СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2020.

Број: 21.

Кнић, 11.09.2020.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године, на основу чл. 37. став
1. тачка 37. и чл. 41.Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19) и чл. 66. став 1. и
чл. 67. а у вези чл. 68., 69., 70., 71., 72., 73., и 74., 77., Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19), донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком образују се стална радна тела Скупштине-Комисије и Савети, и бирају
њихови председници и чланови.
Члан 2.
Образује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта
скупштине и административна питања, и у њен састав бирају се:
1. Саша Зарић из Радмиловића, за председника, из реда одборника, као представник
одборничке групе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
2. Горан Илић из Брњице, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Драгана Јовановић из Кикојевца, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
4. Бранко Јовановић из Љубића, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Ненад Марковић из Груже, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
Члан 3.
Образује се Комисија за представке и жалбе, и у њен састав бирају се:
1. Саша Зарић из Радмиловића, за председника, из реда одборника, као
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
2. Зоран Пантовић из Гунцата, за члана из реда одборника, као
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Дејан Мирковић из Губеревца, за члана из реда одборника, као
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
4. Иван Несторовић из Кнића, за члана из реда грађана, као представник
групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
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5. Петар Крсмановић из Драгушице, за члана из реда грађана, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
Члан 4.
Образује се Мандатно имунитетска комисија, и у њен састав бирају се:
1. Драган Тодоровић из Драгушице, за председника из реда одборника, као
представник одборничке групе „ГГ ТРУМАН И НОВА СРБИЈА“.
2. Светлана Мачужић из Вучковице, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Милош Сретеновић из Љубића, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
4. Бојан Умељић
из Опланића, за члана из реда грађана, као представник одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Снежана Ђоковић, за члана из реда грађана, као представник одборничке групе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
Члан 5.
Образује се Савет за привредни развој, финансије и буџет, и у његов састав бирају
се:
1. Јелена Обрадовић, за председника из реда одборника, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
2. Предраг Ранчић из Кнића, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе „ГГ ТРУМАН И НОВА СРБИЈА“.
3. Љубомир Ђурђевић из Кнића, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
4. Јован Милорадовић из Кнића, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Саша Милошевић из Губеревца, за члана из реда грађана, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
Члан 6.
Образује се Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине, и у његов састав бирају се:
1. Јелена Остојић из Врбета, за председника из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
2. Зоран Павловић из Честина, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Драган Милојевић из Губеревца за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „ГГ ТРУМАН И НОВА СРБИЈА“.
4. Владимир Милошевић из Кусовца, за члана из реда грађана, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Градимир Максимовић из Липнице, за члана из реда грађана, као представник
одборничке групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
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Члан 7.
Образује се Савет за развој пољопривреде, и у његов састав бирају се:
1. Милош Сретеновић из Љубића, за председника из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
2. Милош Костић из Љуљака, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Дејан Мирковић из Губеревца, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
4. Иван Петковић из Претока, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Бојан Старчевић из Честина, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
Члан 8.
Образује се Савет за друштвене делатности, и у његов састав бирају се :
1. Горан Марић из Борча, за председника из реда одборника, као представник
одборничке групе „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“.
2. Милан Божовић из Борча, за члана из реда одборника, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
3. Милица Милошковић из Жуња, за члана из реда одборника, као представник
одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
4. Ивана Милојевић из Балосава, за члана из реда грађана, као представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“.
5. Зоран Божовић из Бумбаревог Брда, за члана из реда грађана, као представник
одборничке групе „ГГ ТРУМАН И НОВА СРБИЈА“.
Члан 9.
Чланови радних тела бирају се на мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу наредног да дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.

Број:113-1330/20-01
У Книћу:11.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године, на основу члана 7779. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/19
и 72/19), на основу члана 2. Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника организација за обавезно социјално осигурање
за време ванредносг стања насталог услед болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(„Службени гласник РС“, број 47/2020) , члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана
37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/2019), донела
је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Кнић за 2019. годину (у даљем тексту:
завршни рачун) у Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Консолидовани Образац 1)
утврђена је укупна актива и укупна пасива у следећим износима:
Актива
Конто

Пасива (у 000 динара)
Назив конта

1.

011100

Зграде и грађевински
објекти

2.

011200

Опрема

3.

011300

4.

Износ

Конто

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

743.695

1.

230000

13.213

2.

243300

Остале некретнине и
опрема

174

3.

244200

012100

Култивисана имовина

115

4.

245100

5.

013100

Драгоцености

5.

245200

6.

014100

Земљиште

16.558

6.

245300

7.

014300

Шуме и воде

1.595

7.

252100

8.

015100

Нефинансијска имовина
у припреми

9.022

8.

254100

Добављачи у земљи
Остале обавезе из
односа буџета и
буџетских корисника

9.

015200

Аванси за нефинансијску
имовину

9.

291100

Разграничени приходи и
примања

10.

016100

Нематеријална имовина

10.

291200

Разграничени плаћени
расходи и издаци

29.028
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11.

111900

12.

121100

13.

122100

14.

123200

15.

131100

Домаће акције и остали
капитал
Жиро и текући рачуни
Потраживања по основу
продаје и друга
потраживања
Дати аванси, депозити и
кауције
Разграничени расходи до
једне године

Обрачунати неплаћени
131200
расходи и издаци
16.
Укупна актива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+1
5+16)
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54.130

11.

291300

30.596

12.

291900

Обрачунати
ненаплаћени приходи и
примања
Остала пасивна
временска разграничења

96.335

13.

311100

Нефинансијска имовина
у сталним средствима

967

14.

311400

1.433

15.

321121

36.755

1.033.616

Финансијска имовина
Вишак прихода и
примања-суфицит
Нераспоређени вишак
прихода из раних
година

321311
16.
Укупна пасива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+1
5+16)

95.564
771

813.400
54.130
24.055

6.541

1.033.616

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године
(Консолидовани Образац 2), утврђени су укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине, укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине и резултат пословања у следећим износима:
1.
2.
3.
4.
5.

Конто
710000
730000
740000
770000
840000

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

410000
420000
450000
460000
470000
480000
510000

(у 000 динара)
Назив конта
Износ
Порези
164.180
Донације и трансфери
227.126
Други приходи
20.265
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
46
Примања од продаје природне имовине
116
Укупно остварени текући приходи и примања
(1+2+3+4+5)
411.733
Расходи за запослене
87.560
Коришћење услуга и роба
125.959
Субвенције
24.299
Донације, дотације и трансфери
63.558
Социјално осигурање и социјална заштита
17.812
Остали расходи
18.343
Основна средства
77.706
Укупно извршени текући расходи и издаци
(5+6+7+8+9+10+11)
415.237
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (I– II )
3.504
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
(12+13)
27.559
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
27.559
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања (14)
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
Вишак прихода и примања – суфицит (III+IV- V)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину

Draft
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Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у
наредну годину

16.889

Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2019. године (Консолидовани Образац 3), утврђени су укупни издаци и мањак примања у
следећим износима:
Примања
Конто
800000
900000

Издаци (у 000 динара)
Назив конта
Износ
Издаци за
500000
116
нефинансијску имовину
77.706
Издаци за отплату
Примања од задуживања и
600000 главнице и набавку
продаје финансијске имовине
0
финансијске имовине
0
116
77.706
Укупно:
Укупно:
Мањак примања (800000+900000)-(500000+600000) :
77.590
Назив конта
Примања од продаје
нефинансијске имовине

Износ

Конто

Члан 4.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.
године (Консолидовани Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи, укупни новчани одливи и
салдо готовине на крају године у следећим износима:
Новчани приливи
I Салдо готовине на
почетку године
1. Текући приходи (класа 7)
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
(класа 8)
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
II Новчани приливи (1+2+3)
4. Корекција новчаних
прилива за наплаћена
средства која се не
евидентирају преко класа 7, 8
и9
III Кориговани приливи за
примљена средства у
обрачуну (II+4)

Новчани одливи (у 000 динара)
34.167
411.617

116

0
411.733

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

337.531
77.706

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

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

0
415.237

67

415.304
30.596

Члан 5.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.
године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 3.504 хиљада динара
између укупних прихода и примања у износу од 411.733 хиљада динара (класа 7, 8 и 9) и укупних
расхода и издатака у износу од 415.237 хиљада динара (класа 4, 5 и 6), по нивоима финансирања из
буџета републике, општине, донација, помоћи и из осталих извора:

Draft

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 21. – страна 7

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Опис
Републике Општине ООСО
1. Укупни приходи и примања
(класа 7, 8 и 9)
2. Укупни расходи и издаци (класа
4, 5 и 6)
3. Текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
(класа 7 и 8)
4. Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину (класа 4 и
5)
5. Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит (3.-4.)
6. Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит (4.-3.)
7. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
8. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
(класа 6)
9. Вишак примања (7.-8.)
10. Мањак примања (8.-7.)
11. Вишак новчаних прилива (1-2.)
12. Мањак новчаних прилива (2-1.)

