СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2022.

Број: 8.

Кнић, 20.04.2022.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.04.2022. године, на основу
члана 59. став 1. тачка 36. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,број 1/19 и
14/21), члана 7. став 1. тачка 18. Одлуке о Општинском већу општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“, бр. 1/08) и члана 30. став 7. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић
(„Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/09,9/16,9/18), а у вези Закључка Владе РС 05 број: 401891/2022-2 од 03. фебруара 2022. године, донело је
Закључак
о начину и поступку измирења обавеза према јавним основним школама и средњој школи
на територији општине Кнић у 2022. години
1. Општина Кнић ће у 2022. години своју законску обавезу финансирања припадајућег
дела трошкова јавним основним школама и средњој школи на територији општине Кнић (у
даљем тексту: школа), измиривати на начин и по поступку прописаном Одлуком о буџету
општине Кнић за 2022. годину („Службени гласник општине Кнић“, бр. 22/21 и 2/22).
Изузетно, у случају блокаде рачуна школа, општина Кнић (у даљем тексту: општина) ће у
2022. години, обавезе из става 1. овог поглавља измиривати путем асигнације/упућивања,
односно на основу уговора о асигнацији (упућивању) који ће бити закључивани између школе
(асигнант), општине (асигнат) и повериоца школе (асигнатар) у складу са Закључком Владе РС
05 број: 401-891/2022-2 од 03. фебруара 2022. године.
2. Уговоре из поглавља 1. став 2. овог закључка, за општину ће закључивати
председник општине или лица која он овласти.
У случају измирења обавеза, у складу са поглављем 1. став 2. овог закључка, исплата
средстава врши се на основу уговора о асигнацији (упућивању) са пратећом документацијом и
решења председника општине о исплати средстава, које може бити појединачно за сваки
закључени уговор или обједињено за више уговора једне школе.
3. Обавезују се школе, да се у случају измирења обавеза путем асигнације
(упућивања), укључе у поступак припреме појединачних уговора (за конкретног
повериоца/асигнатара) и документације за плаћање, као и припреме и реализације налога/захтева
за плаћање, а све у складу са инструкцијама које ће добити од општине, односно надлежних
општинских управа.
4. Обавезује се Одељење за општу управу и друштвене делатности и Одељење за
финансије, буџет и изворне приходе Општинске управе општине Кнић, да се свако у делокругу
своје надлежности, у 2022. години стара о реализацији овог закључка (пропише процедуре, даје
обавезне инструкције, обавештења и сл.), као и да Општинском већу квартално доставе
заједнички (обједињени) извештај о измирењу обавеза према школама путем асигнације, који ће
обавезно садржати број закључених уговора по школама у извештајном периоду, са висином
исплаћених средстава.
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5. У случају да је општина, у складу са поглављем 1. став 1. овог закључка, извршила
пренос месечног трансфера школи, а школа због настале блокаде није измирила обавезу према
повериоцу, измирење повериоца извршиће се у складу са поглављем 1. став 2. овог закључка, с
тим што ће школа бити у обавези да на рачун буџета општине, изврши повраћај средстава у
висини намирења повериоца, односно трансферисаних, а нереализованих средстава.
6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Број: 401-610/22-01
У Книћу: 18.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.

