
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 17 Кнић, 30.11.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 30.11.2015.године, на основу чл.20. став 1. тачка 3. и чл.32.став 

1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл. 63. став 1. Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник 

РС'',бр. 54/09 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/13,63/13-исправка , 108/13 и 142/14),  чл.13.став 1. тачка 4. и чл.35.став 1. тачка 

2. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о буџету општине Кнић за 2015.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.17/14), - у даљем тексту Одлукa. У 
чл.3. став 2. алинеја 2. износ од ''6.500.000 динара'' земњује се износом од ''8.700.000 динара''. 

 У табеларном делу, економска класификација 7 у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од 

''8.700.000 динара''; у колони 6. износ од ''396.722.000 динара'' замењује се износом од ''398.922.000 динара''. 

 Економска класификација 73 у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''6.900.000 динара''; у 

колони 6. износ од ''217.000.000 динара'' замењује се износом од ''217.400.000 динара''.   
 Економска класификација 733 у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''6.900.000 динара''; у 

колони 6. износ од ''217.000.000 динара'' замењује се износом од ''217.400.000 динара''. 

 Економска класификација 733150 у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''6.900.000 

динара''; у колони 6. износ од ''217.000.000 динара'' замењује се износом од ''217.400.000 динара''. 

 Економска класификација 744 у колони 4.додаје се износ од ''1.800.000 динара''; у колони 6. износ од ''9.917.000 
динара'' замењује се износом од ''11.717.000 динара''. 

 Економска класификација 744150 у колони 4.додаје се износ од ''1.800.000 динара''; у колони 6. износ од ''9.917.000 

динара'' замењује се износом од ''11.717.000 динара''. 

 Укупно у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.700.000 динара''; у колони 6. износ од 

''416.722.000 динара'' замењује се износом од ''418.922.000 динара''.  
 

Члан 2. 

 

 У чл.4. у табеларном делу расходи и издаци буџета по основним наменама, економска класификација 411 у колони 3. 

износ од ''56.331.000 динара'' замењује се износом од ''51.180.000 динара''; у колони 6. износ од ''64.022.000 динара'' замењује 
се износом од ''58.871.000 динара''. 

 Економска класификација 412 у колони 3. износ од ''10.002.000 динара'' замењује се износом од ''9.088.000 динара''; у 

колони 6. износ од ''11.468.000 динара'' замењује се износом од ''10.554.000 динара''. 

 Економска класификација 414 у колони 3. износ од ''3.079.000 динара'' замењује се износом од ''2.879.000 динара''; у 

колони 6. износ од ''3.089.000 динара'' замењује се износом од ''2.889.000 динара''. 
 Економска класификација 416 у колони 3. и колони 6. износ од ''6.376.000 динара'' замењује се износом од ''6.576.000 

динара''. 

 Укупно 410 у колони 3. износ од ''79.058.000 динара'' замењује се износом од ''72.993.000 динара''; у колони 6. износ 

од 88.935.000 динара'' замењује се износом од ''82.870.000 динара''. 

 Економска класификација 421 у колони 3. износ од ''17.245.000 динара''  замењује се износом од ''18.345.000 динара''; 
у колони 6. износ од ''17.895.000 динара'' замењује се износом од ''18.995.000 динара''. 

 Економска класификација 422 у колони 4.  додаје се износ од ''50.000 динара''; у колони 6. износ од ''3.130.000 

динара'' замењује се износом од ''3.180.000 динара''. 

 Економска класификација 423 у колони 3. износ од ''11.260.000 динара'' замењује се износом од ''10.840.000 динара''; 

у колони 4. додаје се износ од ''200.000 динара''; у колони 6. износ од ''13.270.000 динара'' замењује се износом од ''13.050 .000 
динара''. 

 Економска класификација 424 у колони 3. износ од ''40.870.000 динара'' замењује се износом од ''41.370.000 динара''; 

у колони 6. износ од ''41.170.000 динара'' замењује се износом од ''41.670.000 динара''. 

 Економска класификација 425 у колони 3. износ од ''37.560.000 динара'' замењује се износом од ''36.160.000 динара''; 
у колони 6. износ од ''39.420.000 динара'' замењује се износом од ''38.020.000 динара''. 
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 Економска класификација 426 у колони 3. износ од ''6.895.000 динара'' замењује се износом од ''7.195.000 динара''; у 

колони 4. додаје се износ од ''150.000 динара''; у колони 6. износ од ''8.175.000 динара'' замењује се износом од ''8.625.000 

динара''. 
 Укупно 420 у колони 3. износ од ''116.660.000 динара'' замењује се износом од ''116.740.000 динара''; у колони 4. 

додаје се износ од ''400.000 динара''; у колони 6. износ од ''123.060.000 динара'' замењује се износом од ''123.540.000 динара''. 

 Економска класификација 440 у колони 3. и колони 6. износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом од ''2.700.000 

динара''. 

 Укупно 440 у колони 3. и колони 6. износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом од ''2.700.000 динара''. 
 Економска класификација 463 у колони 3. и 6. износ од ''62.572.000 динара'' замењује се износом од ''64.072.000 

динара''. 