(у 000 динара)

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

Укупно

22.823

384.900

3.947

63

411.733

18.520

368.122

1.004

27.591

415.237

22.823

384.900

63

411.733

18.520

368.122

27.591

415.237

4.303

16.778

27.528

3.504

27.528

3.504

3.947

1.004

4.303

2.943

16.778

2.943

Члан 6.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални суфицит буџета општине Кнић за 2019. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018.
ГОДИНУ
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
II УКУПНИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА (1+2+3)
1.Текући приходи
2.Примања од продаје
нефинансијске имовине
3.Примања од
задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1.Примања од продаје
финансијске имовине
III Пренета средства
IV УКУПНИ

Економска
клас.
2
3+7+8+9

План 2019.

7+8+9

3
546.270

Остварење у
2019.
4
439.292

Разлика %

512.103

411.733

80,40 %

512.103

411.617

80,38 %

0

116

34.167
546.270

27.559
415.237

5 (4x100:3)
80,42%

7
8
9
92
3
4+5+6

Draft

80,66 %
76,01%

Страна 8. – Број 21.
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
(4+5+6)
4.Текући расходи
5.Издаци за
нефинансијску имовину
6.Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
6.1.Набавка финансијске
имовине
VI БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII Део нераспоређеног
вишка прихода и
примања из ранијих
година који је
коришћен за покриће
расхода и издатака
VIII УКУПНИ
ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ (VI+(3.16.1))
IX УКУПАН
ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ (VI+ VII)

11.09.2020.

4

395.872

337.531

85,26%

5

150.398

77.706

51,67%

(7+8)-(4+5)

34.167

3.504

10,26

3

34.167

27.559

80,66%

6

62

(7+8)(4+5)+(9262)

34.167

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

24.055

Консолидовани буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 3.504 хиљада динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног вишка
прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од
27.559 и утврђен је у износу 24.055 хиљада динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит ( консолидовани), у износу од хиљада 24.055
динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
-Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од 7.166
хиљада динара,
-Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 16.889 хиљада
динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 6.541
хиљада динара као и укупан фискални суфицит у износу 24.055 хиљада динара што укупно износи
30.596 хиљада динара распоређује се Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине
Кнић за 2020. годину.

Draft

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине Кнић за 2019.
годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година
приказани су у табели:

Draft

Страна 10. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 11

Страна 12. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
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Члан 8.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину према
економској класификацији приказани су у табели:

Draft

Страна 14. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 21. – страна 15

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину према
функционалној класификацији приказани су у табели:

Draft

Страна 16. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
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Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину према
програмској класификацији приказани су у табели:

Draft

Страна 18. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 19

Страна 20. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

11.09.2020.

Члан 11.
Укупно планирани и извршени капитални издаци буџета општине Кнић за 2019. годину приказани су у
табели:

Draft

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 21

Страна 22. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

11.09.2020.

Члан 12.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2019. годину према
економској класификацији по буџетским корисницима приказани су у табели:

Draft

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 23

Страна 24. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 25

Страна 26. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 27

Страна 28. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 29

Страна 30. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 31

Страна 32. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 33

Страна 34. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 35

Страна 36. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 37

Страна 38. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 39

Страна 40. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Draft

Број 21. – страна 41

Страна 42. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

Draft

11.09.2020.

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Број 21. – страна 43

ПРОГРАМ
/ ПA /
Пројекат

Ши
фра

1–
Становање
,
урбанизам
и
просторно
планирање

110
1

Спровођењ
е
урбанистич
ких и
просторних
планова

000
2

Опис

Планирање,
уређење и
коришћење
простора у
локалној
заједници на
начелима
одрживом
развоја,
равномерног
територијалног
развоја и
рационалног
коришћења
земљишта
Број објеката
који је
озакоњен је
мањи од
планираног
због малог
одзива грађана
за легализацију
објеката

Циљ

Индикат
ор

Просторни
развој у складу
са плановима

Проценат
покривености
територије
урбанистичко
м планском
документацијо
м

Ефикасан
процес
озакоњења

Укупан број
озакоњених
објеката у
години

Јединица
мере

Проценат

Вредност у базној 2018. години

Члан 13.
Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Циљана
вредност
2019

2

2

Остварена
вредност
2019

2

3.120.000,00

100

12
3.120.000,00200
02012000

Број
50

1000

Draft

Увојен буџет

Текући буџет

3.185.650,00

Извршење у
2019.
години

2.379.483,51

Процена
т
изврше
ња у
односу
на
текући
буџет

л
и
ц
е

74,69

Начелник
управе

78,79

Руководила
ц одељења
за
имовинско правне
односе

2.379.483,51
3.020.000,00

О
д
г
о
в
о
р
н
о

Страна 44. – Број 21.
Развој ГИСа у Книћу

2–
Комуналне
делатности

Управљање
/одржавање
јавним
осветљење
м

Одржавање
јавних
зелених
површина

П01

110
2

000
1

000
2

Службени гласник општине Кнић
Израђена
општинска
ГИС
апликација

Мапиране
саобраћајнице
у општини
Кнић у км

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

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

Пружање
услуга у циљу
обезбеђења
одговарајућег
квалитета
живота

Адекватно
управљање
јавним
осветљењем

Укупан број
интервенција
по поднетим
иницијативам
а грађана за
замену
светиљки када
престану да
раде

Повећање
покривености
територије
комуналним
делатностима
одржавања
јавних зелених
површина

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

Пружање
услуга у циљу
обезбеђења
одговарајућег
квалитета
живота

11.09.2020.

Број

50

165.600,00

0

0

Руководила
ц одељења
за
имовинско правне
односе

88,22
Проценат
издвајања из
буџета за
комуналне
услуге

Проценат
4,27

4,27

3,81

20.430.000,00

Начелник
управе

20.835.000,00

18.380.226,40

14.835.000,00

13.293.986,88

89,61

1.444.084,89

96,27

13.930.000,00
Број

500

500

500

Координато
р
канцеларије
за
инвестиције

М2

8000

8000

Draft

8000

2.000.000,00

1.500.000,00

Координато
р
канцеларије
за лер и
инвестиције

11.09.2020.

ЗОО
хигијена

3- Локални
економски
развој

000
4

Службени гласник општине Кнић

Уклањањем
лешева
угинулих
животиња
спречава се
ширење
заразних
болести

Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње
1.Повећање
запослености
на територији
општине

150
1

2.отварање
нових
предузећа и
предузетничких
радњи на
територији
општине

Број
ухваћених и
збринутих
паса луталица
Број
уклоњених
конфиската
Број
евидентирани
х
незапослених
лица на евид.
НСЗ
Број
становника
општине који
су запослени
на новим
радним
местима, а
налазили су се
на евиденцији
НСЗ
(разврстаних
по полу и
старости)

Број 21. – страна 45

3.642.154,6
Број

68

300

77

Број

50

50

68

Број

1.340

1.360

1.058

32

30

10

0

3

2/0

2

3

16/14

18

25

25

80,94

Одељење за
инспекцијск
е послове

4.500.000,00

4.500.000,00

7.160.000,00

11.326.894,41

8.326.794,41

73,51

Начелник
управе

160.000,00

100,00

0

0

Канцеларија
за лер и

Број

Број
Број

Број
отворених
/затворених
предузећа
Број
отворених/зат
ворених
предузетничк
их радњи

Унапређењ
е
привредног
и
инвестицио
ног

000
1

Чланство у
НАЛЕД-у

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Број
предузећа која
су користила
услуге и
сервисе
града/општине

Број

Draft

Страна 46. – Број 21.
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амбијента

