
            

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 
03.02.2016.године, на основу  чл. 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној 
самоуправи( ''Сл. гласник РС'' бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. 
тачка 1. Статута општине Кнић( ''Сл. гласник РС'' бр.95/08) и члана 146. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић( ''Сл. гласник РС'' бр.95/08) 
донесе 

 

СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ 

Члан 1. 

  Овим Статутом врше се измене и допуне  Статута општине Кнић 
(''Сл. гласник РС'' бр.95/08), у даљем тексту: Статут.. 

      Члан 2. 

  Мења се члан 13. Стаута тако да гласи:  

'' Члан 13. 
 

  Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа у  
складу са Уставом и законом: 
  1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 
  2. доноси просторни план Општине; 
  3. доноси урбанистичке планове; 
  4. доноси буџет и завршни рачун; 
  5. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила  
за одређивање висине локалних такси и накнада; 
  6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности  
(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских  
и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски  
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у насељима,  
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова,  
зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна  
расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и друго) као и  
организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 
  7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог  
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 
  8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове  
и заједничке просторије у стамбеним зградама; 
  9. Доноси програм уређивања грађевинског земљишта, уређује и 
обезбеђује вршење послова уређивања, употребе, унапређивања и заштита 
грађевинског земљишта, уређује висину накнаде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта и располаже грађевинским земљиштем и складу са 
Законом. 
  10. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског  



развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини; 
  11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим  
управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши  
надзор над коришћењем пословног простора; 
  12. стара се о заштити животне средине, доноси програме  
коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне  
средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са  
стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује  
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 
  13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на  
изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, 
развој и управљање општинским  и некатегорисаним путевима, као и улицама у 
насељу; 
  14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси  
превоза путника; 
  15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз  
сагласност надлежног министарства ради задовољавања потреба локалног  
становништва; 
  16. оснива установе и организације у области основног образовања,  
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје  
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 
  17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и  
обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа  
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује  
испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и  
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о  
правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 
  18. организује вршење послова у вези са заштитом културних  
добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког  
стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма  
и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад  
музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 
  19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и  
заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање  
њихових последица; 
  20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног  
земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара  
се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 
  21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима,  
јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје  
водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног  
значаја; 
  22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и  
унапређење подручја са природним лековитим својствима; 
  23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и  



утврђује висину боравишне таксе; 
  24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и  
трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене  
делатности и друге услове за њихов рад; 
  25. Уређује прибављање, управљање и располагање стварима у 
јавној својини Општине. 
  26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и  
заштитом домаћих и егзотичних животиња; 
  27. организује вршење послова правне заштите својих права и  
интереса; 
  28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и  
уређује њихову организацију и рад; 
  29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности  
са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у  
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа  
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним  
организацијама на својој територији; 
  30. подстиче и помаже развој задругарства; 
            31. организује службу правне помоћи грађанима; 
  32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и  
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и  
етичких група; 
  33. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује  
услове за јавно информисање; 
  34. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
  35. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над  
извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине; 
  36. уређује организацију и рад мировних већа; 
  37. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја  
општине; 
  38. доноси програм енергетске ефикасности, у складу са 
Стратегијом и Акционим планом; 
                     39. доноси посебне програме из области јавног здравља за своју 
територију, у складу са законом; 
                     40. одговорна је за подршку у планирању и спровођењу свих мера и 
активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, 
као и за предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и 
заштите у одређеним зонама; 
  41. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у  
складу са Уставом, законом и статутом. 
  Органи општине, у оквиру свог делокруга, одговорни су за стање 
припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других 
правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају 
своје потребе или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије, 
израђују своје планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике 



Србије; предузимају мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 
делатностима из своје надлежности с Планом одбране Републике Србије, 
предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном 
стању,  спроводе мере приправности и предузимају друге мере потребне за 
прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању и  обављају и 
друге послове одређене законом. 

  Поред послова из става 1. и  2 овог члана, Општина обавља и друге  
послове од непосредног интереса за грађане и то:  
  1. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са  
законом; 
  2. установљава јавна признања и додељује награде организацијама  
и појединцима; 
  3. сарађује са невладиним организацијама, хуманитарним и другим  
организацијама, ако је то у интересу грађана; 
  4. сарађује са општинама и градовима других држава у складу са  
законом. 

 

Члан 3. 

 

  Мења се члан 35. Стаута тако да гласи:  

''Члан 35. 
 