 Економска класификација 465 у колони 3. и 6. износ од ''4.600.000 динара'' замењује се износом од ''10.665.000 

динара''. 

 Укупно 460 у колони 3. и 6. износ од ''67.172.000 динара'' замењује се износом од ''74.737.000 динара''. 
 Економска класификација 483 у колони 3. и 6. износ од ''8.510.000 динара'' замењује се износом од ''8.930.000 

динара''. 

 Укупно 480 у колони 3. износ од ''17.150.000 динара'' замењује се износом од ''17.570.000 динара''; у колони 6. износ 

од ''17.160.000 динара'' замењује се износом од ''17.580.000 динара''. 

 Економска класификација 511 у колони 3. износ од ''91.600.000 динара'' замењује се износом од ''90.100.000 динара''; 
у колони 4. додаје се износ од ''1.800.000 динара''; у колони 6. износ од ''91.600.000 динара'' замењује се износом од ''91.900.000 

динара''. 

 Укупно 510 у колони 3. износ од ''96.865.000 динара'' замењује се износом од ''95.365.000 динара''; у колони 4. додаје 

се износ од ''1.800.000 динара''; у колони 6. износ од ''96.995.000 динара'' замењује се износом од ''97.295.000 динара''.  

 Укупно расходи и издаци у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.700.000 динара''; у 
колони 6. износ од ''416.722.000 динара'' замењује се износом од ''418.922.000 динара''. 

 

Члан 3. 

 

 У чл.5. планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016., и 2017. годину, табеларни приказ,  под 
редним бројем 3. капитални пројекти Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве, укупна вредност пројекта у 

колони 4. износ од ''83.000.000 динара'' замењује се износом од ''83.300.000 динара''. 

 Приходи из буџета у колони 4. износ од ''63.000.000 динара'' замењује се износом од ''61.500.000 динара''. 

 Средства из донације у колони 4. додаје се износ од ''1.800.000 динара''. 

 У табеларном делу Г. капитални трансфери осталим нивоима власти под редним бројем 1. улагање у основна 
средства у ОШ у колони 4. износ од ''5.480.000 динара'' замењује се износом од ''7.170.000 динара''. 

 

Члан 4. 

 

 У чл.6. издаци буџета, по функционалној класификацији, у табеларном приказу, функционална класификација 400 
економски послови, у колони 3. износ од ''48.830.000 динара'' замењује се износом од ''44.871.000 динара''; у колони 5. износ 

од ''1.910.000 динара'' замењује се износом од ''630.000 динара''; у колони 6. износ од ''50.740.000 динара'' замењује се износом 

од ''45.501.000 динара''. 

 Функционална класификација 473 туризам, у колони 3. износ од ''4.520.000 динара'' замењује се износом од ''561.000 

динара''; у колони 5. износ од ''1.910.000 динара'' замењује се износом од ''630.000 динара''; у колони 6. износ од ''6.430.000 
динара'' замењује се износом од ''1.191.000 динара''. 

 Функционална класификација 600 послови становања и заједнице, у колони 3. износ од ''133.102.000 динара'' 

замењује се износом од ''131.602.000 динара''; додаје се у колони 4. износ од ''1.800.000 динар а''; у колони 6. износ од 

''133.102.000 динара'' замењује се износом од ''133.402.000 динара''. 

 Функционална класификација 620 развој заједнице, у колони 3. износ од ''126.102.000 динара'' замењује се износом 
од ''124.602.000 динара''; додаје се у колони 4. износ од ''1.800.000 динара''; у колони 6. износ од ''126.102.000 динара'' замењује 

се износом од ''126.402.000 динара''. 

 Функционална класификација 800 рекреација, спорт, култура и вере, у колони 3. износ од ''12.240.000 динара'' 

замењује се износом од ''16.199.000 динара''; додаје се у колони 4. износ од ''400.000 динара''; у колони 5. износ од ''407.000 

динара'' замењује се износом од ''1.687.000 динара''; у колони 6. износ од ''12.647.000 динара'' замењује се износом од 
''16.476.000 динара''. 

 Функционална класификација 810 услуге рекреације и спорта, у колони 3. и 6. износ од ''5.000.000 динара'' замењује 

се износом од ''4.000.000 динара''. 

 Функционална класификација 820 услуге културе, у колони 3. износ од ''5.430.000 динара'' замењује се износом од 

''2.020.000 динара''; у колони 5. износ од ''407.000 динара'' замењује се износом од ''50.000 динара''; у колони 6. износ од 
''5.837.000 динара'' замењује се износом од ''2.070.000 динара''. 

 После функције 840 додаје се нова функција ''860 рекреација, култура и вере неквалификована на другом месту, у 

колони 3. износ од 8.369.000 динара; у колони 4. износ од 400.000 динара; у колони 5. износ од 1.637.000 динара; у колони 6. 

износ од 10.406.000 динара''. 

 Функционална класификација 900 образовање, у  колони 3. износ од ''68.763.000 динара'' замењује се износом од 
''70.263.000 динара''; у колони 6. износ од ''79.263.000 динара'' замењује се износом од ''80.763.000 динара''. 