Мере
активне
политике
запошљава
ња

Подстицај
за развој
предузетни
штва

000
2

000
3

У току
2019.године
спроведен је
Јавни позив
послодавцима
за доделу
субвенција за
запошљавање
незапослених
лица на
новоотвореним
радним
местима.
Средства су
додељена
посредством
НСЗ на основу
Споразума о
уређивању
права и обавеза
у реализацији
Програма или
мера активне
политике
запошљавања
за 2019.годину
На основу
уговора између
Кабинета
министра без
портфеља
задуженог а
регионални
развој и
координацију
рада јавних
предузећа,
општине Кнић
и Пчеларске
задруге Про
фарминг груп
Кнић додељена
су бесповратна
средства за
економско-

Повећање броја
запослених
кроз мере
активне
политике
запошљавања

у односу на
укупан број
предузећа
Број
новозапослени
х кроз
реализацију
мера активне
политике
запошљавања

11.09.2020.
инвестиције

Број

18

30

4

7.000.000,00
Број

11

15

1

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

Број

0

5

1

Број
подржаних
МСПП који су
модернизовал
и и/или
проширили
своје
капацитете

Број

-

-

1

4.000.000,00

1.000.000,00

25,00
Канцеларија
за лер и
инвестиције

Број
новозапослени
х жена кроз
реализацију
мера активне
политике
запошљавања

Успостављање
механизма за
финансијску
подршку
производним
предузећима и
предузетницим
а који послују
на територији
града/општине
а развој нових
производа и
проширење
производње

Draft

0

7.326.794,41

7.326.7994,41

100,00

11.09.2020.

4- Развој
туризма

150
2

Управљање
развојем
туризма

000
1

Промоција
туристичке
понуде

000
2

Службени гласник општине Кнић
финансијски
подстицај
задрузи
Развој туризма
у 2019.години
одвија се кроз
повећање
туристичке
понуде
укључивањем
нових
домаћинстава у
бављење
сеоским
туризмом као и
повећањем
смештајних
капацитета
У Туристичкој
организацији
општине Кнић
код
функционисања
запослен је
само директор.
Средства су
коришћена за
функционисање
ТО
У 2019.години
Туристичка
организација
општине Кнић
је представилиа
туристичку
понуду
општине на
следећим
сајмовима: 41.
међународни
сајам туризма у
Београду од 21.
до 24.фебруара;
Међународни
сајам туризма и
сеоског
туризма у
Крагујевцу од
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Број
Повећање
смештајних
капацитета
тур.понуде

4.359.678,00
Број
регистрованих
соба/кревета

25/66

15/120

66/120

4.569.331,45
6.552.357,91

69,74

Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге

Број уређених
и на адекватан
начин
обележених
турист.
локалитета

Број

2

2

2

2.249.678,00

3.684.117,27

2.712.089,77

73,62

Адекватна
промоција
туристичке
понуде
општине на
циљаним
тржиштима

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

Број

10

20

20

1.220.000,00

1.386.433,57

1.009.952,92

72,85

Број
дистрибуиран
ог
пропагандног
материјала

Директор
Туристичке
организациј
е општине
Кнић

Директор
Туристичке
организациј
е општине
Кнић

Директор
Туристичке
организациј
е општине
Кнић

Број

300

300

Draft

1000

Страна 48. – Број 21.

Пројекат
бр. 1
Ликовна
колонија
Гружанска
јесен

150
2-П1

22. до
24.новембра,
20.међународни
сајам туризма и
активног
одмора у Нишу
од 18. до
20.априла.
У 2019.години
одржана је
24.ликовна
колонија
„Гружанска
јесен“ у селима
Жуње и
Драгушица, у
периоду од 07.
до
14.септембра.
Уметници су
седам дана
користили
услуге
смештаја и
хране у
домаћинствима
која се баве
сеоским
туризмом .За
време трајања
колоније
уметници су
имали обавезу
да на својим
платнима
пренесу мотиве
гружанског
краја.Боравак
уметника као и
уметнички
материјал
обезбедила је
ТО општине
Кнић. У време
трајања
колоније
организован је
излет

Службени гласник општине Кнић

Промоција
сеоског
туризма кроз
уметност

Број
уметничких
дела насталих
на колонији

11.09.2020.

Број
58

60

45

Број
Број ноћења
током
колоније

160

160

Draft

160

890.000,00

890.000,00

847.289,25

95,20
Директор
Туристичке
организациј
е општине
Кнић

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
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обиласком
културних
знаменитости
општине Кнић.

Развој
ловног
туризмарекон.ловач
ког дома у
Гружи

П01

5–
Пољоприв
реда и
рурални
развој

010
1

1.Мере
директних
плаћања, регрес
за
репродуктивни
материјал,
2.Суфинансира
ње камата за
пољопривредне
кредите, 3.Мере
руралног
развоја,
4.Посебни
подстицаји,
5.Подршка
финкционисањ
у система од
града

Подршка за
спровоћење
пољоп.поли
тике у
локалној
заједници

000
1

Организовање
одласка на
Пољопривредн
и сајам-Нови
Сад,
Пољопривредн
и сајам
Крагујевац и
Сајам

Развој и
унапређење
квалитета
ловног туризма

Повећање
броја ловаца у
комерцијално
м лову

Број

-

50

Раст
производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Удео
регистрованих
пољопривредн
их
газдинстава у
укупном броју
пољопривредн
их
газдинстава

Проценат

70%

70%

70%

5.04,00

5.04,00

5.04,00

3

4

6

Унапређење
конкурентности
произвођача

Стварање
услова за развој
и унапређење
пољ.
производње

Просечна
величина
поседа
(коришћеног
пољопривредн
ог земљишта)
по
пољопривредн
ом газдинству
Број едукација
намењених
пољопривредн
им
произвођачим
а на
територији
општине

591.807,10

0,00

0,00

Директор
Туристичке
организациј
е општине
Кнић

33.250.000,00

20.401.500,00

19.752.597,00

96,82

Начелник
управе

15.200.000,00

8.650.000,00

8.052.259,09

93,08

Координато
р
канцеларије
за
пољопривре
ду и
заштиту
животне
средине

ха

Број

Draft

Страна 50. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

11.09.2020.

пољопривреде
Краљево
Број

300

300

250

278

260

134

131

280

119

Проценат

30

30

30

Број

1200

1200

253

Број учесника
едукација

Мере кредитне
подршле,
регрес за
репродуктивни
материјал,
инвестиције у
физичку
имовину
пољоривредних
газдинстава

Број
регистрованих
пољ.газдинста
ва која су
корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољ.газд.
Број
регистрованих
пољопривредн
их
газдинстава
који су
корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредн
их
газдинставака
едукација

Мере
подршке
руралном
развоју

000
2

У току
2019.године
реализоване су
инвестиције у
физичку
имовину, где је
износ
подстицаја по
кориснику 50%
у односу на
вредност
инвестиције без
пдв-а,
реализоване су

Унапређење
руралног
развоја

Проценат
коришћења
пољопривредн
ог земљишта
обухваћених
годишњим
програмом у
односу на
укупне
расположиве
пољопривредн
е површине
Број
регистрованих

18.050.000,00

Draft

11.751.000,00

11.700.337,91

99,57

Координато
р
канцеларије
за
пољопривре
ду и
заштиту
животне
средине

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
инвестицције у
фиичку
имовину
младим
пољопривредни
цима где је
износ
подстицаја по
кориснику 80%
у односу на
вредност
инвестиције без
пдв-а

6–
Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне
средине

040
1

000
1

Програм
Заштите
животне
средине се
делимично
реализује у
складу са
Програмом
заштите
животне
средине за
територију
општине Кнић
за 2019.г
Средства су
коришћена у
складу са
Програмом
заштите
животне
средине за
територију
општине Кнић
за 2019.годину

Број 21. – страна 51

пољопривредн
их
газдинстава
који су
корисници
мера руралног
развоја у
односу на
укупан број
пољопривредн
их
газдинстава

Стварање
услова за
смањење
негативних
утицаја на
животну
средину

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

Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
заштиту
животне
средине у
односу на
укупан буџет
општине

Усвојен
програм
заштите
животне
средине са
акционим
планом

Стопа

0,45

0,6

0,18

4.500.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00
Да

да

Да

969.472,62

96,95

Начелник
управе

96,95

Координато
р
Канцеларије
за
пољопривре
ду и
заштиту
животне
средине

969.472,62
1.000.000,00

Руководила
ц одељења
за
инспекцијск
е послове

1.000.000,00

Управљање
осталим
вртама
отпада

000
6

7–
Организац

070
1

Побољшање
живота грађана

Развијеност
инфраструктур

Дужина
изграђених

76,35

Draft

Страна 52. – Број 21.