  Скупштина општине: 
  1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине; 
  2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
  3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила 
за одређивање висине локалних такса и накнада; 
  4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања  
или промене територије Општине Влади Републике Србије; 
  5. доноси стратегију, програм развоја Општине и појединих 
делатности; 
  6. Доноси просторни план и урбанистичке планове. 
  7. доноси прописе и друге опште акте; 
  8. расписује општински референдум и референдум на делу 
територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској 
иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
  9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, 
утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 
  10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 
оснивач, и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 
  11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика 
председника Скупштине; 



  12. поставља и разрешава секретара Скупштине: 
  13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог 
председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове 
Општинског већа; 
  14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који 
Општини припадају по закону; 
  15.доноси програм уређивања грађевинског земљишта, уређује и  
обезбеђује вршење послова уређивања грађевинског земљишта, утврђује 
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 
располаже грађевинским земљиштем у складу са Законом; 

16. одлучује о начину обављања комуналних делатности, условима   
зањихово обављање и развој и одређује друге комуналне делатности од 
локалног интереса осим Законом предвиђених, и поверава обавављање 
комуналних делатности; 

17.оснива службе, установе и организације утврђене статутом  
општине и врши надзор над њиховим радом, оснива јавна предузећа и друштва 
капитала за обављање делатности утврђених статутом општине и врши надзор 
над њиховим радом, даје саглсност на оснивање зависног друштва капитала од 
стране јавног предузећа и улагање капитала јавних предузећа у друга друштва 
капитала, одлучује о улагању у капитал јавних предузећа, односно друштва 
капитала и одлучује о закључивању уговора о давању на коришћење и осталих 
права на стварима у јавној својини, у складу са законом; 

18.одлучује о прибављању и располагању  непокретности у јавној  
својини општине,   ускладу са Законом; 

19.даје сагласност у поступцима јавног-приватног партнерства и  
усваја предлог пројекта, предлог концесионог аката и нацрт уговора о јано-
приватном партнерству у складу са Закониом; 
  20. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом  
којим се уређује јавни дуг; 
  21. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских  
објеката; 
  22. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном  
просторном плану; 
  23. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из  
њене надлежности; 
  24. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса  
за локалну самоуправу; 
  25. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада  
корисника буџета; 
  26. одлучује о сарадњи и удруживању са грађанима и општинама; 
  27. информише јавност о свом раду; 
  28. Доноси Локалне акциоме планове запошљавања за календарску 
годину  у складу са националним акционим планом; 
  29. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја 
Општине; 



  30. разматра и усваја годишњи извештај о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник 
Општина, и даје сагласност на њихове програме рада и пословања; 
  31. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.'' 
 

Члан 4. 

  У члану 43.став 1. тачка 1. Статута  после речи:''доноси појединачна 
решења о правима по основу рада изабраних, именованих и постављених лица'' 
брише се зарез и додају се речи.'' која бира, именује и поставља Скупштина ,''. 

 

Члан 5. 

  Мења се члан 56. Стаута тако да гласи:  

''Члан 56. 
 

  Председник Општине: 
  1. представља и заступа Општину; 
  2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина 
општине; 
  3. наредбодавац је за извршење буџета; 
  4. доноси одлуку о употреби средстава текуће и сталне резерве у 
складу са Законом којим се уређује буџетски систем; 
  5. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења 
буџетских средстава; 

6. Закључује уговоре на основу одлука о прибављању, располагању,  
управљању и коришћењу јавне својине општине , као и у другим случајевима 
предвиђеним Законом 
  7. усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
  8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине општине; 
  9. информише јавност о свом раду; 

10. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона  
или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну 
самоуправу и подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се  
појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине 
онемогућава вршење надлежности Општине; 
  11. представља и заступа Општинско веће; 
  12. сазива и води седнице Општинског већа; 
  13. одговара за законитост рада Општинског већа; 
  14. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да 
није сагласна са законом; 
  15. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и 
других аката Скупштине; 
  16. поставља и разрешава помоћнике председника Општине; 



  17. предлаже избор и разрешење заменика председника Општине  
односно члана Општинског већа; 

18. даје сагласност за изградњу,  доградњу или реконструкцију  
комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и 
електроенергетских објеката када је општина власник, односно корисник 
земљишта која сагласност служи као доказ о решеним имовинско-правнм 
односима; 
  19. доноси појединачна решења о правима по основу рада  лица која  
именује и поставља председник општине; 
  20. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима  
органа Општине. 
  Председник Општине је одговоран за благовремено достављање  
података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши 
надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске  управе.'' 
 

Члан 6. 

 

  Мења се члан 58. Стаута тако да гласи: 

''Члан 58. 