 Функционална класификација 912 основно образовање, у колони 3. и 6. износ од ''40.287.000 динара'' замењује се 

износом од ''41.787.000 динара''.   
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 Укупни јавни расходи и издаци, у колони 4. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.700.000 динара''; 

у колони 6. износ од ''416.722.000 динара'' замењује се износом од ''418.922.000 динара''. 

 
Члан 5. 

 

    II. НАСЛОВ ПОСЕБАН ДЕО  

 

 У члану 7. Одлуке став 1. средства из осталих извора корисника буџета, износ од ''6.500.000 динара'' замењује се 
износом од ''8.700.000 динара''. 

 У табеларном делу у разделу I глава 1.1. Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, функција 110 

извршни и законодавни органи, програм 0602 локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, позиција 01, подпозиција 0,економска класификација 411 плате, додаци и накнаде 

функционера, у колони 11 и 14. износ од ''10.160.000 динара'' замењује се износом од ''9.144.000 динара''. 
 Додаје се ''позиција 01, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 1.016.000 динара''. 

 Позиција 02, подпозиција 0, економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца, у колони 11. и 

14. износ од ''1.707.000 динара'' замењује се износом од ''1.537.000 динара''.  

 Додаје се ''позиција 02, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 
износ од 170.000 динара''. 

 У табеларном делу у разделу II глава 2.1.Општинска управа, функција 130 опште услуге, програм 0602 локална 

самоуправа, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 21, 

подпозиција  0,економска класификација 411 плате, додаци и накнаде функционера, у колони 11 и 14. износ од ''1.460.000 

динара'' замењује се износом од ''1.314.000 динара''. 
 Додаје се ''позиција 21, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 146.000 динара''. 

 Позиција 22, подпозиција 0, економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца, у колони 11. и 

14. износ од ''290.000 динара'' замењује се износом од ''261.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 22, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 
износ од 29.000 динара''. 

 Позиција 23, подпозиција  0, економска класификација 411 плате, додаци и накнаде радника, у колони 11 и 14. износ 

од ''29.058.000 динара'' замењује се износом од ''26.617.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 23, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 2.441.000 динара''. 
 Позиција 24, подпозиција 0, економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца, у колони 11. и 

14. износ од ''5.202.000 динара'' замењује се износом од ''4.765.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 24, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 437.000 динара''. 

 Позиција 25, подпозиција 0, економска класификација 414 социјална давања запосленима, у колони 11. и 14. износ 
од ''1.928.000 динара'' замењује се износом од ''1.728.000 динара''. 

 Позиција 27, подпозиција 0, економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи, у колони 

11. и 14. износ од ''500.000 динара'' замењује се износом од ''700.000 динара''. 

 Глава 2.4. функција 550 заштита животне средине, програм 0401 заштита животне средине, програмска активност 

0401-0001 управљање заштитом животне средине и природних вредности, позиција 54, подпозиција 0, економска 
класификација 424 специјализоване услуге, у колони 11. и 14. износ од ''800.000 динара'' замењује се износом од ''1.000.000 

динара''. 

 Брише се ''позиција 55, подпозиција 0, економска класификација 426-материјал, у колони 11. и 14. износ од 200.000 

динара''. 

 Раздео IIА глава 2а Општинско јавно правобранилаштво, функција 330 Општинско јавно правобранилаштво и 
судови, програм 0602 локална самоуправа, програмска активност 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво, позиција 

56, подпозиција 0, економска класификација 411 плате, додаци и накнаде функционера, у колони 11 и 14. износ од ''1.463.000 

динара'' замењује се износом од ''1.317.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 56, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 146.000 динара''. 
 Позиција 57, подпозиција 0, економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца, у колони 11. и 

14. износ од ''293.000 динара'' замењује се износом од ''264.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 57, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 14. 

износ од 29.000 динара''. 

 Раздео III глава 3.1 основно образовање, функција 912 основно образовање, програм 2002 основно образовање, 
програмска активност 2002-0001 функционисање основних школа, позиција 66 подпозиција 0, економска класификација 463, 

подекономска класификација 414, у колони 11. и 14. износ од ''188.000 динара'' замењује се износом од ''235.000 динара''.  

 Позиција 67, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 416, у колони 11. и 14. 

износ од ''1.006.000 динара'' замењује се износом од ''959.000 динара''. 

 Позиција 73, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 426, у колони 11. и 14. 
износ од ''2.886.000 динара'' замењује се износом од ''2.696.000 динара''. 

 Свега програмска активност 0001 у колони 11. и 14. износ од ''35.707.000 динара'' замењује се износом од ''35.570.000 

динара''. 
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 После пројекта 2002-П1 додаје се нов пројекат ''2002-П2 асвалтирање игралишта и дворишта у основној школи ''Вук 

Караџић'' Кнић, позиција 77, подпозиција 1, економска класификација 4632,  подекономска класификација 511 зграде и 

грађевински објекти, у колони 11. и 14. износ од 1.690.000 динара''. 
 Функција 912 у колони 11. и 14.  износ од ''40.287.000 динара'' замењује се износом од ''41.787.000 динара''. 