е у контексту
доприноса
социо
економском
развоју

ија
саобраћаја
и
саобраћајн
а
инфрастру
ктура
Управљање
и
одржавање
саобраћајне
инфраструк
туре

Пројекат
Реконструк
ција
и
инвест.одр
жав. путних
праваца

8
–
Предшколс
ко
васпитање
и
образовање
Функциони
сање и
остваривањ
е
предшколск
ог
васпитања
и

Службени гласник општине Кнић

000
2

070
1-П1

200
1

000
1

саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у
км)

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

Одржавање
квалитета
путне мреже
кроз
реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Пројекат се
спроводи како
би се људима
подигао
квалитет
живота и
омогућио
квалитетнији и
безбеднији
саобраћај

Развијеност
инфраструктур
е у контексту
доприноса
социоекономск
ом развоју

Дужина
реконструисан
их путева (у
км)

Омогућавање
обухвата
предшколске
деце у
вртићима

Повећање
обухвата
предшколским
васпитањем и
образовањем

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

Неометано
функционисање
предшколског
образовања

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Број
километара
санираних
и/или
реконструисан
их путева
Број пружних
прелаза који
се одржавају

11.09.2020.

Км

15,15

19

19

125.945.484,38

159.391.812,14

121.695.264,93

Км

250

250

250

39.200.000,00

60.961.481,00

59.095.348,63

96,94

Координато
р
канцеларије
за
инвестиције
и лер

Број

6

6

6

Км

-

10,88

8

86.745.484,38

98.430.331,14

62.599.916,3

63,59

Проценат

80

90

92

40.904.219,00

44.320.913,10

39.997.840,92

90,25

Координато
р
канцеларије
за
инвестиције
и лер
Директор
Предшколск
е установе

Број

2

4

3

39.404.219,00

42.820.913,10

38.611.760,92

90,17

Број стручних
сарадника-

Draft

Начелник
управе

Директор
Предшколск
е установе

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

образовања

Пројекат
Логопед,
соматопед и
психолог

200
1
П01

Повећање
дечијег развоја
и напредовања

Пројекат
Енглески
језик

200
1 П02

Дечији развој и
напредовање,
усвајање
страног језика

Пројекат
здрава
исхрана

200
1 П03

9–
Основно
образовање

200
2

Успостављање
ефикасног
система
образовања
који
представља
основу за
повећање
иновативности
који се односе
на побољшање
квалитета
образовног
система,
модернизацију
инфраструктур
е школе,

Остварење
напретка у
области говора
деце којој је
потребна
додатна
васпитно
образовна
подршка
Повећање
дечијег развоја
и напредовања,
обогаћивање
дечијег
искуства

Обезбеђени
услови за здаву
и уравнотежену
исхрану
ангажовањем
нутриционисте
Потпунио
бухват
основним
образовањем и
васпитањем
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васпитача који
су добили
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање
Повећан број
деце са
правилним
говором

Број

21

17

16

Број

200

210

250

500.000,00

500.000,00

464.800,00

92,96

Директор
Предшколск
е установе

Сва деца ппп
укључена у
рани развој,
учење
енглеског
језика, што је
довело до
обогаћивања
дечијег
искуства
Број
нутритивно
уравнотежени
х оброка
према узрасту
деце
Обухват деце
основним
образовањем

Број

150

85

189

500.000,00

500.000,00

447.360,00

89,47

Директор
Предшколск
е установе

Број

-

750

267

500.000,00

500.000,00

473.920,00

94,78

Директор
Предшколск
е установе

607

812

36.720.953,00

48.412.057,45

43.380.812,42

89,61

Стопа прекида
основног
образовања
Проценат деце
која се
школују у
редовним
основним
школама на
основу
индивидуално

Број

Стопа

0

0

0

Проценат

1,11

1,17

3,79

Draft

Директори
основних
школа

Страна 54. – Број 21.
подршка раду
ученичког
стандарда и
индивидуална
помоћ
ученицима.
Стандардизција
у образовању,
професионализ
ација
наставника и
директора
школа уједно
доводи до
побољшања
рада у свим
облицима
деловања.

Службени гласник општине Кнић
Унапређење
доступности
основног
образовања

Унапређен
квалитет
основног
образовања

11.09.2020.

г образовног
плана (ИОП2)
у односу на
укупан број
деце
одговарајуће
старосне
групе
4

4

5

2

2

5,45

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

Проценат

Draft

11.09.2020.
Функциони
сање
основних
школа

000
1

Службени гласник општине Кнић
Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно
образовни рад
са децом у ОШ

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Aдаптација
комплекса
ОШ Вук
Караџић
Кнић

Пројекат Aсистент у
настави

200
2-p03

200
2П02

Унапређење
квалитета и
рада у
образовању
Квалитет
школовања
ученика са
посебним
потребама кроз
индивидуални
рад

Помоћ у

Број 21. – страна 55

Просечан број
ученика по
одељењу

Број

13,80

13,72

13,22

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

Број

100%

100%

67,58%

Број деце која
се образују по
ИОП3

Број

1

-

7

Број

64

111

53

Број

190

100

Број

6,5

Број стручних
лица која су
добила
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање
кроз учешће
на
семинарима
на годишњем
нивоу
Број ученика
који похађају
школу у
адаптираним
условима
Радови
ученика

36.220.953.00

44.372.530.20

39.548.239.45

89.13

Директори
основних
школа

240

0

3.539.527.25

3.539.527.23

100.00

Директори
основних
школа

6,5

68

500.000,00

500.000,00

293.045,72

58,61

Директори
основних
школа

3

3

3

задовољав
ајућа

задовољав
ајућа

задовољавај
ућа

Оцена
(просечна)

Сарадња са
другом децом

Draft

Страна 56. – Број 21.

10 –
Средње
образовање

Функциони
сање
средњих
школа

200
3

000
1

Успостављање
ефикасног
система
образовања
који
представља
основу за
повећање
иновативности
који се односе
на побољшање
квалитета
образовног
система,
модернизацију
инфраструктур
е школе,
подршку раду
ученичког
стандарда и
индивидуална
помоћ
ученицима.
Стандардизациј
а у образовању,
професионализ
ација
наставника и
директора
школе уједно
доводи до
побољшања
еада у свим
облицима
образовања.

Службени гласник општине Кнић
социјализацији
ученика са
тешкоћама у
раду

Поштовање
правила
понашања

Повећање
обухвата
средњошколско
г образовања

Број деце која
су обухваћена
средњим
образовањем

Унапређење
доступности
средњег
образовања

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

1.Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно
образовни рад у
СШ и безбедно
одвијање

Просечан број
ученика по
одељењу

11.09.2020.

задовољав
ајућа

задовољав
ајуће

задовољавај
уће

Број

178

178

180

Проценат

0

0

1,66%

Број

-

-

1

23

23

22,5

Број

Број

Draft

11.019.300,00

12.096.000,00

10.212.685,02

84,43

Директор
Средње
школе

10.843.300,00

12.096.000,00

10.212.685,02

84,43

Директор
Средње
школе

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
наставе
2.унапређење
квалитета
образовања у
СШ

талентоване
деце подржане
од стране
општине у
односу на
укупан број
деце у
школама
Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
Број
запослених
који су добили
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање
кроз учешће
на
семинарима
на годишњем
нивоу

11 Социјална
и дечија
заштита

Једнократне
помоћи и
други
облици
помоћи

090
1

000
1

Обезбеђивање
свеобухватне
совијалне
заштите и
помоћ
најугроженијем
становништву
Одлука о
социјалној
заштити
општине Кнић
(„Сл.гласник
општине Кнић
бр.19/18)

Повећање
доступности
права и услуга
социјалне
заштите

Унапређење
заштитес
иромашних

Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
социјалну и
дечју заштиту
у односу на
укупан буџет
општине
Број
корисника
једнократне
новчане
помоћи у
односу на
укупан број
грађана
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Број

1

1

7

Број

35

35

42

Број

22

22

18

3,76

3

3,93

19.460.000,00

21.469.694,67

19.083.260,12

88,88

Начелник
управе

281

300

337

5.150.000,00

5.700.000,00

5.102.579,68

89,52

Начелник
управе и
директор
Центра за
социјални
рад

Број

Draft

Страна 58. – Број 21.

