
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2021. Број: 18. Кнић, 08.10.2021. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници дана 08.10.2021. године, на 

основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.  88/11, 104/16, 95/18), 

члана 19. став 1. тачка 3., члана 22. став 1. и члана 24. Закона о јавној  својини („Сл. гласник РС“ 

бр.  72/11, 88/13, 105/14, 108/16-др.закон, 113/17, 95/18, 153/2020),  члана 58. став. 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић“,бр. 1/19, 14/21) и  члана. 16. став 7. Одлуке  

о  прибављању, располагању и управљању  стварима  у  јавној  својини  општине Кнић ( „Сл. 

гласник општине Кнић“, бр.14/18), донело је   

 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  БЕЗ  НАКНАДЕ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком даје се, на период од 10 година, без накнаде, Јавном комуналном предузећу 

,,Комуналац“ из Кнића, чији је оснивач општина Кнић (у даљем тексту ЈКП ,,Комуналац“) на 

коришћење и управљање покретних ствари  и то: 

 

 -Електрична ауточисталица марке Tenax International S.p.A. (у даљем тексу: Возило) 

 

Датум прве регистрације: 30.09.2021. 

Регистарска ознака возила:  KG ABJ-13 

Број шасије: TXE1001245 

Категорија:TR- радна машина 

Марка: Tenax International S.p.A. 

            Комерцијална ознака: Electra 1.0 

            Боја: S bela M 

            Број мотора: G1301100 02/2021-0003 

            Снага мотора:5,6 

            Погонско гориво: електрично 

            Број места за седење:1 

            Година производње:2021 

            Број осовина:2 

            Маса:1800 

            Носивост:350 

             

- опрема за сакупљање и рециклажу отпада – 120 контејнера за смеће, од 1100 L, зелене боје 

(у даљем тексу: Опрема) 
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Члан 2. 

 

Општина Кнић је предметне покретне ствари из члана 1. ове Одлуке  добила на 

коришћење на временски период од 10 година на основу Уговора закључених са Министарством 

заштите животне средине бр. 401-1220/2021. и бр. 401-1221/2021  оба од 20.08.2021. године, за 

обављање делатности одржавања чистоће на путевима и јавним површинама, одлагања и 

сакупљања смећа на територији општине Кнић. 

 

 

     Члан 3. 

 

Општина Кнић предметне покретне ствари из члана 1. ове Одлуке даје на коришћење и 

управљање на временски период од 10 година ЈКП ,,Комуналац“ Кнић надлежном за обављање 

комуналних делатности сакупљања и одвожења смећа и одржавања улица и путева на територији 

општине Кнић. 

 

     Члан 4. 

 

ЈКП ,,Комуналац“ Кнић преузима на коришћење и управљање Возило и Опрему из члана 

1. ове Одлуке са обавезом да исте користи у складу са природом и наменом ствари, пажњом 

доброг привредника, да истим управља у складу са чл. 24. Закона о јавној својини, односно да 

исте одржава, да их користи за обављање комуналних делатности одржавања чистоће на јавним 

површинама,  сакупљања и одвожења смећа и одржавање улица и путева на територији општине 

Кнић. 

 

      Члан 5. 

 

ЈКП ,,Комуналац“ Кнић у обавези је да наведене покретне ствари врати Општини Кнић, по 

истеку рока од 10 година од дана преузимања, односно у року од 15 дана по престанку обављања 

комуналне делатности, у стању у каквом их је преузео, изузев погоршања која настају редовном 

употребом и коришћењем покретних ствари. 

 

Члан 6. 

 

Трошкови регистрације, употребе, одржавања, сервиса и поправке Возила и трошкови 

употребе, одржавања, сервиса и поправке Опреме, као и сви пратећи трошкови падају на терет 

општине Кнић, што је дефинисано Уговорима закљученим са Министарством заштите животне 

средине бр. 401-1220/2021 и бр. 401-1221/2021 од 20.08.2021. године. 

 

Члан 7. 

 

 ЈКП ,,Комуналац“ Кнић нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког 

другог стварног права на предметним покретним стварима.  

 

Члан 8. 

 

 Овлашћује се председник општине Кнић да о давању на коришћење и управљање 

покретних ствари из члана 1. ове Одлуке закључи уговор са ЈКП ,,Комуналац“ Кнић, којим ће се 

ближе прецизирати услови коришћења предметних покретности као и све обавезе које произилазе 
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из коришћења истих.  

 По закључивању уговора извршиће се записничка примопредаја покретних ствари ближе 

описане у члану 1. ове Одлуке, између општине Кнић и ЈКП ,,Комуналац“ Кнић.  