 Укупно раздео III у колони 11. и 14.  износ од ''40.287.000 динара'' замењује се износом од ''41.787.000 динара''. 

 Раздео IV глава 4.1 средње образовање, функција 920 средње образовање, програм 2003 средње образовање, 

програмска активност 2003-0001 функционисање средњих школа, позиција 79, подпозиција 1, економска класификација 463, 

подекономска класификација 415, у колони 11. и 14. износ од ''1.750.000 динара'' замењује се износом од ''1.600.000 динара''. 
 Позиција 80, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 416, у колони 11. и 14. 

износ од ''170.000 динара'' замењује се износом од ''320.000 динара''. 

 Раздео V  мења се и гласи: „ 
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V 

КУЛТУРА 

 

 

    

5 
  

      КУЛТУРА 
    

 5.1        
     

  820       Услуге културе     

   1201      ПРО ГРАМ 13-РАЗВО Ј КУЛТУРЕ     

    

1201-

0001     

Програмска активност 0001(ПА)-

Функционисање локалних услтанова  

културе      

              

      90 0 411 Плате,додаци и накнаде радника 707.000  - 707.000 

      90 1 465 Остале дотације и трансфери 59.000   59.000 

      91 0 412 Социјални доприноси на терет посл.радника 95.000  - 95.000 

      91 1 465 Остале дотације и трансфери 10.000   10.000 

      92 0 414 Социјална давања запослених  -  10.000 10.000 

      93 0 415 Накнада трошкова за запослене 50.000  10.000 60.000 

      94 0 416 Награде запосленима и ост.посебни расходи 50.000   50.000 

      95 0 421 Стални трошкови 135.000  10.000 145.000 

      96 0 422 Трошкови путовања 29.000   29.000 

      97 0 423 Услуге по уговору 380.000  10.000 390.000 

      98 0 425 Текуће поправке и одржавање 14.000   14.000 

      99 0 426 материјал 38.000   38.000 

      100 0 482 Порези,обавезне таксе и казне -   - 

      101 0 511 Зграде и грађевински објекти -   - 

      102 0 512 Машине и опрема -  10.000 10.000 

      103 0 515 Нематетијална имовина -књиге 8.000   8.000 

         
Свега програмска активност 0001(ПА)  

 1.575.000  50.000 1.625.000 

              

    
1201-

0002     
Програмска активност 0002(ПА)-

Подстицаји културном  и уметничком 

стварачаштву     

              

      104 0 422 Трошкови путовања 340.000   340.000 

      105 0 512 Машине и опрема 105.000   105.000 

         
Свега програмска активност 0002(ПА)  

 445.000   445.000 
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         Извори финансирања за ф-ју 820     

        01 Приходи из буџета     

         Функција 820 2.020.000  50.000 2.070.000 

 

  

      

Извори финансирања за ПА 1201-

0001,0002 

 

    

 
  

     
01 

04 

Приходи из буџета 

Сопствени приходи 

    

 
  

      
УКУПНО  глава 5.1 

 

2.020.000  50.000 2.070.000 

„ 
„Додаје се глава 5.2                Центар за културу,туризам и спорт Кнић 

 

 5.2        
     

  860       
Рекреација,култура и вере 

неквалификована на другом месту     

   1201      ПРО ГРАМ 13-РАЗВО Ј КУЛТУРЕ     

    

1201-

0001     

Програмска активност 0001(ПА)-

Функционисање локалних услтанова  

културе      

              

      214 0 411 Плате,додаци и накнаде радника 1.674.000  765.000 2.439.000 

      214  1 465 Остале дотације и трансфери 186.000   186.000 

 
  

   215 0 412 
Социјални доприноси на терет 

посл.радника 

328.000  142.000 470.000 

      215 1 465 Остале дотације и трансфери 36.000   36.000 

      216 0 414 Социјална давања запослених  186.000  - 186.000 

 
  

   217 0 415 Накнада трошкова за запослене 
100.000  - 100.000 

 
  

   218 0 416 
Награде запосленима и ост.посебни 

расходи 

99.000  - 99.000 

      219 0 421 Стални трошкови 430.000  20000 450.000 

      220 0 422 Трошкови путовања 1.000   1.000 

      221 0 423 Услуге по уговору 502.000  - 502.000 

      222 0 424   Сспецијализоване услуге  -  50.000 50.000 

      223 0 425 Текуће поправке и одржавање 246.000  20.000 266.000 

      224 0 426 материјал 502.000  5.000 507.000 

      225 0 482 Порези,обавезне таксе и казне 10.000  - 10.000 

      226 0 511 Зграде и грађевински објекти 500.000  - 500.000 

      227 0 512 Машине и опрема 605.000  10.000 615.000 

      228 0 515 Нематетијална имовина -књиге 392.000  - 392.000 

         

Свега програмска активност 

0001(ПА) 

 5.797.000  1.012.000 6.809.000 

              

    
1201-

0002     
Програмска активност 0002(ПА)-

Подстицаји културном  и уметничком 

стварачаштву     

              

      229 0 422 Трошкови путовања 20.000   20.000 

      230 0 512 Машине и опрема 105.000   105.000 

         

Свега програмска активност 

0002(ПА) 

 125.000   125.000 

         Извори финансирања за ф-ју 860     

        01 Приходи из буџета     

          5.922.000  1.012.000 6.934.000 

 

  

      

Извори финансирања за ПА 1201-

0001,0002 

 

    



Страна 6 – Број 17                                    Службени гласник општине Кнић                                               30.11.2015. 

