
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2019. Број: 20. Кнић, 15. 11. 2019. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),  чл. 37. 
став 1. тачка 49. Статута општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'',бр. 01/19), и члана 170. став 2. Пословника о 
раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'',бр. 04/19) и члана 2. и 16. став 1. Одлуке о 
установљењу општинских награда и других јавних признања општине Кнић (''Општински службени гласник'',бр. 3/07, 
''Службени гласник општине Кнић'', бр.6/09 и 22/18), донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА 
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања за 2019. годину, поводом Празника 
општине Кнић, 26. новембра. 
 

Члан 2. 
 

ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ,  се додељује: 
 

1. Тамари Грујић „С Тамаром у акцији“, зa исказану хуманост и пожртвовање у реконструкцији и опремању 
ОШ „Рада Шубакић“, одељење у Губеревцу, руину је претворила у модеран школски објекат у коме учи, 
расте, дружи се и ужива у животу више од 50 ђака. 

2. Горану Пузовићу директору ЈВП „Србијаводе“, за изузетан допринос у отклањању последица од поплава 
и уређење корита реке Груже и на тај начин помогао да се реши вишедеценијски проблем и од водене 
стихије одбрани најплоднија гружанска земља. 

3. „Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије“ за ангажовање и отклањање штетних 
последица од поплава. 

4. Канцеларији за управљање јавним улагањима за изузетан допринос у обнови комуналне  инфраструктуре  
и објеката јавне намене на територији општине Кнић. 

 
Члан 3. 

 
 НОВЧАНА НАГРАДА,  се додељује: 
 

- Студентима са територије општине Кнић који постижу изузетне резултате на студијама и то : 
 

1. Викторији Миленковић из Гунцата, апсолвенту Природно-математичког   факултета у Крагујевцу са 
просечном оценом 9,30. 

 
2. Милени Раденковић из Бумбаревог Брда, студенту мастер академских студија Економског факултета у 

Крагујевцу са просечном оценом 9,06. 
3. Марији Колаковић из Борча, студенту мастер академских студија Економског факултета у Крагујевцу са 

просечном оценом 9,00. 
4. Филипу Јошовићу из Липнице, студенту IV године Филолошко уметничког факултета у Крагујевцу са 

просечном оценом 8,95. 
 

- Ученицима Средње школе у Книћу,  
 

5. Сари Милутиновић из Кнића, ученици 4 разреда за одличан успех. 
6. Анастасији Ђуровић из Претока, ученици 4 разреда за одличан успех. 

 
- Ученицима ОШ „Вук Караџић“ Кнић и  „Свети Сава“ Топоница, 
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7. Дарку Пантовићу из Гунцата,  због одличног успеха у школи и учешћа на републичком такмичењу. 
8. Давиду Стефановићу из Топонице, због одличног успеха у школи и учешћа на републичком такмичењу. 

 
- Докторанту са територије општине Кнић 

 
9. Ангелини Павловић из Вучковице, студенту докторских академских студија на Факултету инжењерских 

наука. 
 

- раднику ЈКП „Комуналац“ Кнић и то: 
 

10. Саши Урошевићу из Кнића, за одговоран рад и труд на пословима које  обавља у  ЈКП „Комуналац“ Кнић. 
 
 Новчана награда се додељује у висини од по 50.000,00 динара (словима:педесетхиљададинара). 
 

Члан 4. 
 

 ДИПЛОМА,  се додељује: 
 

1. Магди Ђорђевић из Опланића за изузетан допринос у развоју културе, књижевног стваралаштва и 
промовисању Гружанског песништва.  

2. Др Гојку Белићу из Крагујевца, због вишедеценијске бриге о здрављу зуба свих становника општине 
Кнић. 

3. Др Предрагу Ђурђевићу из Крагујевца, због изузетног залагања и помоћи при лечењу тешких болести 
грађана општине Кнић.  

4. Татјани Трифуновић из Кнића, због залагања и постигнутих резултата како са ученицима тако и на 
професионалом пољу.  