Пројекат
Родитељски
додатак

Пројекат
Сигурна
кућа

Пројекат
Студентске
стипендије

Пројекат
Поправка
обј. за соц.
Угрожене

Активности
Црвеног
крста

090
1-П01

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

090
1-П03

090
1-П04

090
1-П05

000
5

Пројектом
студентске
стипендије
мотивишу се
студенти са
територије
општине Кнић
а успешније
студирање и
постизање
најбољих
резултата у
области за коју
се школују
Одлука о
социјалној
заштити
општине Кнић
(„Сл.гласник
општине Кнић
бр.19/18)
Једна од
основних
активности
црвеног крста
је социјална
заштита. У

Службени гласник општине Кнић

11.09.2020.

Повећање
броја
новорођенч
ади

Број деце

Број

38

48

75

1.000.000,00

1.800.000,00

1.725.000,00

95,83

Начелник
управе

Унапређивање
квалитета права
и услуга
социјалне
заштите

Број
корисника
услуга
Просечан број
дана по
кориснику
услуге
Број студената

Број

5

5

2

310.000,00

460.000,00

286.224,00

62,22

Директор
Центра за
социјални
рад

Виши ниво
образовано
сти младих

Унапређење
услуга
социјалне
заштите за децу
и породицу
Социјал.делова
ње –пружање
неопходне
помоћи лицима
у
невољи,развија

Број
поправљених
објеката

Просек

105

Број

16

21

18

1.500.000,00

1.500.000,00

1.440.000,00

96,00

Начелник
управе

Број

5

10

3

500.000,00

350.000,00

153.056,44

43,73

Директор
Центра за
социјални
рад

Број
Број
дистрибуиран
их пакета

1.200.000,00
325

325

Draft

450

1.489.400,00
1.500.000,00

99,29

Секретар
Црвеног
крста Кнић

11.09.2020.

Подршка
старим
лицима и
особама са
инвалидите
том

000
8

Службени гласник општине Кнић
оквиру те
активности
Црвени крст је
вршио
дистрибуцију
прехрамбених и
хигијенских
пакета.
Подршком
старим лицима
се задовољавају
њихове
свакодневне
животне
потребе како би
се унапредио
или одржао
квалитет
живота. Услуге
помоћи у кући
доступне су
старијим
лицима која
живе сама или
у пару, који
имају
ограничења
физичких или
психичких
способности
услед којих
нису у стању да
независно живе
у својим
домовима без
редовне помоћи
у активностима
дневног
живота, неге и
надзора, при
чему је
породична
подршка
недовољна или
није
расположива, а
како би остали
у својим
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њем
солидарности
међу људима
организовањем
различитих
облика помоћи
Обезбеђивање
услуга
социјалне
заштите за
старије

Број
корисника
услуга

Број

45

45

Draft

81

3.985.167,86

6.509.794,67

5.800.000,00

84,58

Начелник
управе

Страна 60. – Број 21.

Подршка
деци и
породици
са децом

000
6

домовима због
недостатка
домова за стара
лица на
територији
општине.
Реализацијом
наведене
активности
пружају се
помоћи у
обезбеђивању
исхране, помоћ
у одржавању
личне хигијене
и хигијене
стана, помоћ у
загревању
просторија,
помоћ у
задовољавању
социјалних,
културнозабавнх и
других потреба,
набавка и
надгледање
узимања
лекова,
санирање маеих
повреда,
контрола
виталних
функција,
одржавање
покретљивости
корисник,
психосоцијална
подршка.
Подстицање
наталитета и
поправљања
демографске
слике општине
Кнић,
пружањем
подршке
незапосленим

Службени гласник општине Кнић

Унапређење
популационе
политике

Број
незапослених
породиља које
остварују
право на
месечну
новчану
накнаду
Број

Број

11.09.2020.

35

40

28

-

30

73

Draft

4.600.000,00

3.649.900,00

3.087.000,00

84,58

Начелник
управе

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић
породиљама

12 –
Здравствен
а заштита

Функциони
сање
установа
примарне
здравствене
заштите

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

180
1

000
1

000
2

180
1-П01

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

Унапређење
здравља
становништва

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности
ПЗЗ

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

једнократних
новчаних
давања
Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

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

Проценат

Број умрлих
лица

87%

90%

89%

7.286.000,00

8.051.539,91

64,97%

100%

83%

1.650.000,00

1.350.000,00

172

170

160

300.000,00

160.000,00

Број

6.602.673,13

922.600,00

82,01

68,34

,
Број

7060

5700

14.258

Број прегледа
службе хитне
медицинске
помоћи

Број

6208

7900

5471

Број
превијања у
Служби

Број

2392

2600

4921

Draft

3.250.000,00

3.314.000,00

2.527.725,97

Директор
Дома
здравља
Кнић

64,88

Директор
Дома
здравља
Кнић

76,27

Директор
Дома
здравља
Кнић

103.800,00

Број
дијагностичко
–терапијских
процедура

Директор
Дома
здравља
Кнић

Страна 62. – Број 21.

Пројекат
реконструк
ција
Домова
здравља
Пројекат
Лекари
специјалист
и

Пројекат
Подршка
развоју
популацион
е политике
13 – Развој
културе

Функциони
сање
локалних
установа
културе

Побољшање
услова рада у
Домовима
Здравља

180
1-П03

180
1-П02

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

180
1 П04

120
1

000
1

Службени гласник општине Кнић

Центар за
културу и
библиотека је у
2019.години
подстицао
развој културе
кроз
библиотечку
делатност,
повећањем
фонда књига и
организацијом
разних
културних
дешавања кроз
радионице,
изложбе,
књижевне
вечери,
концерте и др.
У Центру за
културу и
библиотека
ради
функционисања

Побољшање
квалитета
здравствених
услуга у Дому
здравља Кнић

кућног лечења
Већи број
збринутих
пацијената у
бољим
условима
Број очитаних
плочица за ПА
тест
Број урађених
ултразвучних
прегледа

Број

3

Број

752

2000

748

Број

566

400

538

50

74

1200

1200

Побољшање
здравственог
стања

Број
новорођене
деце

Број

Подстицање
развоја културе

Укупан број
чланова
удружења
грађана из
области
културе

Број

Број
реализованих
програма на
1000
становника
који
доприносе
остваривању
општег
интереса у
култури
Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа
културе

Број
запослених у
установама
културе у
односу на

11.09.2020.

1.205.539,91

1.205.539,91

100,00

Директор
Дома
здравља
Кнић

640.000,00

576.000,00

455.696,16

79,11

Директор
Дома
здравља
Кнић

1.446.000,00

1.446.000,00

1.387.311,09

95,94

Директор
Дома
здравља
Кнић

4500

1200

Број

15

15

17

Број

4/94

4/94

4/94

Draft

13.300.000,00

8.117.850,00

7.309.765,49

90,05

6.600.000,00

7.437.850,00

6.666.0008,43

89,62

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

11.09.2020.