Draft 

 

 

 
 

1502-

0002     

Програмска активност 0002(ПА)-

Туристичка промоција  

     

    231 0 422 Трошкови путовања 97.000  25.000 122.000 

    232 0 423 Услуге по уговору 200.000  500.000 700.000 

 
   233 0 483 

Новчане казне и пенали по решењима 

Суда и судских тела 

420.000  - 420.000 

            

            

            

       
Свега програмска активност 0002(ПА)  

 717.000  525.000 1.242.000 

            

 

1502  П-1 

   

ПРО ЈЕКАТ:Ликовна колонија 

„Гружанска 

Јесен“ 

     

    234 0 422 Трошкови путовања 70.000 50.000  120.000 

    235 0 423 Услуге по уговору 410.000 200.000 100.000 710.000 

    236 0 426 материјал 250.000 150.000  400.000 

            

       
Свега Пројекат;П-1 

 730.000 400.000 100.000 1.230.000 

 

   1301      
ПРО ГРАМ 14-РАЗВО Ј СПОРТА И 

О МЛАДИНЕ     

    

1301-

0001 
    

Програмска активност 0001(ПА)-Подршка 

локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима  

     

    

1301-

0003 
    

Програмска активност 0003(ПА)-

О држаавање спортске инфраструктуре  

 

     

      237 0 511 

Зграде и грађевински објекти –(спортска 

хала) 

 1.000.000   

1.000.000 

 

 
1 

04 

Приходи из буџета 

Сопствени приходи 

    

 УКУПНО  глава 5.2    8.369.000 400.000 1.637.000 10.406.000 

  

 Укупно раздео  V  у колони 11. износ од ''5.430.000 динара'' замењује се износом од ''10.389.000 динара''; додаје се у 

колони 12. износ од ''400.000 динара''; у колони 13. износ од ''407.000 динара'' замењује се износом од ''1.687.000 динара''; у 

колони 14. износ од ''5.837.000 динара'' замењује се износом од ''12.476.000 динара''. 
 Раздео VI глава 6.1. физичка култура, функција 810 услуге рекреације и спорта, програм 1301 развој спорта и 

омладине, брише се ''програмска активност 1301-0003 одржавање спортске инфраструктуре, позиција 107, подпозиција 0, 

економска класификација 511 зграде и грађевински објекти-спортска хала, у колони 11. и 14. износ од 1.000.000 динара''. 

 Укупно раздео VI у колони 11. и 14. износ од ''5.000.000 динара'' замењује се износом од ''4.000.000 динара''. 

 Раздео VIII глава 8.1 друштвена брига о деци, функција 911 предшколско образовање, програм 2001 предшколско 
васпитање, програмска активност 2001-0001 функционисање предшколских установа, позиција 120, подпозиција 0, економска 

класификација 411, у колони 10. износ од ''10.081.000 динара'' замењује се износом од ''9.073.000 динара''; у колони 14. износ 

од ''16.507.000 динара'' замењује се износом од ''15.499.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 120, подпозиција 3, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 

14. износ од 1.008.000 динара''.   
 Позиција 121, подпозиција 0, економска класификација 412, у колони 11. износ од ''1.775.000 динара'' замењује се 

износом од ''1.598.000 динара''; у колони 14. износ од ''2.999.000 динара'' замењује се износом од ''2.822.000 динара''.  

 Додаје се ''позиција 121, подпозиција 3, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 

14. износ од 177.000 динара''. 

 Раздео IX, глава 9.2 функција 473 мења се и гласи:'' 
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9.2.             

 473       туризам     

             

  

1502 

     

ПРО ГРАМ 4: 

-РАЗВО Ј ТУРИЗМА 

     

             

   

1502-

0001     

Програмска активност 0001(ПА)-Управљање 

развојем туризма 

     

     136 0 411 Плате,додаци и накнаде радника 132. 000  - 132.000 

     136 1 465 Остале дотације и трансфери 15.000   15.000 

     137 0 412 Социјални доприноси на терет посл.радника 25. 000  - 25.000 

     137 1 465 Остале дотације и трансфери 2.000   2.000 

     137 1 414 Социјална давања запосленима -  - - 

     138 0 416 Награде запосленима и ост.посебни расходи 51.000   51.000 

     139 0 421 Стални трошкови 20.000  20.000 40.000 

     140 0 424 Специјализоване услуге -  50.000 50.000 

        
Свега програмска активност 0001(ПА)  

 245.000  70.000 315.000 

             

