СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2021.

Број: 19.

Кнић, 25.10.2021.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу члана
50. став 4. и став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 11. став 2., 3., и 5. Одлуке о Општинском већу општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.1/08), члана 65. став 3. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21) и чл. 151. став 2. и чл. 152. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.4/19)
донела је
РЕШЕЊЕ
О престанку функције члана Општинског већа општине Кнић
1. Илији Радовановићу из Кнића, престаје функција члана Општинског већа општине
Кнић, на коју је изабран 19.08.2020. године, решењем број: 119-1195/20-01 и то закључно са
25.10.2021. године, због подношења писане оставке на функцију члана Општинског већа
општине Кнић, између две седнице Скупштине општине Кнић.
2. Илија Радовановић из Кнића, којем је утврђен престанак функције члана Општинског
већа због подношења оставке између две седнице Скупштине, у складу са Законом и Статутом
остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана Општинског већа општине
Кнић.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић.“
4. Решење доставити Илији Радовановићу из Кнића и председнику општине Кнић, Срећку
Илићу.
Број:119-1519/2021-01
У Книћу:25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Страна 2. – Број 19.

Службени гласник општине Кнић

25.10.2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу чл.
151. став 2. и чл. 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“, бр.4/19) а у вези члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“,бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 65. став 3. Статута општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21) и члана 11. став 2.,3., и 5. Одлуке о
Општинском већу општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/08), донела је
РЕШЕЊЕ
О измени Решења о избору Општинског већа општине Кнић
1. У Решењу о избору Општинског већа општине Кнић, број: 119-1195/2020-01 од
19.08.2020. године брише се тачка пет и то: „5. Илија Радовановић из Кнића.“
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Решење доставити Илији Радовановићу из Кнића и председнику општине Кнић.
Број:119-1519-1/2021-01
У Книћу:25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу чл. 13.
став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 37.
став 1. тачка 7. и тачка 15. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и
14/21), чл. 151. став 1. и чл. 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.4/19), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о погребним делатностима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/20) после чл. 4.
додаје се чл. 4а. који гласи:
Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак
изјашњавања корисника услуга о квалитету обављања погребне делатности у трајању најмање 15
дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
општине Кнић.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка
изјашњавања, достави Општинској управи општине Кнић извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналне услуге.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, Општинска управа преиспитује рад вршиоца комуналне
делатности, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу општине Кнић.
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Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера, доноси акт којим
налажу вршиоцу комуналне делатности да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.
Корисници услуга могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и
предлоге преко интернет странице вршиоца комуналне делатности, а исти је дужан да на
достављена питања, примедбе и предлоге одговори.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 355-1386/2021-06
У Книћу: 25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу чл. 13.
став 2. и чл. 17. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
чл. 37. став 1. тачка 7. и тачка 15. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,
бр.1/19 и 14/21), чл. 151. став 1. и чл. 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр.4/19), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији
општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 29/18 и 11/21) мења се чл. 29. и гласи:
„Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција Одсека за
инспекцијске послове Општинске управе општине Кнић“.
Члан 2.
У Одлуци из чл. 1. став 1. ове Одлуке, мења се чл. 30. и гласи:
„Комунални инспектор у вршењу надзора над применом и спровођењем ове Одлуке има
овлашћење да:
- наложи решењем отклањање недостатака и неправилности у погледу услова и начину
држања, као и заштите домаћих животиња и кућних љубимаца у примереном року;
- изда прекршајне налоге за прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у
фиксном износу и
- предузима друге мере утврђене овом Одлуком.
Комунални инспектор овлашћен је да власнику, односно држаоцу, који се не придржава
услова за држање домаћих животиња прописаних овом Одлуком, решењем наложи
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успостављање хигијенских и других услова прописаних за њихово држање, забрани држање
животиња или наложи уклањање животиња, као и да одреде рок за његово извршење.
Уколико власник, односно држалац животиња не поступи по решењу из става 2. овог
члана, уклањање животиња извршиће вршилац комуналне делатности коме је поверено да на
територији општине Кнић обавља послове хватања и збрињавања животиња.
Против решења комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу
општине Кнић у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења којим се наређује уклањање пса (или паса), раса
дефинисаних Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину
(„Сл. гласник РС“ бр. 65/2010)“.
Члан 3.
У Одлуци из чл. 1. став 1. ове Одлуке, мења се чл. 31. став 2. и гласи:
„Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако врши
радње које су забрањене чланом 28.“.
Члан 4.
У Одлуци из чл. 1. став 1. ове Одлуке, мења се чл. 32. и гласи:
„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. истиче коже закланих животиња испред угоститељских објеката;
2. не поступи по решењу овлашћеног лица из члана 29. ове Одлуке;
3. не омогући комуналном инспектору да изврши инспекцијски надзор у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
У Одлуци из чл. 1. став 1. ове Одлуке, после чл. 24. додаје се члан 24а. који гласи:
„Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак
изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга у трајању најмање 15
дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
општине Кнић и вршиоца комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка
изјашњавања, достави Општинској управи општине Кнић извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналне услуге.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, Општинска управа преиспитује рад вршиоца комуналне
делатности, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу општине Кнић.
Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера, доноси акт којим
налажу вршиоцу комуналне делатности да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.
Корисници услуга могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и
предлоге преко интернет странице вршиоца комуналне делатности, а исти је дужан да на
достављена питања, примедбе и предлоге одговори“.
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Члан 6.
У Одлуци из чл. 1. став 1. ове Одлуке, после чл. 24а. додаје се члан 24б. који гласи:
„У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању
услуге зоохигијене, вршилац комуналне делатности је дужан да одмах о томе обавести
Општинску управу и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
По пријему обавештења о непланираном прекиду, односно по утврђивању поремећаја или
прекида у пружању услуге зоохигијене, Општинска управа дужна је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге зоохигијене, оним корисницима код којих
би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица или
би настала значајна, односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења услуге
зоохигијене, као и одговорност за учињену штету“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 355-1387/2021-06
У Книћу: 25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу чл. 41.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС'',
бр. 87/2018), чл. 6. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације
(„Сл. гласник РС“, бр. 27/20), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“ бр. 1/19 и 14/21), чл. 151. став 1. и 152. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 04/19), донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине
Кнић („Сл. гласник општине Кнић” бр. 21/20), у чл. 3. мења се тачка 13. и гласи „13. Дејан
Божовић, вођа ватрогасно тактичке групе у Ватрогасно спасилачком одељењу у Книћу за члана
Штаба за заштиту и спасавање од пожара и експлозија“.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Кнић“.
Број: 217-1464/2021-01
У Книћу: 25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу члана
18. став 6., члана 24. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 14. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине
Кнић“, бр. 14/18) и члана 37. став 1. тачка 29. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине
Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА
Члан 1.
Општина Кнић у својству носиоца права јавне својине, даје на коришћење Предшколској
установи „Цветић“ - Кнић, зграду јединице локалне самоуправе у Забојници, на кп. бр.1956,
уписане у Лист непокретности број 642 КО Забојница, површине 83,00 м², на неодређено време,
без накнаде.
Члан 2.
Општина Кнић даје на коришћење објекат из члана 1. ове Одлуке, Предшколској установи
„Цветић“ – Кнић, ради реализовања програма предшколског васпитања и образовања који се
остварује у полудневном трајању од 4 часа.
Члан 3.
Предшколска установа „Цветић“ – Кнић, има право и обавезу да објекат из члана 1. ове
Одлуке, држи и користи у складу са природом и наменом ствари а која је у функцији извршавања
својих надлежности, и да њима управља (одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и
извршавања законских и других обавеза) у складу са законом и другим прописима.
Предшколска установа „Цветић“ – Кнић, се обавезује да подмирује све трошкове одржавња, као
и све друге трошкове и издатке који проистичу из коришћења предметног објекта ( комуналне
трошкове – вода, струја, телефон, интернет везе...).
Члан 4.
По основу ове Одлуке, не може се извршити упис права коришћења на објекту описаним
у члану 1. ове Одлуке, код Службе за катастар непокретности Кнић.
Члан 5.
На основу ове Одлуке закључиће се уговор између општине Кнић и Предшколске
установе „Цветић“ – Кнић, којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине Кнић да у име општине Кнић закључи уговор из
тачке 5. ове Одлуке.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 60-1342/2021-01
У Книћу: 25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 30. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС“, бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 37.
став 1. тачка 31. и тачка 52. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19
и 14/21) и члана 151. став 2. и члана 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Службени гласник општине Кнић“, бр. 4/19), а у складу са Одлуком Скупштине општине Кнић
о покретању поступка јавно-приватног парнтерства без елемената концесије за реализацију
Пројекта реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ ,бр. 15/21), донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
I Образује се Стручни тим за спровођење и реализацију пројекта јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање система
јавног осветљења на територији општине Кнић (у даљем тексту: Стручни тим).
II Стручни тим се образује у следећем саставу:
1. Срећко Илић, председник општине
2. Саша Милинковић, члан Општинског већа за комуналну делатност, заштиту животне
средине и заштиту животних вредности
3. Дејан Радовановић, руководилац Канцеларије за ЛЕР и инвестиције
4. Марина Петровић, начелник Општинске управе
5. Зоран Стипановић, спољни саветник за ЈПП.
II Задаци Стручног тима су:
израда предлога Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења на
територији општине Кнић, који се доставља Комисији за јавно-приватно партнерство Владе
РС ради давања мишљења и оцене да ли се пројекат може реализовати у форми ЈПП;
достављање предлога Пројекта на сагласност и усвајање Скупштини
општине Кнић, након добијања позитивног мишљења Комисије за јавно-приватно
партнерство Владе РС;
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утврђивање предлога Одлуке о избору најповољније понуде у поступку
јавне набавке за одабир приватног партнера или предлога Одлуке о поништавању
поступка избора приватног партнера и образложење тих предлога;
обављање осталих послова потребних за реализацију пројекта ЈПП до
момента одабира приватног партнера.

III Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви
чланови Стручног тима.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број:119-1430/21-01
У Книћу:25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу члана
116. став 5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 6/20), члана 125.
Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 01/19 и 14/21) и члана 151. став
2. и члана 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“, бр. 04/19), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
1.РАЗРЕШАВAЈУ СЕ чланства у Школском одбору Средње школе „Добрица Ерић“ у
Книћу чланови именовани из реда родитеља и то:
1.Санела Божовић из Бумбаревог Брда;
2. Марко Савић из Крагујевца.
2. ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Средње школе „Добрица Ерић“ у Книћу, чланови из
реда родитеља и то:
1. Славиша Вујовић из Пајсијевића;
2. Зорица Зарић из Кнића.
3. Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата органа
управљања именованих Решењем СО Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 14/18,
01/19,18/19,28/20).
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19,
27/18-др.закон и 6/20) и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у
року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Број: 119-1498/2021-01
У Книћу:25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 25.10.2021. године, на основу чл.
116. став 1., 2., 5., 13. и став 15. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), члана 125. Статута
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/19) и чл. 152. став 3. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 4/19), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
1. РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Школском одбору ОШ „Свети Сава“ у Топоници, члан
именован из реда представника локалне самоуправе и то:
- Мирослав Стакић из Опланића.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ „Свети Сава“ у Топоници, члан из реда
представника локалне самоуправе и то:
- Жарко Спакић из Кусовца.
3. Мандат новоименованог члана школског одбора траје до истека мандата органа
управљања именованог Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-137/19-01 од 19.02.2019.
године („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 28/20).
4. Ово Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном суду у року
од 60 дана.
5. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број:119-1635/21-01
У Книћу:25.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.
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