5. ЈКП „ Шумадија“ Крагујевац за изузетно залагање и допринос у отклањању последица у поплавама које 
су задесиле општину Кнић од 3. Јуна. 

6. Горан Милосављевић из Груже за посебан допринос развоју спорта, посебно фудбала на територији 
општине Кнић. 

 
 

Члан 5. 
 

 ЗАХВАЛНИЦА, се додељује: 
 
        

1. Општини Лапово, за несебичну помоћ најугроженијим становницима општине Кнић током јунских 
поплава.  

2. „Човекољубље“- добротворни фонд СПЦ, за помоћ у санирању штетних последица које су задесиле 
општину Кнић. 

3. „Нивеус тим“, за новчану помоћ породицама које су претртпеле највећу штету у поплавама.  

4. Пољопривредна стручна служба Крагујевац, за помоћ приликом утврђивања и процене штете на 
пољопривредним културама за време поплава у општини Кнић. 

5. Бојани Делибашић, за медијску промоцију и праћење догађаја у општини Кнић за време поплава.  

6.  ДЗ„Даница и Коста Шамановић“ Кнић, за помоћ у санирању штетних последица које су задесиле 
општину Кнић. 

7. Центар за социјални рад Кнић, за помоћ у санирању штетних последица које су задесиле општину Кнић. 

8. Црвени крст у Книћу, за помоћ у санирању штетних последица које су задесиле општину Кнић. 

9. Весни Максовић из Груже, за учешће на другој регионалној ЕХ YU конференцији „Свијет образовања 
брише границе“ и представљање општине Кнић.  

10.  Марија Милосављевић из Груже, за учешће на другој регионалној ЕХ YU конференцији „Свијет 
образовања брише границе“ и представљање општине Кнић.  

11.  Емини Вујовић из Пајсијевића, запостигнуте резултате у узгоју боровнице на територији општине Кнић.  

12.  Дарку Пантелићу из Брестовца, за постигнуте резултате у сточарству. 

13.  Лазару Лалевићу из Кнића, за пожртвовани, несебични и волонтерски рад и помоћи угроженима у току 
јунских поплава. 
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Члан 6. 
 

 Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра 2019. 
године. 

 
Члан 7. 

 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број. 17-1765/19-01                                                                            
У Книћу, 15. 11. 2019. године                                                                    
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р.                                         

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године, на основу члана 6. став 5. и 6., члана 6а. 

став 4. и 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01,68/14 - др. закон и 95/18)  члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07,  83/14 – др. закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 6. 
става 1. тачке 1., а  у вези са чланом 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16. др. закон, 96/17 ,89/2018-ускл. дин. износи и 95/2018- др. закон), члана 37. 
став 1. тачка 6.  Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19), члана 152.став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Кнић („Сл гласник општине Кнић“ бр.04/19) донела је 
 
 

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

на територији општине Кнић за 2020. годину 
 
 

Члан 1. 
 

     Овом Одлуком утврђују се просечне квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Кнић за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину. 
 

 
Члан 2. 

 
     Зоне и најопремљнија зона на територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину одређене су посебном 
одлуком Скупштине општине Кнић. 
 

Члан 3. 
 

       Просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности, на основу најмање три промета одговарајућих 
непокретности по зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. године, износе у динарима: 
 
 
 
Табела бр. 1. 