             

   

1502-

0002     

Програмска активност 0002(ПА)-Туристичка 

промоција 

     

     141 0 422 Трошкови путовања 43.000  25.000 68.000 

     142 0 423 Услуге по уговору 268.000  500.000 768.000 

     143 0 425 Текуће поправке и одржавање -  20.000 20.000 

     144 0 426 материјал 5.000  5.000 10.000 

     145 0 511 Зграде и грађевински објекти     -  - - 

     146 0 512 Машине и опрема -  10.000 10.000 

        
Свега програмска активност 0002(ПА)  

 316.000  560.000 876.000 

             

  

1502  П-1 

   

ПРО ЈЕКАТ:Ликовна колонија „Гружанска  

Јесен“ 

     

     147 0 422 Трошкови путовања -   - 

     148 0 423 Услуге по уговору -  - - 

     149 0 426 материјал -   - 

             

        
Свега Пројекат;П-1 

 -  - - 

             

        Извори финансирања за ф-ју 473 561.000  630.000 1.191.000 

             

       01 Приходи из буџета     

       04 Сопствени приходи     

             

             

             

             

        УКУПНО  РАЗДЕО  IX 1.561.000  630.000 2.191.000 

„ 
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 Раздео XI глава 11.1 Буџетски фонд и месне заједнице, функција 620 развој заједнице, програм 0701 путна 

инфраструктура, програмска активност 0701 управљање саобраћајном инфраструктуром, позиција 167, подпозиција 0, 

економска класификација 411, у колони 11. и 14. износ од ''1.336.000 динара'' замењује се износом од ''1.202.000 динара''. 
 Додаје се ''позиција 167, подпозиција 1, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 

14. износ од 134.000 динара''. 

 Позиција 168, подпозиција 0, економска класификација 412, у колони 11. и 14. износ од ''239.000 динара'' замењује се 

износом од ''215.000 динара''. 

 Додаје се ''позиција 168, подпозиција 2, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, у колони 11. и 
14. износ од 24.000 динара''. 

 Позиција 171, подпозиција 0, економска класификација 421-стални трошкови, у колони 11 и 14 износ од ''1.100.000'' 

динара, замењује се износом од ''100.000'' динара. 

 Позиција 175, подпозиција 0, економска класификација 425, у колони 11. и 14. износ од ''14.500.000 динара'' замењује 

се износом од ''13.400.000 динара''. 
 Свега програмска активност 0001, у колони 11. и 14. износ од ''42.802.000 динара'' замењује се износом од 

''40.702.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-0, позиција 179, подпозиција 0, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''1.000.000 

динара'' замењује се износом од ''1.800.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-1, позиција 179, подпозиција 1, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''9.000.000 
динара'' замењује се износом од ''7.500.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-2, позиција 180, подпозиција 0, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''9.000.000 

динара'' замењује се износом од ''7.600.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-5 позиција 183, подпозиција 0, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''5.000.000 

динара'' замењује се износом од ''7.000.000 динара''. 
 Пројекат 0701 П-6, позиција 184, подпозиција 0, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''9.000.000 

динара'' замењује се износом од ''7.200.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-7, позиција 185, подпозиција 0, економска класификација 511, у колони 11. и 14. износ од ''9.000.000 

динара'' замењује се износом од ''8.000.000 динара''. 

 Пројекат 0701 П-8, додаје се ''позиција 186, подпозиција 1, економска класификација 511, у колони 12. и 14. износ од 
1.800.000 динара са извором финансирања 08 донације од невладиних организација и појединаца''. 

 После пројекта 0701 П-17 додаје се ''пројекат 0701 П-18 пројекат: реконструкција дела пута у Љубићу поред школе и 

раскрснице ''Сретеновић'', позиција 191, подпозиција 5, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти, у колони 

11. и 14. износ од 1.400.000 динара''. 

 Извор финансирања 01 приходи из буџета у колони 11. и 14. износ од ''126.102.000 динара'' замењује се износом од 
''102.502.000 динара''. 

 Додаје се ''извор финансирања 08 донације од невладиних организација и појединаца 1.800.000 динара и извор 

финансирања 10 примања од домаћих задуживања у износу од 20.000.000 динара''. 

 Глава 11.2 улична расвета, функција 640 улична расвета,  

програм 0601комунална делатност, програмска активност 0601-0010 јавна расвета, пројекат П-1 позиција 193, подпозиција 2, 
екномска класификација 421, у колони 11. и 14. износ од ''6.000.000 динара'' замењује се износом од ''8.100.000 динара''. 

 Извори финансирања за функцију 640, као и за ПА 0010 и пројекат П-1 у колони 11. и 14. износ од ''7.000.000 

динара'' замењује се износом од ''9.100.000 динара''. 

 Укупно раздео XI у колони 11. износ од ''133.102.000 динара'' замењује се износом од ''131.602.000 динара''; додаје се 

у колони 12. износ од ''1.800.000 динара''; у колони 14. износ од ''136.702.000 динара'' замењује се износом од ''137.002.000 
динара''. 