  Чланови Општинског већа могу бити задужени за једну или више 
одређених области и то за: 

- рад Општинске управе општине Кнић, 

- област привреде, мала и средња предузећа и предузетнике, 

- област пољопривреде и руралног развоја, 

- комуналну делатност, развој месних заједница, 

- област заштите животне средине и заштите природних 
вредности, 

- област науке и образовања, Канцеларија за младе, 

-  област здравства, социјалне заштите и друштвене бриге о деци, 

- Област културе, спорта и туризма. 

Одлуком о Општинском већу ближе ће се уредити послови које ће 
члан  

Општинског већа обављати у оквиру области за коју је изабран, као и друга 
питања од значаја за рад и функционисање Општинског већа. 

  Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини, а 
њихов радно-правни статус утврдиће се Одлуком Скупштине општине 
приликом избора''. 

 



Члан 7. 

 

                       Мења се члан 59. Стаута тако да гласи:  

 

''Члан 59. 
 

  Општинско веће: 
  1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина општине; 
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других  
аката Скупштине општине; 
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да 
Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 
  4. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији  
општинске управе; 
                    5. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида 
акта општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 
  6. решава у управном поступку у другом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа, и установа и других организација у управним 
стварима из надлежности Општине; 
  7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и  
дужности Републике; 
  8. поставља и разрешава начелника Општинске управе и доноси 
појединачна решења о његовим правима по основу рада; 
  9. поставља и разрешава Општинског  правобраниоца и доноси 
појединачна решења о његовим правима по основу рада; 
  10.  Управља имовином општине и одлучује о давању ствари у 
закуп, заснивању хипотеке  и одлучује о прибављању и располагању покретних 
ствари;  

11. Утврђује предлог одлуке о давању сагласности и усвајању  
предлога пројекта јавног-приватног партнерста без елемената концесије, ако је 
јавни партер општина или друго јавно тело општине, утврђује предлог одлуке 
по предлогу за доношење концесионог аката; 

12. Предлаже акте о прибављању, коришћењу, управљању и  
располагању стварима у јавној својини општине; 
  13. одлучује о распореду службених просторија које користе органи 
Општине и државни органи; 
  14. даје сагласност на одлуке о ценама, када је то прописано 
законом, статутом и одлукама Скупштине; 
  15. даје сагласност на финансијски план месне заједнице; 
  16. доноси Пословник о раду на предлог председника Општине; 
  17. образује стручна саветодавна тела за поједине послове из своје 



адложности: 
  18. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и 
других аката Скупштине; 
  19. Доноси програме и спроводи пројекте локалног економског 
развоја и стара се о унапређењу општег привредног оквира у општини ; 
                      20. стара се о заштити животне средине, доноси програме 
коришћења и заштите природних вредности, програме заштите животне 
средине и локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким 
документима и својим специфичним интересима и потребама; 
                    21, организује вршење послова у вези са заштитом културних 
добара у општини, подстиче развој културног и уметничког ставралаштва, 
обезбеђује среддства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области културе,и ствара услове за рад установа културе чији је основач 
општина; 
                 22. уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе 
средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма 
за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице 
локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним 
програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених 
програма;  
                     23. утврђује категоризације спортова, спортиста, спортских 
стручњака и спортских објекта за своју територију, обавезно полазећи од 
утврђених националних категоризација;  
                      24. доноси акт којим утврђује просечну цену одговарајућих 
непокретности по зонама на територији општине,  на основу цена остварених у 
промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. 
септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину (у 
даљем тексту: текућа година);  
                     25. доноси програм енергетске ефикасности, у складу са 
Стратегијом и Акционим планом; 
                     26. закључује посебан колективни уговор за јавна предуѕећа и јавне 
службе чији је оснивач општина; 
                     27. утврђује услове и начин регресирања трошкова боравка деце у 
предшклолским установама; 
                    28. Организује заштиту од елементарних и других већих непогода, и 
заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање 
њихових последица; 
                    29. Доноси програм коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине; 

        30. доноси одлуку о организовању, финансирању и условима рада  
саветника за заштиту права пацијената; 

         31. одлучује о сарадњи са удружењима, хуманитарним  и  
невладиним организацијама и о оснивању и приступању асоцијацијама градова 
и општина ; 
  32. обавља и друге послове у складу са законом, статутом, одлукама  



Скупштине општине и другим актима.'' 
 

Члан 8. 

  Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику општине Кнић'' 

  Ступањем на снагу Статута о измени Статута, до доношења 
одговарајућих подстатутарних аката примењивати одредбе тих аката које нису у 
супротности са Статутом, а у случају супротности примењиваће се одредбе 
Статута. 

 

Број: 110-1482/2015-01 

У Книћу, 03.02.2016.године     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Милић Миловић 

         

   

 

  

 

 

  

 