Јачање
културне
продукције
и
умет.ствара
лаштва

000
2

Остваривањ
еи
унапређива
ње јавног
интереса у
култури

000
4

14 – Развој
спорта и
омладине

130
1

Службени гласник општине Кнић
Установе
запослено је 4
радника на
неодређено
време.
Обновљен је
фонд књига
који је
неопходно да
се набавља
сваке године
као и дневна и
недељна
штампа
Центар за
културу и
библиотека има
сарадњу са
Удружењем
народне
радиности
Кнић и са три
културно
уметничка
друштва из
општине Кнић
Конкурс у
области јавног
информисања
био је расписан
и средства је
добила једна
агенција
У току
2019.године из
буџета општине
финансирано је
20 фудбалских
клубова, 2
шаховска и 1
кошаркашки
клуб
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укупан број
запослених у
ЈЛС

Повећање
учешћа грађана
у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву

Укупан број
чланова
удружења
грађана/КУД

Повећана
понуда
квалитетних
медијских
садржаја из
облассти
друштвеног
живота локалне
заједнице
Обезебеђење
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки
општине

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања

Број

300

300

530.000,00

530.000,00

493.757,06

93,16

Директор
Центра за
културу и
библиотеку

Директор
Центра за
културу и
библиотеку
1

4

1

Број

Донет
Правилник о
финансирању
спорта у
општини
Проценат
буџета
општине
намењен за
програм
развој спорта
и омладине

500

Проценат

Да

Да

Да

1,6

1,67

1,77

Draft

200.000,00

150.000,00

150.000,00

100,00

9.975.000,00

9.675.000,00

9.530.093,08

98,50

Начелник
управе
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Подршка
локалним
спортским
организациј
ама,
удружењим
аи
савезима

Спровођењ
е
омладинске
политике
15 –
Локална
самоуправ
а

Функциони
сање
локалне
самоуправе
и градских
општина

000
1

000
5

060
2

Финансирањем
спортских
клубова са
територије
општине у
домаћим
клупским
такмичењима
постиче се и
омасобњава
бављење
спортом
Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности

Службени гласник општине Кнић
Унапређење
подршке
локалним
спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

000
2

Општинско
правобрани
лаштво

000
4

Број

22

22

22

Број мласих
корисника
услуга мера
омладинске
политике

9.675.000,00

9.675.000,00

9.530.093,08

98,50

Суфицит или
дефицит
локалног
буџета

Проценат
попуњености
радних места
која
подразумевају
вођење
управног
поступка

Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становн.делова
њем МЗ

Број предлога
према
општини у
вези са
питањима од
интереса за
локално
становништво
Број правних
мишљења која
су дата

Начелник
управе

Начелник
управе

300.000,00

Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
општине у
складу са
надлежностима
и пословима
ЛС
Функционисањ
е управе

000
1

Месне
заједнице

Број
годишњих
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
општине

11.09.2020.

суфицит

дефицит

суфицит

131.465.749,00

137.396.402,88

85.874.687,82

62,50

Начелник
управе

Број

95

95

100

113.107.143,00

118.304.858,37

80.196.204,54

67,79

Начелник
управе

Број

33

33

33

4.528.355,00

10.734.535,88

1.492.390,58

13,90

Начелник
управе

Draft

11.09.2020.

Службени гласник општине Кнић

Заштита
имовин. права и
интереса
општине

Текућа
буџетска
резерва
Стална
буџетска
резерва

Увођење
система за
управљање
документим
а

Управљање
ванредним
ситуацијама

органима
општине,
стручним
службама и
другим
правним
лицима чија
имовинска и
друга права
заступа
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Број

1.925.889,00

000
9

7.200.000,00

1.827.371,55

Начелник
управе

001
0

1.900.000,00

863.853,90

Начелник
управе

2.767.680,00

67.680,00

П03

001
4

Унопс
СВИС
ПРОпрограм
донације

060
2
П05

Реформа
пореза на
имовину

060
2
П-

Током
2019.године
дистрибуиране
су цистерне
воде по селима

На основу
уговора са
међународном

Инсталациај
ДМС софтера
у ИТ систем
ОУ

Већи обухват
пореских
обвезника

100

Инсталира
н систем

Инсталира
н систем
тестиран у
ф-ји

60

Инсталиран
систем

1.808.075,67

0

93,88

Начелник
управе

1.862.571.00

Увођење
софтверског
система за
дигитализација
документац.и
архиве у сврху
унапређења
пословања и
скраћења
потребног за
обраду
Изградња
ефикасног
превентивног
система
заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
дугих непогода
Брже
остваривање
права рањивих
категорија
становништва

82

0,00

Начелник
управе

Број
набављене
опреме

Број

10

10

10

Повећан
бр.становника

Број

-

-

Број
обрађених
пореских

Број

200

Draft

1.820.746,10

1.516.094,10

83,27

Начелник
управе

110

1.604.379,33

849.834,18

52,97

Начелник
управе

200

247.088,75

12.088,75

4,89

Начелник
управе

100.000,00
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04

16 –
Политички
систем
локалне
самопупра
ве
Функциони
сање
скупштине
Функциони
сање
Извр.органа
Пројекат
Дан
општине
17 Енергетска
ефикасност
и
обновљиви
извори
енергије

210
1

000
1
000
2

П-1

050
1

ПА

Службени гласник општине Кнић

организациојм
International
management
group
планирана су
средства за
пројекат
Реформа пореза
на имовину уз
накнаду лицу
које је
ангажовано као
администативн
и радник у
администрирањ
у података из
пописа објеката
која су предмет
опорезивања

11.09.2020.

пријава

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа
политичког
система
локалне
самоуправе
Функционисањ
е локалнес
купштине

Број седница
скупштине

Функционисањ
е
Изврш. органа

Број седница
извршних
органа

Адекватна
промоција
општине
Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности
зграде
Смањење

40

Број
награђених
ученика и
студената
Смањење
трошкова за
грејање

18.559.813,00

19.342.338,00

15.368.617,88

79,46

16

10

8

9.128.984,00

9.330.131,00

8.350.943,22

89,51

Председник
СО

29

30

18

7.800.829,00

8.390.507,00

5.500.880,19

65,56

Председник
општине

1.630.000,00

1.621.700,00

1.516.794,47

93,53

Председник
СО

14.694.772,29

1.802.976,00

12,27

Начелник
управе

10

10

Мањи

40%40

Draft

10

11.09.2020.

000
1
00

Службени гласник општине Кнић
трошкова за
грејање
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расходи за
утрошену
електричну
енергију

УКУПНО:

487.740.712,00

Draft

546.269.732,76

415.236.582,20

76,01

Страна 68. – Број 21.

Службени гласник општине Кнић

11.09.2020.

Члан 14.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве за 2019. годину приказано је у
табели:
Ред.бр.

Број решења

Опис разлога

1.

401-213/2019-03

Субвенције за инвестиције у пољопривреди

2.

401-273/2019-03

Камата за плаћен пдв

300.361,90

3.

401-274/2019-03

Учешће у партнерству

100.897,90

4.

401-532/2019-03

Услуге вештачења МЗ Кнић

5.

401-899/2019-03

6.

401-899/2019-03

Урбанистичка документација

1.523.438,40

7.

401-897/2019-03

Доспеле обавезе према банци

690.000,00

8.

401-896/2019-03

9.

401-1493/19-03

Анализа исправности воде и хиперхлорисање цистерни

10.

401-1492/19-03

Услуге превоза техничке воде

11.

401-1837/2019-03

Анализа исправности воде и хиперхлорисање резервоара

12.

401-1836/2019-03

Услуге превоза техничке воде

13.

401-1934/2019-03

Накнаде за услуге јавних плаћања које врши Управа за
трезор

14.

401-1935/2019-03

Услуге превоза техничке воде

15.

401-1936/2019-03

Новчане казне и пенали по решењу судова

16.

400-1990/2019-03

17.

400-1991/2019-03

18.

400-1992/2019-03

19.

401-2076/2019-03

20.

401-2136/2019-03

Трошкови електричне енергије за јавну расвету

450.000,00

21.

400-2139/2019-03

Солидарна помоћ ОУ Кнић

887.769,00

22.

400-2140/2019-03

Солидарна помоћ МЗ Кнић

18.889,00

23.

400-2146/2019-03

Солидарна помоћ Скупштина општине

37.778,00

24.

400-2147/2019-03

Солидарна помоћ Председник општине

37.778,00

25.

400-2148/2019-03

Солидарна помоћ Општинско веће

18.889,00

26.

400-2149/2019-03

Солидарна помоћ Општинско правобранилаштво

18.889,00

Геодетске услуге

Износ
51.000,00

7.000,00
236.420,00

Годишња чланарина НАЛЕД

Пренос средстава Предшколској установи за куповину
новогодшњих пакетића за децу запослених
Пренос средстава ТО Кнић за куповину новогодшњих
пакетића за децу запослених
Пренос средстава Центру за културу и библиотека за
куповину новогодшњих пакетића за децу запослених
Накнаде за услуге јавних плаћања које врши Управа за
трезор

Укупно:

80.000,00
37.800,00
285.546,00
4.200,00
68.538,00
2.226,28
18.348,00
450.000,00
30.828,00
2.500,00
13.500,00
31,97

5.372.628,45

Draft

11.09.2020.
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Члан 15.
Коришћење средстава сталне буџетске резерве за 2019. годину

Ред.бр.