 

Члан 9. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине 

Кнић“.  

 

 

Број:352-1477/2021-01                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

У Книћу: 08.10.2021.године                                                                Срећко Илић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници дана 08.10.2021. године, на 

основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 58. став 1. тачка 33. Статута општине 

Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21), члана 23. Одлуке о Општинском већу 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/08) и члана 27. Пословника о раду 

Општинског већа општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/09,9/16 и 9/18), 

донело је    

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању саветодавно-стручног тела  

за добро управљање у општини Кнић 

 

 

I Овим Решењем се ближе уређује успостављање саветодавно-стручног тела за добро 

управљање у општини Кнић (у даљем тексту: општина), његове надлежности, начин 

функционисања, као и именовање чланова тела.  

Саветодавно-стручно тело за добро управљање оснива се као стално радно тело.  

 

II Саветодавно-стручно тело за добро управљање се успоставља ради обављања следећих 

задатака: 

1) Успостављање и одржавање комуникације и партнерских односа са међународним и 

домаћим донаторима и представницима развојних програма чије су активности 

усмерене на ниво локалне самоуправе, а нарочито са онима који су усмерени на 

побошљање нивоа доброг управљања; 

2) Пружање саветодавно-стручне подршке запосленима у Општинској управи у области 

доброг управљања при изради пројектних предлога према домаћим и страним 

донаторима;  

3) Пружање саветодавно-стручне подршке запосленима у Општинској управи у области 

доброг управљања при изради пројектних предлога које финансира и реализује 

општина; 

4) Пружање саветодавно-стручне подршке другим запосленима у Општинској управи при 

активностима у општини као што су креирање локалних јавних политика и других 

активности као што су примена, праћење и вредновање локалних политика, а на захтев 

Општинског већа, са циљем унапређивања истих са аспекта доброг управљања; 

5) Учествовање на обукама које се односе на изградњу капацитета у општини за добро 

управљање; 

6) Старање о и обезбеђивање хоризонталног преношења знања стеченог на обукама ка 

другим запосленим у општини, по потреби, односно на захтев Општинског већа;  

7) Континуирано усавршавање кроз похађање обука, прегледање стручне литературе и 

кроз друге начине, у области побољшања нивоа доброг управљања на нивоу локалне 

самоуправе; 

8) Учествовање у свим активностима општине који се тичу повећања нивоа појединачног 

или свих принципа доброг управљања, као што су одговорност, транспарентност, 

партиципативност, ефикасност и ефективност, и недискриминација и једнакост; 

9) Праћење, разматрање и предлагање Општинском већу међуресорних мера за 

унапређење нивоа доброг управљања; 

10) Предлагање стратегија, планова, посебних мера, програма за повећавање учешћа 

грађана и удружења грађана у јавном и политичком животу локалне заједнице, као и 

оспособљавање за учешће у јавном и политичком животу; 
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11) Предлагање и праћење резултата истраживања на локалном нивоу од значаја за даље 

успостављање и унапређење доброг управљања;  

12) Предлагање Општинском већу плана за унапређење доброг управљања на годишњем 

нивоу; 

13) Подноси Општинском већу годишњи извештај о остварењу резултата дефинисаних 

планом;  

14) Друге активности везане за примену принципа доброг управљања на локалном нивоу, 

а на захтев Општинског већа.  

 

III Саветодавно-стручно тело у свом саставу има 5 чланова, од којих је један председник.  

 

Одређују се чланови саветодавно-стручног тела у следећем саставу: 

 

1. Радомир Урошевић, члан Општинског већа (председник)  

2. Стеван Луковић, начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности 

(заменик председника) 

3. Снежана Ђокић, млађи саветник у Канцеларији за ЛЕР и инвестиције (члан) 

4. Снежана Симовић, комунални инспектор у Одсеку за инспекцијске послове (члан) 

5. Светлана Анђелић, председник Скупштине општине (члан). 

 

Чланови саветодавно-стручног тела могу бити именовани из реда запослених у општини 

који имају искуства у припреми пројектних предлога и/или изграђене капацитете у области 

доброг управљања.   

 

IV Саветодавно-стручно тело може да тражи податке, документа и извештаје који су од 

значаја за делокруг рада саветодавно-стручног тела од свих органа и организационих јединица 

Општинске управе. 

 

V Административно-техничку подршку раду саветодавно-стручног тела за добро 

управљање пружа Канцеларија за ЛЕР и инвестиције. 

 

VI Овo Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

 

 

Број:119-1430/21-01                            ПРЕДСЕДНИК  

У Книћу: 08.10.2021. године               Срећко Илић с.р. 
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Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,  
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   Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242 
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