 Раздео XII глава 12.1 Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства, програм 0101 развој пољопривреде, 

програмска активност 0101-0001 унапређење услова за пољопривредну делатност, позиција 205, подпозиција 0, економска 

класификација 424 специјализоване услуге, у колони 11. и 14. износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом од ''3.500.000 

динара''. 
 Позиција 206, подпозиција 0, економска класификација 426, у колони 11. и 14. износ од ''650.000 динара'' замењује се 

износом од ''1.150.000 динара''. 

 Позиција 207, подпозиција 0, економска класификација 441, у колони 11. и 14. износ од ''3.000.000 динара'' замењује 

се износом од ''2.500.000 динара''. 

 Свега програмска активност 0001, у колони 11. и 14. износ од ''15.450.000 динара'' замењује се износом од 
''15.750.000 динара''. 

 Пројекат 0101 П-2 позиција 213, подпозиција 0, економска класификација 425, у колони 11. и 14. износ од ''4.800.000 

динара'' замењује се износом од ''4.500.000 динара''. 

 Извор финансирања за П-2, 01 приходи из буџета, у колони 11. и 14. износ од ''4.800.000 динара'' замењује се 

износом од ''4.500.000 динара''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 12. износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.700.000 динара''; у 

колони 14. износ од ''416.722.000 динара'' замењује се износом од ''418.922.000 динара''. 

   

Члан 6. 

 
 У чл.8. Одлуке став 1. средства из осталих извора, износ од ''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''8.700.000 

динара''. 

 У чл.8. табеларни приказ по програмској класификацији, програм 1. локални развој и просторно планирање, у 

колони средства из буџета и колони укупна средства износ од ''7.200'' замењује се износом од ''6.200''. 
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 Програм 2. комунална делатност у колони средства из буџета и колони укупна средства од ''9.900'' замењује се 

износом од ''12.000''. 

 Програмска активност 0601-0010 јавна расвета, у колони средства из буџета и колони укупна средства износ од 
''7.000'' замењује се износом од ''9.100''. 

 Програм 4. развој туризма, у колони средства из буџета, износ од ''4.520'' замењује се износом од ''3.191''; у колони 

сопствени и други приходи, износ од ''1.910'' замењује се износом од ''2.250''; у колони укупна средства износ од ''6.430'' 

замењује се износом од ''5.441''. 

 Програмска активност 1502-0001 управљање развојем туризма, у колони средства из буџета износ од ''1.890'' 
замењује се износом од ''245''; у колони сопствени и други приходи износ од ''690'' замењује се износом од ''70''; у колони 

укупна средства износ од ''2.580'' замењује се износом од ''315''. 

 Програмска активност 1502-0002 туристичка промоција, у колони средства из буџета износ од ''1.900'' замењује се 

износом од ''2.216''; у колони сопствени и други приходи износ од ''1.120'' замењује се износом од ''1.680''; у колони укупна 

средства износ од 3.020'' замењује се износом од ''3.896''. 
 Пројекат 1502 П-1 у колони сопствени и други приходи износ од ''100'' замењује се износом од ''500''; у колони 

укупна средства износ од ''830'' замењује се износом од ''1.230''. 

 Програм 5. развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001 унапређење услова за пољопривредну делатност, 

у колони средства из буџета и колони укупна средства износ од ''17.050'' замењује се износом од ''17.350''. 

 Пројекат 0101 П-2 ревитализација пољских путева, у колони средства из буџета и колони  укупна средства, износ од 
''20.800'' замењује се износом од ''20.500''. 

 Програм 7. путна инфраструктура, у колони средства из буџета износ од ''125.102'' замењује се износом од ''122.502''; 

у колони сопствени и други приходи додаје се износ од ''1.800''; у колони укупна средства износ од ''125.102'' замењује се 

износом од ''124.302'', 

 Програмска активност 0701-0001 управљање саобраћајном инфраструктуром, у колони средства из буџета и колони 
укупна средства, износ од ''42.802'' замењује се износом од ''40.702''. 

 Пројекат 0701 П-0 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''1.000'' замењује се износом од ''1.800''. 

 Пројекат 0701 П-1 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''9.000'' замењује се износом од ''7.500''. 

 Пројекат 0701 П-2 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''9.000'' замењује се износом од ''7.600''. 

 Пројекат 0701 П-5 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''5.000'' замењује се износом од 7.000''. 
 Пројекат 0701 П-6 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''9.000'' замењује се износом од ''7.200''. 

 Пројекат 0701 П-7 у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''9.000'' замењује се износом од ''8.000'' 

 Пројекат 0701 П-8 у колони сопствени и други приходи додаје се износ од ''1.800''; у колони укупна ср едства износ 

од ''2.000'' замењује се износом од ''3.800''. 

 После пројекта 0701 П-17 додаје се ''пројекат 0701 П-18 у колони средства из буџета и колони укупна средства износ 
од 1.400''. 

 Програм 9. основно образовање, у колони средства из буџета и колони укупна средства, износ од ''40.287'' замењује 

се износом од ''41.787''. 

