Србије''; 

3. За члана: Томислав Павловић, дипломирани 
правник из Честина,  испред одборничке групе ''Српска 
напредна странка''; 

     За заменика члана:  Мирко Лазовић из 
Рашковића, испред одборничке групе ''Српска напредна 
странка''; 

4. За члана: Зоран Божовић из Бумбаревог Брда, 
испред одборничке групе ''Нова Србија и Јединствена 
Србија''; 

    За заменика члана: Селена Ранчић из Кнића 
,испред одборничке групе ''Нова Србија и Јединствена 
Србија''; 
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5. За члана: Весна Стефановић, дипломирани 
правник из Кнића, испред одборничке групе 
''Социјалистичка партија Србије(СПС)''; 

    За заменика члана: Јелена Радовановић из 
Кнежевца, испред одборничке групе''Социјалистичка 
партија Србије(СПС)''; 

6. За члана: Весна Крсмановић, 
електротехничар аутоматике из Драгушице, испред 
одборничке групе  ''Демократска странка - Борис Тадић''; 

    За заменика члана, Кристина Дабижљевић, 
економски техничар из Груже,  испред одборничке групе 
''Демократска странка - Борис Тадић''; 

7. За члана: Александра Вељковић, студент из 
Кнића,  испред одборничке групе ''Уједињени региони 
Србије''; 

За заменика члана: Марина Петровић, 
дипломирани правник из Љуљака, испред одборничке 
групе ''Социјалистичка партија Србије(СПС)''. 
 

II.   За секретара Изборне Комисије општине 
Кнић у сталном саставу именује се Небојша Томовић, 
дипл. правник из Кнића; 

- За заменика секретара именује се Немања 
Мишовић, дипл. правник из Бумбаревог Брда. 

 
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о именовању председника, заменика 
председника, чланова и заменика чланова  Изборне 
комисије општине кнић, у сталном саставу и о 
именовању  секретара и заменика секретара Иборне 
комисије општине Кнић  у сталном саставу бр 119-
285/2011-01 од 29.04.2011. године, (''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 03/11) 
  

IV. Против овог Решења, у складу са Законом 
(чл.14.став 11. Закона о локалним изборима) допуштена 
је жалба Управном суду, у року од 24 часа од доношења 
Решења. 
  

V. Решење доставити именованом предсeднику, 
заменику председника, члановима, заменицима чланова, 
секретару и заменику секретара. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.11.,12.,13.и 14.  Закона о локалним 
изборима (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 34/10), којим је 
прописано да је један од органа за спровођење избора 
изборна комисија јединице локалне самоуправе (у даљем 
тексту: Комисија), да је она самостална и независна у 
раду и ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона; да за свој рад одговара органу који је 
именовао; да чланови Комисије и њихови заменици могу 
бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији јединице локалне 
самоуправе; да Комисија ради у сталном саставу 
(именовани чланови) и у проширеном саставу 
(опуномоћени чланови), да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не може имати више од 
половине чланова у сталном саставу органа за 

спровођење избора; да у решењу о именовању 
председника и чланова Комисије, поред личног имена 
председника, односно члана, мора бити наведена његова 
политичка припадност или назив странке, односно 
страначке коалиције на чији предлог је именован; 
да.Комисију у сталном саставу чине председник и 
најмање шест чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, сразмено броју 
одборника а у проширеном саставу - и по један 
опуномоћени представник подносилаца изборне листе 
који је предложио најмање две трећине кандидата од 
укупног броја одборника који се бира;  да Комисија има 
секретара кога именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, да секретар учествује у раду Комисије без 
права одлучивања; да председник, чланови изборне 
комисије у сталном и проширеном саставу и њен 
секретар имају заменике; да се за председника, заменика 
председника, секретара и заменика секретара Комисије 
именује лице које је дипломирани правник; да је против 
решења скупштине јединице локалне самоуправе о 
именовању председника и чланова изборне комисије у 
сталном саставу допуштена жалба Управном суду у року 
од 24 часа од доношења решења. У члану 98. Статута 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 147. став 
3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'' бр.95/08) садржано је овлашћење за 
доношење решења од стране органа општине- 
Скупштине општине. 
 Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта скупштине и административна питања 
спровела је поступак утврђивања квота које припадају 
одборничким групама у Скупштини општине Кнић, 
сразмено броју одборника, утврдила расподелу мандата 
према припадајућим квотама и прикупила предлоге 
кандидата који ће ући у састав Изборне комисије 
општине Кнић, у сталном саставу. По предлогу 
Комисије, Скупштина је на седници од 24.12.2013.године 
ово решење у тексту како је дато. 
 
 
Број: 119-1401/2013-01 
У Книћу, 24.12. 2013. год.  
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милић Миловић, с.р. 
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