Ред. 
број 

 
Групе непокретности 

Назив зоне 
Прва зона 

(најопремљенија 
зона) 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

1 Грађевинско земљиште / / / / 
2 Пољопривредно земљиште / 57.99 57.99 51.58 
3 Шумско земљиште / 43.15 43.15 43.15 
4 Друго земљиште / / / / 
5 Станови /    
6 Куће за становање /    
 

7 
Пословне зграде и други (надземни и 
подземни) грађевински објекти који 
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служе за обављање делатности / / / / 

8 Гараже и гаражна места / / / / 
 
      За врсте непокретности чија просечна цена квадратног метра није могла бити утврђена на основу најмање три 
промета одговарајуће непокретности по зонама, за обвезнике који не воде пословне књиге основица пореза на имовину 
одговарајуће непокретности по зонама утврђена у поступку утврђивања пореза на имовину за 2019. годину, представља и 
основицу пореза на имовину за 2020. годину. 
      Пореска основица утврђена у поступку утврђивања пореза на имовину за 2019. годину, за пољопривредно земљиште, 
за одговарајућу зону, умањује се за 40% у поступку опоризивања другог земљишта за 2020. годину. 
 

Члан 4. 
 

      Овом одлуком неизграђено грађевинско земљиште на територији општине Кнић, које се користи искључиво за гајење 
биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину разврстава се у 
пољопривредно, односно шумско земљиште. 
       Гајење биљака, односно садног материјала, односно шума у смислу става 1. овог члана одлуке,  сматра се гајење 
једногодишњих, двогодишњих односно вишегодишњих биљака, односно гајење садног материјала, односно гајење шума, 
које је класификовано у области пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са прописом којим се уређује 
класификација делатности. 
      За другачије разврставање неизграђеног грађевинског земљишта из става 1 и 2. овог члана одлуке, у односу на 2019. 
годину, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину, порески обвезници су дужни да поднесу пореску пријаву до 
31. марта 2020. године, са документацијом којом потврђују да се на неизграђеном грађевинском земљишту баве гајењем  
једногодишњих, двогодишњих односно вишегодишњих биљака, односно садног материјала или шума. 
 
 
 

Члан 5. 
 
      За одговарајуће непокретности за које у члану 3. ове Одлуке нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за 
утврђивање пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге за 2020. годину на територији општине Кнић, 
користиће се просечне цене непокретности, које се налазе у најопремљенијој зони и на основу којих је за текућу годину 
утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге: 
Табела бр. 2. 

Редни 
број 

 
Групе непокретности 

Назив зоне 
Прва зона (најопремљенија 

зона) 

1 Грађевинско земљиште 420.00 
2 Шумско земљиште 40.00 
3 Станови 39359.71 
4 Куће за становање 15200.00 
 

5 
Пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе за обављање делатности 
 

23500.00 
6 Гараже и гаражна места 4912.69 

 
Члан 6. 

 
      Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни општине Кнић. 
      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“,  а примењује се 
од 01. јануара 2020. године. 
 
Број: 436-14-65/2019-03                                                          
У Книћу: 15.11.2019. године    

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године, на основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' ,број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 
118.,Закона о здравстевној заштити( ''Службени гласник РС'', број 25/19,), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине 
Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 1/19),  донела је 
                                                                                                                     

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ 

 
1. Утврђује се да в.д директору Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у Книћу, др Радомиру Ерићу, 

престаје функција закључно са 21.11.2019. године, због истека периода на који је именован Решењем Скупштине општине 
Кнић бр.119-747/2019-01 од 23.05.2019. године. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.   
3. Решење доставити др Радомиру Ерићу и Дому здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у  Книћу.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'',број 129/07,83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 10. Статута 
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 01/19), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са 
Законом 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. Чланом 118.,Закона о 
здравстевној заштити (''Службени гласник РС'', број 25/19) дужност директора здравствене установе престаје истеком 
мандата и разрешењем. 

Разлог за доношење наведеног Решења је истек периода именовања в.д директора Дома здравља ''Даница и Коста 
Шамановић'', у Книћу на који је именован Решењем Скупштине општине Кнић  бр.119-747/2019-01 од 23.05.2019. године. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 

Број: 119-1774/2019-01                                                            
У Книћу, 15. 11. 2019. године                                                          
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р.                                                         

 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године,  на основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 
117.,Закона о здравстевној заштити( ''Службени гласник РС'', број 25/19,), члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине 
Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 1/19),  донела је 
                                                                                                                     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА 

ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ 
 

1. За вршиоца дужности директора Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, именује се, до избора 
директора, а најдуже на шест месеци:  

  др Гордана Милић, специјалиста гинекологије и акушерства из Балосава.  
2. Именована је дужна да ступи на рад дана 22.11.2019. године.  
3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.   
4. Решење доставити др Гордани Милић, именованој за вршиоца дужности директора и Дому здравља ''Даница и 

Коста Шамановић'' у Книћу.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и у члана 37. став 1. тачка 10. Статута 
општине Кнић ( „Службени гласник општине Кнић“ број 1/19), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са 
Законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду установа и 
других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина. 

Чланом 117. Закона о здравстевној заштити ( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 
45/13- др. закон) прописано је да  „aко управни одбор здравствене установе не изврши избор кандидата за директора 
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здравствене установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује директора здравствене установе, у складу са 
одредбама овог закона, као и у случају када дужност директора престане пре истека мандата, док се не спроведе конкурс 
за директора, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период не дужи од шест месеци, који може имати 
само један мандат. 

Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора здравствене установе, односе се и на вршиоца 
дужности директора здравствене установе. 

С обзиром на чињенице да Др Гордана Милић, специјалиста гинекологије и акушерства из Балосава испуњава 
Законом прописане услове за именовање на ову функцију, да Управни одбор Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'', 
у Книћу није спровео конкурс за избор директора, Скупштина општине Кнић донела је Решење у датом тексту. 

 
Број: 119-1775/2019-01                                                                             
У Книћу,15.11.2019. године                                                    
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р.                                                           
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године, на основу чл. 116. став  5., 6., 13. и став 

15. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – 
др.закони и 10/2019) и члана 125. Статута општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 01/19) и чл 152. став 
3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 04/19) донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ 

 
1.РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Школском одбору  ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи члан именован из реда 

родитеља и то:  
-  Сања  Чаловић из Груже. 
2.  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ „Рада Шубакић“ у Гружи, члан из реда родитеља и то:  
- Јелена Филиповић Илић из Груже, 
3. Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата органа управљања именованих 

Решењем СО Кнић („Службени гласник“ бр.14/2018 и 16/2019). 
4. Ово Решење је коначно. 
5. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у чл.116. и чл. 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања («Сл.гласник РС», бр. 88/17, 27/2018 – др.закони и 10/2019), којима је прописано да орган 
управљања има девет чланова укључујући и председника, као и да орган  управљања чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне 
самоуправе, и да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања. Решење о именовању, односно 
разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку. 

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања установе на лични захтев као и у случају да се покрене иницијатива за разрешење 
члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања. 

ОШ „Рада Шубакић“ из Груже доставила је дана 23.10.2019. године Скупштини општине Кнић предлог за 
промену чланова школског одбора из реда родитеља због престанка основа на који су бирани и истовремено предложилa 
новог члана. 

 Овим Решењем се у складу са Законом разрешава се и именује нови члан Школског одбора ОШ „Рада Шубакић“ 
из Груже до истека мандата органа управљања именованих Решењем СО Кнић  („Службени гласник“ бр.14/2018 и 
16/2019). 

Правна поука: Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном суду у року од 60 дана.  
 
Број: 119-1720/2019-01                                                         
У Книћу, 15.11.2019.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 15.11.2019. године, на основу чл. 14 Закона о локалним 

изборима (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 34/10-УС и 54/11), и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине кнић 
(''Сл.гласник општина Кнић '' бр.04/19) донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 
 

I   Разрешава се заменик секретара Изборне комисије општине Кнић  
  - Мирослав Јовановић, дипл. правник из Рашковића;  
 
   II  За заменика секретара Изборне комисије општине Кнић именује се 
                        -Андријана Теофиловић, дипл. правник из  Губеревца. 
 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.  
 

 
 

 Број: 119-1706/19-01                                                                                 
 У Книћу, 15.11.2019. године    
 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
Милош Сретеновић с.р. 
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