Draft
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.04.2022. године, на основу
члана 29. став 1. тачка 6., члана 80. став 1. и 2. и члана 81. став 1. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Уредбе о
јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе („Сл. гласник
РС“, бр. 84/2020), чл. 5. став 1. алинеја 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 2/22) и Одлуке о
личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују локалне самоуправе и
члана 58. став 1. тачка 36. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 1/19 и 14/21), донело је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се образовање јединице цивилне заштите опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање општине Кнић.
Јединица цивилне заштите опште намене
Члан 2.
Јединица цивилне заштите опште намене образује се, опрема и оспособљава као
оперативна снага за извршавање задатака цивилне заштите.
Јединица цивилне заштите опште намене намењена је за учествовање у гашењу пожара на
отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за рашчишћавање из
рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља
угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као иза
предузимање превентивних мера од настанка опасности.
Члан 3.
На територији општине Кнић образује се јединица цивилне заштите опште намене ранга
самосталног вода са 3 одељења, командиром вода, замеником командира вода и логистичаром.
У саставу одељења је командир одељења, медицински техничар, возач „ц“ категорије и 6
припадника.
Бројни састав јединице цивилне заштите опште намене је укупно 30 обвезника.
Члан 4.
Мобилизацијско место је Кнић, а основно мобилизацијско збориште је зграда
„Агроцентра“ у Книћу, улица Васе Томића бб, 34 240 Кнић.
Време трајања мобилизације је М+24.
Члан 5.
Попуну јединице цивилне заштите опште намене вршити лицима која су војну обавезу
регулисала извршењем цивилне службе и војним обвезницима који нису на ратном распореду у
Војсци Србије, као и добровољцима који нису војни обвезници.
Draft
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Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите врши надлежни орган
Министарства одбране, према исказаним потребама локалне самоуправе.
Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање
Члан 6.
Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање образује се за потребе
укључивања јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању
сигнала из надлежног оперативног центра 112), за основно одржавање и поправке уређаја и
средстава система за јавно узбуњивање.
Члан 7.
На територији општине Кнић образује се специјализована јединица цивилне заштите за
узбуњивање.
У саставу одељења за узбуњивање образује се тим за пријем и пренос сигнала са 3
обвезника, тим за узбуњивање са 3 обвезника, командир и заменик командира одељења.
Бројни састав специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање је укупно 8
обвезника.
Члан 8.
Мобилизацијско место је Кнић, а основно мобилизацијско збориште је зграда Општине у
Книћу, улица Војводе Стевана Книћанина бр. 116, 34 240 Кнић.
Време трајања мобилизације је М+24.
Члан 9.
Попуну специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање вршити лицима која су
војну обавезу регулисала извршењем цивилне службе и војним обвезницима који нису на ратном
распореду у Војсци Србије, као и добровољцима који нису војни обвезници и радио-аматерима.
Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите врши надлежни орган
Министарства одбране, према исказаним потребама локалне самоуправе.
Ступање на снагу
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“.
Број: 217-568/2022-01
У Книћу: 20.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.

Draft

20.04.2022.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.04.2022. године, на основу
члана 52. став. 2 тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14, 101/16, 47/18 и 111/21– др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21), члана 58. став 1. тачка
36.Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), члана 3. став 2. Одлуке
о финансијској подршци енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине
Кнић, члана („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/22), члана 11. став 1. Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се
односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних
колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 7/22), члана 11.
став 1. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу
јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова, ЈП1/22 („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 7/22) и члана 2. став 1. Одлуке о
правима по основу рада и обављања функција изабраних и постављених лица у органима
општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 04/19 и 2/21), донело је
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа, станова и
стамбених зграда на територији општине Кнић (у даљем тексту:Комисија).
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда је
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих
извора енергије у домаћинствима на територији општине Кнић.
Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда
има 5 чланова.
Састав Комисије чине:
1. Снежана Ђокић – дипл. васпитач, запослени у Општинској управи општине
Кнић - председник Комисије
2. Марина Петровић – дипл. правник, запослени у Општинској управи општине
Кнић - члан Комисије
3. Зорица Поскурица - правник, запослени у Општинској управи општине Кнић члан Комисије
4. Марко Ранковић - дипл. економиста, запослени у Општинској управи општине
Кнић - члан Комисије
5. Наташа Пантовић – инж. грађевине - члан Комисије.
Члан 2.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
 Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства/стамбене
заједнице (јавни позив, образац пријаве, и друго);
 Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације на огласној табли и званичној
интернет страници Општине Кнић;
 Пријем и контрола приспелих захтева;
 Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава;
Draft
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Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника
на огласној табли и званичној интернет страници општине Кнић,разматрање приговора на
прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и доношење.
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак
Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе
изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној
листи директних и крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а које се
финансирају из буџета општине Кнић.

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да Општинском већу достави записнике и
извештај о раду.
Члан 3.
Теренски рад Комисије обухвата најмање два најављена обиласка, и то:
 Пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и
веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост предложених мера
енергетске санације;
 Након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка
радова.
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз
обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један
примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/ након реализованих мера.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама
или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и
законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације
мера обухвата:
 Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији
мера, у роковима одређеним уговором и да омогући Комисија да изврши увид у
релевантну документацију насталу у току реализације активности;
 Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
 Друге активности предвиђене уговором;
 Припрему извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 4.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у висини од 5% од просечне зараде нпо
запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Исплата накнаде се врши по одржаној седници, на основу евиденције о присуствовању.
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Члан 5.
Ово решење објављује се у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Број: 119-541/2022-05
У Книћу: 20.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.
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Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,
мастер дипломирани правник, секретар Скупштине општине Кнић
 Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242
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