Број решења

Опис разлога

1.

401-1141/2019-03

Анализа хигијенске исправности воде и дезинфекција

63.039,00

2.

401-1142/2019-03

Преузимање угинуле стоке у току ванредне ситуације

11.784,00

3.

401-1143/2019-03

Ремонт електромотора за МЗ Претоке

46.932,00

4.

401-1144/2019-03

Вреће за ванредну ситуацију

18.000,00

5.

402-1379/2019-03

Гориво месним заједницама за ангажовање механизације

151.828,60

6.

401-1494/2019-03

Анализа исправности воде и дезинфекција,
хиперхлорисање цистерни и испитивање земљишта у
току ванредне ситуације

744.562,50

УКУПНО

Износ

1.036.146,10

Члан 16.
Извештај о великим одступањима између одобрених средстава и извршења
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину показује да нема
одступања између одобрених средстава и извршења.
Члан 17.
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019) локалне власти не могу давати
гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.
Буџет општине Кнић у току 2019. године није давао гаранцију.
Члан 18.
Извештај о примљеним донацијама
У 2019- ој години буџет општине Кнић је примио следеће донације:
Представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB доделила је финансијска
средства у износу од 247.056,78 динара за имплементацију активности под називом „Техничка
помоћ и финансијска подршка општини у оквиру Програма „Општински економски развој у
Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) (Реформа пореза на имовину)“.
Компанија „Дунав осигурање“ је донирала Општини Кнић средства у износу од
10.000,00 динара ради организације ликовне колиније „Гружанска јесен“
По основу уговора о донацији између Канцеларије УН за пројектне услуге и општине
Кнић за пројекат Саветодавна служба, Канцеларија је уплатила прву траншу у износу од
1.434.110,23 динара за финансирање пројектних активности.

Draft
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Предшколска установа „Цветић“ је остварила донацију у износу од 300.000,00 динара, која је уплаћена на
рачун установе, а средства су у наведеном периоду утрошена у износу од 299.887,20 динара.
На подрачуну Поплаве уплаћено је 116.000,00 динара по основу добровољних трансфера физичких и
правних лица.
На основу уговора о донацији између Друштва за производњу, промет и услуге Агромаркет доо
Крагујевац и општине Кнић, уплаћено је 1.840.000 динара за радове на текућем одржавању дома културе у
Забојници.
Када

је

реч

о

кредитима,

општина

Кнић

Draft

се

није

задуживала

у

2019.

години.

11.09.2020.
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Завршне одредбе
Члан 19.
Завршни рачун буџета општине Кнић за 2019.годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2019.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године
(Образац 2)
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019.године до
31.12.2019.године (Образац 3).
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године
(Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године
(Образац 5)
6. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2019.годину и годишњи
извештај о учинку програма за 2019.годину.
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од
01.01.2019.године до 31.12.2019.године
8. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у
2019.години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
10. Преглед донација за 2019. годину.
11. Извештај екстерне ревизије завршног рачуна за 2019.годину.
12.
Члан 20.
Одлука о завршном рачуну општине Кнић за 2019. годину ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број: 400-539/20-03
Дана: 11.09.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Кнић за
2019. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (
Службени гласник РС број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и
члану 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
број 1/2019) којима је прописано да скупштина општине доноси буџет и завршни
рачун.
Садржај завршног рачуна утврђен је Законом о буџетском систему, чланови од
77-79. („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
63/2013, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019).
При изради нацрта Одлуке коришћенa су следећа акта:
 Закон о финансирању локалне самоуправе ( ,,Сл. Гласник РС“ број
62/2006, 47/2011,93/2012,99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014 усклађени дин.изн.,95/2015- усклађени дин.изн., 83/2016- усклађени
дин.изн.,91/2016- усклађени дин.изн., и 104/2016- усклађени дин.износи,
96/2017 - усклађени дин.износи, 89/2018 - усклађени дин.износи, 95/2018
– др.закон и 86/2019 - усклађени дин.износи),
 Закон о буџету РС за 2019. годину( ,,Службени гласник,, РС броj 95/2018
и 72/2019),
 Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава ( ,,Службени гласник,, РС број 116/2014),
 Уредба о буџетском рачуноводству (,,Службени гласник,, РС број
125/2003 и 12/2006),
 Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем
(,,Службени гласник,, РС број 16/2016,49/2016,107/2016 , 46/2017,
114/2017, 20/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и
84/2019),
 Правилник о начину припреме,састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава (,,Сл. Гласник РС'' бр. 18/2015
и 104/2018),
 Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза
корисника буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем (,,Сл. Гласник РС'' бр.33/2015 и 101/2018),
 Одлука о буџету општине Кнић за 2019. годину (,,Службени гласник
општине Кнић 28/18, 6/19, 16/19 и 21/19).
Буџетом за 2019. годину са последњим променама апропријација планирано је
512.103 хиљада динара укупних прихода и примања. Са планираним затеченим
средствима на рачунима КРТ-а 31.12.2018.год. (пренета средства из 2018. године) у
износу од 34.167 хиљада динара укупна планирана средства за покриће расхода у 2019.
години су износила 546.270 хиљада динара.
Укупно остварени текући буџетски приходи су 411.617 хиљада динара што је у
односу на план 80,38%. Укупна примања од продаје нефинансијске имовине остварена
су у износу од 116 хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања износе
Draft
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411.733 хиљада динара што је 80,40% у односу на план. Укупно остварени буџетски
приходи и примања са пренетим средствима из 2018. године су 439.292 што је 80,42 %
у односу на план.
У складу са оствареним приходима, динамиком прилива средстава у буџет,
вршена је расподела средстава буџетским корисницима поштујући при том приоритете
и равномерност у расподели у складу са планом.
Укупно остварени текући расходи и издаци су 415.237 хиљада динара што је
76,01% у односу на план. Текући расходи износе 337.531 хиљада динара и
представљају 85,26% остварење плана, док су издаци за нефинансијску имовину
извршени у износу од 77.706 хиљада динара, што је 51,67% остварење плана.
Консолидовани буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих
прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног
износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у
износу од 3.504 хиљада динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски дефицит коригован за део
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака у износу од 27.559 и утврђен је у износу 24.055 хиљада
динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу од
24.055 хиљада динара преноси се у наредну годину и састоји се из:
Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у
износу од 7.166 хиљада динара,
Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 16.889
хиљада динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу
од 6.541 хиљада динара као и укупан фискални суфицит у износу 24.055 хиљада
динара што укупно износи 30.596 хиљада динара представља стање КРТ-а на дан
31.12.2019. године и распоређује се Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету
општине Кнић за 2020. годину.
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Остварена средства прихода и примања директних и индиректних корисника –додатна
средства у 2019. години преко подрачуна
Туристичка
организација
општине Кнић
Центар за
културу и
библиотека

04

742100

Приходи од продаје добара и
услуга од стране трж.орг. у корист
нивоа општина

01

745100

Остали приходи у корист нивоа
општина

МЗ Баре

04

745100

МЗ Топоница

01

745100

01

772100

08

744100

08

744100

06

732100

Текуће донације од међународних
организација

1.434.110,23

06

732100

Текуће донације од међународних
организација

247,056.78

Центар за
културу и
библиотека
Предшколска
установа Цветић
Донација поплаве
УНОПС СВИС
Про донацијаСаветодавна
служба
Реформа пореза
на имовину

Остали приходи у корист нивоа
општина
Остали приходи у корист нивоа
општина
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица

25.600,00

2.037,12
37.854,24
2.183,88
46.314,93
300.000,00
116.000,00

Расходи и издаци из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових
средстава) преко подрачуна
Предшколска
установа Цветић

08

426600

Боловање

13

414100

МЗ Баре

04

421100

МЗ Баре

04

483100

МЗ Губеревац

13

421200

МЗ Баре

13

483100

13

411100

13

423900

Остале опште услуге

30,30

13

423900

Остале опште услуге

14.800,36

06

423900

Остале опште услуге

12.056,78

Предшколска
установа Цветић
Предшколска
установа Цветић
Реформа пореза
на имовину
Реформа пореза
на имовину

Материјали за образовање,
културу и спорт
Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на терет
фондова
Трошкови платног промета
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Енергетске услуге
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Плате, додаци и накнаде
запослених
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године, на
основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл. 5. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 17/18) и чл. 37.став 1. тачка 29. Статута општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић “ бр.1/19) донела је
ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину Општине Кнић, грађевинско земљиште означено
као кп. бр. 716/1 КО Љуљаци, пов. 0,61,57 xa уписанe у лист непокретности бр. 37,
власништво Петронија ( Нестор ) Мирковић из Крагујевца.
Члан 2.
Прибављање земљишта наведено у члану 1. ове Одлуке, врши се у циљу
решавања имовинско правних односа, с обзиром да је на овом земљишту већ изграђен
спортски објекат – фудбалски терен.
Члан 3.
Прибављање земљишта наведеног у члану 1. ове Одлуке, извршиће се
бестеретним правним послом – закључивањем уговора о поклону.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине Кнић да након доношења ове Одлуке, са
Петронијем Мирковић из Крагујевца, закључи уговор о поклону, по претходно
прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику
општине Кнић“.