 Програмска активност 2002-0001 функционисање основних школа, у колони средства из буџета и колони укупна 

средства износ од ''38.407'' замењује се износом од ''38.217''. 
 После пројекта 2002 П-1 додаје се ''пројекат 2002 П-2 у колони средства из буџета и колони укупна средства износ 

од 1.690''. 

 Пројекат 13. развој културе, у колони средства из буџета износ од ''5.430'' замењује се износом од ''6.759''; у колони 

сопствени и други приходи износ од ''407'' замењује се износом од ''467''; у колони укупна средства износ од ''5.837'' замењује 

се износом од ''6.826''. 
 Програмска активност 1201-0001 фунцкионисање локалних установа културе у колони средства из буџета износ од 

''4.860'' замењује се износом од ''6.189''; у колони сопствени и други приходи износ од ''407'' замењује се износом од ''467''; у 

колони укупна средства износ од 5.267'' замењује се износом од ''6.256''. 

 Програм 15. локална самоуправа, у колони средства из буџета износ од ''111.220'' замењује се износом од ''107.620''.  

 Укупно, у колони сопствени и други приходи износ од ''16.417'' замењује се износом од ''18.617''; у колони укупна 
средства износ од ''416.722'' замењује се износом од ''418.922''. 

   

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  првог  наредног дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2015.године. 

  

 *Табела 1. планирана маса средстава за плате за 2015.годину, чини саставни део предлога  Одлуке о првој измени и 

допуни Одлуке о Буџету општине за 2015.годину. 

 
 

Број: 400-798/15-03                                 

У Книћу,  30.11.2015.године                              

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
Милић Миловић, с.р.   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници  од 30.11.2015. године, , на основу члана 60. а у вези са чланом 6. 

став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 , 99/13 и 125/14)  члана 6. 

ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/14 - др. закон),  и члана 35. став 1. тачка 27. Статута 

општине Кнић («Службени гласник РС», бр. 95/08),  члана 146. став  2. и , члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић («Службени гласник РС», бр. 95/08) донела је 

 

 
 

 ОДЛУКУ  

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2016. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих 

је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, 
које се налазе у најопремљенијој зони 

 

 

Члан 1. 

 
Овoм Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утвр ђивање пореза на имовину за 

2016. годину, на територији општине Кнић и одређују просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 

текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе 

у најопремљенијој зони. 

 
Члан 2. 

 

На територији општине Кнић одређене су 4 (четири) зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Кнић, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА 
зона утврђена за најопремљенију зону . 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине 

Кнић у ПРВОЈ зони, износе: 

 
1) грађевинског земљишта                                                                                        420,00   динара 

2) пољопривредног земљишта                                                                                    41,00   динара 

3) шумског земљишта                                                                                                  40,00   динара 

4) кућа за становање                                                                                              15.200,00   динара 

5) пословних зграда и других  (надземних и подземних)  
грађевинских објеката који служе за обављање делатности                             23.500,00   динара 

6) гаража и гаражна места                                                                                       4.912,69   динара 

 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине 
Кнић у ДРУГОЈ зони, износе: 

 

1) грађевинског земљишта                                                                                         220,93  динара 

2) пољопривредног земљишта                                                                                     39,49  динара 

3) шумског земљишта                                                                                                   40,00  динара 
4) кућа за  становање                                                                                              14.520,00  динара 

5) пословних зграда и других  (надземних и подземних)  

грађевинских објеката који служе за обављање делатности                              17.516,06  динара 

6) гаража и гаражна места                                                                                        4.308,61  динара 

 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине 

Кнић у ТРЕЋОЈ зони, износе: 

 

1) грађевинског земљишта                                                                                         121,12  динара 

2) пољопривредног земљишта                                                                                     38,72  динара 
3) шумског земљишта                                                                                                   40,00  динара 

4) кућа за  становање                                                                                              12.728,26  динара 

5) пословних зграда и других  (надземних и подземних)  

грађевинских објеката који служе за обављање делатности                              16.640,26  динара 

6) гаража и гаражна места                                                                                         4.308,61 динара 
 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине 

Кнић у ЧЕТВРТОЈ зони, износе: 
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1) грађевинског земљишта                                                                                           94,79  динара 

2) пољопривредног земљишта                                                                                     31,25  динара 

3) шумског земљишта                                                                                                   40,00  динара 
4) кућа за  становање                                                                                                9.252,30  динара 

5) пословних зграда и других  (надземних и подземних)  

грађевинских објеката који служе за обављање делатности                              16.228,51  динара 

6) гаража и гаражна места                                                                                        3.950,61  динара 

 
Члан 3. 

 

Одређују се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину обвезника 

који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони, за  одговарајуће непокретности, за које у члану 2. ове 

Одлуке, нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији 
општине Кнић, за прву, другу, трећу и четврту зону и то: 

 

1) станова                                                                                              39.359,71 динара 

 

Члан 4. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни општине Кнић. 

 

Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“, а примењује се од 01. 

јануара 2016. године.  

    

 

 
Број: 436- 1305-1/2015-03      

У Книћу 30.11.2015. године              

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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