Број: 46-710/20-02
У Книћу: 11.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године, на
основу чл. 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС'', бр. 87/2018), чл.10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10), чл. 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл.151. и 152. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 04/19), донeла је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације на
територији општине Кнић (у даљем тексту: Општински штаб).
Члан 2.
Општински штаб чине: командант штаба, заменик команданта штаба, начелник
и чланови штаба.
Начелника, заменика и чланове Општинског штаба поставља и разрешава
Скупштина општине на предлог председника општине.
Члан 3.
У Општински штаб се постављају:
- Командант Општинског штаба:
Срећко Илић, председник општине, по положају;
- Заменик команданта Општинског штаба:
Тања Николић Гавриловић, заменик председника општине, по положају;
- Начелник Општинског штаба:
Душан Дељанин, радник Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу;
- Чланови Општинског штаба:
1. Светлана Анђелић, председник Скупштине,
2. Илија Радовановић, члан Општинског већа задужен за област пољопривреде и
привреде,
3. Саша Милинковић, члан Општинског већа задужен за комуналну делатност,
заштиту животне средине и заштиту животних вредности,
4. Ђорђе Ђоковић, члан Општинског већа задужен за ресор здравства, социјалне
заштите и друштвене бриге о деци,
5. Дејан Радовановић, руководилац Канцеларије за ЛЕР и инвестиције,
6. др Марија Трифуновић, представник Дома здравља ''Даница и Коста
Шамановић'' из Кнића,
7. Милош Старчевић, директор ЈКП-а ''Комуналац'' Кнић,
8. Александра Спасојевић, директор Центра за социјални рад ''Кнић'' из Кнића,
9. Љубиша Гавриловић, представник радне јединице ''Електрошумадија''
Крагујевац, Пословница Кнић,
10. Марина Петровић, в.д. начелника Општинске управе,
11. Борисав Стошић, начелник ПС Кнић,
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12. Марко Марковић, секретар Општинске организације Црвеног крста,
13. Радојко Вучковић, командир Ватрогасно-спасилачког одељења у Книћу за
члана Штаба за заштиту и спасавање од пожара и експлозија, и
14. представник Центра МО за локалну самоуправу Крагујевац, као представник
организационе јединице одбране.
Члан 4.
Општински штаб обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска
документа и даје препоруке за њихово унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима
и опасностима и предузетим мерама.
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за
проглашење и укидање ванредне ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове,
реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих
ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду
и доставља надлежном органу на усвајање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака
из области заштите и спасавања.
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и
спасавање у јединицама локалне самоуправе;
16) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
17) обавља друге послове у складу са законом.
Члан 5.
Општински штаб образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Општинског штаба обавља
Општинска управа општине Кнић.
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Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“, бр. 22/18), Одлука о првој измени одлуке о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине
Кнић“, бр. 29/18), Одлука о другој измени одлуке о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.
1/19), Одлука о трећој измени одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 16/19) и
Одлука о четвртој измени одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 23/19).
Број: 217-1238/2020-01
У Книћу: 11.09.2020. године
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.09.2020. године, на
основу чл. 12. став 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15, 44/18 други закон и 95/18), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 1/19), и чл. 151. и 152. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 04/19), донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
КНИЋ
1. Образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности Општине Кнић (у даљем тексту: Комисија). Комисија, поред
усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор
над пословима из изворне надлежности општине Кнић, обезбеђује обухватнији и
делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора.
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
Општине Кнић врше:
1) Комунална инспекција, у саставу Општинске управе општине Кнић, Одсека
за инспекцијске послове;
2) Саобраћајна инспекција, у саставу Општинске управе општине Кнић, Одсека
за инспекцијске послове, у делу инспекцијског надзора над јавним линијским и такси
превозом путника на територији општине Кнић, као и делу који се односи на заштиту
јавних путева.
3. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује
смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и
делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:
(1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
(2) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
(3) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из
годишњег извештаја о раду инспекција,
(4) за развој јединственог функционалног софтверског решења еИнспектор;
2) да разматра и даје мишљење на нацрте закона и предлоге подзаконских
прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;
3) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за
рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим
надзираним субјектима, и објављује те ставове;
4) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу
инспектора и подноси иницијативе надлежним органима;
5) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових
измена и допуна;
6) да објављује на својој интернет страници www.knic.rs прописе, акте и
документе који се односе на инспекцијски надзор;
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7) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на
надлежности инспекција, најкасније у року од седам дана;
8) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини
и даје предлоге за предузимање мера из њене надлежности;
9) да обавља друге послове утврђене законом.
4. Комисију чини председник Комисије и четири члана из реда руководиоца,
чланова Општинског већа и запослених. Председник комисије, као и чланови комисије,
имају своје заменике. Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад
чланова и сазива и води седнице Комисије. Председника Комисије за време његове
одсутности или спречености замењује заменик председника Комисије. Чланове
Комисије у случају одсутности или спречености замењују њихови заменици.
5. У Комисију се именују:
за председника и заменика председника:
Срећко Илић, председник општине Кнић – председник Комисије;
- Тања Николић Гавриловић, заменик председника општине – заменик
председника Комисије.
за чланове и заменике чланова:
1. Марина Петровић, в.д. начелника Општинске управе општине Кнић – члан;
- Стеван Луковић, начелник Одељења за општу управу и заједничке послове –
заменик члана;
2. Саша Милинковић, члан Општинског већа задужен за комуналну делатност,
заштиту животне средине и заштиту животних вредности – члан;
- Радомир Урошевић, члан Општинског већа задужен за рад Општинске управе
– заменик члана;
3. Дејан Радовановић, руководилац Канцеларије за ЛЕР и инвестиције – члан;
- Снежана Ђокић, млађи саветник у Канцеларији за ЛЕР и инвестиције –
заменик члана;
4. Зорица Поскурица, сарадник за послове грађевинарства, саобраћаја и путне
привреде - члан;
- Рајко Пантовић, послови управљања Општинском имовином у Одељењу за
имовинско-правне послове, урбанизам и грађевинарство – заменик члана.
6. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке 3.
подтачке 1) овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да
поднесе предлог Општинском већу, односно Скупштини да заузму став поводом овог
питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове везане за развој јединственог функционалног софтверског решења еИнспектор Комисија обавља у сарадњи са органом Општинске управе надлежним за
послове информатике и електронске управе, који обавља стручне послове Општинске
управе који се односе на успостављање и одржавање информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора.
7. Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одсек за
инспекцијске послове Општинске управе општине Кнић.
8. У оквиру Комисије могу се образовати радне групе и стручни тимови за
одређену област, односно одређена питања инспекцијског надзора. Радном групом,
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односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно
стручног тима, могу учествовати представници инспекција које немају чланове у
саставу Комисије, јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Кнић,
удружења, комора и других асоцијација, научних и образовних установа, као и других
организација чији је рад повезан са системом и пословима инспекцијског надзора у
општини Кнић.
9. Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје
који су јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења.
10. Комисија доноси пословник о свом раду.
11. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Даном објављивања овог решења престаје да важи Решење о образовању
Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ бр. 4/17, 5/18, 18/18 и
01/19).
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