
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2023. Број: 1. Кнић, 10.02.2023. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.02.2023. године, на основу 

чл. 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14-

др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 58. став 1. тачка 25. Статута општине Кнић 

(„Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/19, 14/21 и 26/22), чл. 1. и чл. 12. Правилника о мерилима за 

утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Сл 

гласник РС“, бр. 87/21) и чл. 7. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић 

('“Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/08), донело је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи  

„Цветић“ у Книћу за 2023. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у  

Предшколској установи „Цветић“ Кнић за 2023. годину, чији је оснивач општина Кнић. 

 

Члан 2. 

 

         Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи  

„Цветић“ Кнић и то : 

- за целодневни боравак деце, у износу од 21.024,00 динара по детету; 

- за целодневни боравак деце обухваћене припремним предшколским програмом, у износу 

од  17.520,00  динара по детету; 

- за децу у полудневном боравку трошкови исхране ( доручак) у износу од 1.100,00 динара. 

                                                                  Члан 3. 

       

       Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% од утврђене 

економске цене и износи: 

- за целодневни боравак деце, у износу од 4.200,00 динара по детету; 

- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 3.500,00 динара по детету.   

Члан 4. 

 

Родитељима који имају уписана два детета, цена ће се умањити за 20% за друго дете. 

       За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100% од утврђеног износа из члана 3. 

ове Одлуке. 

 Појединачно учешће корисника у месечној економској цени износи 50% од утврђеног 

износа у случају: одуства детета због болести, у време коришћења годишњег одмора 

родитеља односно другог законског заступника детета и због исказане потребе породице да 

дете не похађа вртић у трајању не дужем од десет радних дана у току радне године. 
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       У случају проглашења ванредног стања, ванредне ситуације или елементарне непогоде за 

дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику 

општине Кнић“, а примењиваће се од 01. марта 2023. године. 

 

 

Број: 60-117/2023-01                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

У Книћу: 10.02.2023. године                                                                         Срећко Илић с.р.                                           
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ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.02.2023. године, на основу 

члана 80. став 4. Закона о шумама (“Сл.гласник РС”, бр.30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – 

други закон),  чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС”, бр.129/07, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон 47/2018 и 111/2021 – др.закон)  и члана 58. став 1. тачка 

27. Статута општине Кнић (“Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/19, 14/21 и 26/22) и чл. 38. и чл. 39. 

став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”, бр.1/08), донело 

је 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КНИЋ 

 

 

 
 

 

ПРОГРАМ 

 

 

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 

ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА  

И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЋ, ЈАНУАР 2023. године 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

I. УВОД  

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ     

КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПОДРУЧЈА 

2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ 

4. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 

ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

4.1. Реконструкција туристичких стаза и објеката за одмор и 

спортско -рекреативне активности 

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И 

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ШУМА И ШУМСКОГ 

ЗЕМЉИШТА И  НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 

ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ 

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ 

     

I.УВОД 

Овим Програмом, на основу Закона о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12, 

89/15 и 95/2018 – други закон) утврђује се намена и начин коришћења средстава од накнаде за 

коришћење дрвета планираних у буџету Општине Кнић за 2022. годину, намењених за 

реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења 

шума и шумског земљишта Општине Кнић. 

Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта доноси се за сваку календарску годину. Овај програм садржи: генералне 

карактеристике подручја, законске основе, финансијски план за спровођење мера и 

активноси на заштити шума и шумског земљишта у 2023.год, спровођење програма и надзор 

и завршне одредбе 

 

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 

 

Oпштинa Кнић налази се на 43° 55' 43" географске ширине и -20° 42' 54" географске 

дужине. Припада Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, Краљево, Чачак и 

Горњи Милановац. Заузима површину од 413 км² са 36 насељених места у којима живи 14.237 

становника (попис 2011. год.) 

 Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност са 

околином. Саобраћај се углавном одвија преко државних путних праваца Крагујевац - Чачак, 

Крагујевац - Краљево, Кнић - Баре, Крагујевац - Горњи Милановац, преко којих се обезбеђују 

излазак на ауто-пут Београд - Ниш и Ибарску магистралу. Повезаност општинског центра Кнића 

чија се седишта налазе на двадесетом километру магистралног пута Крагујевац - Чачак, са 

насељеним местима на подручју општине обезбеђују се локалним путевима у дужини од 92 км, 

од чега је 66 км асфалтирано. 

 Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 41 км, 

Краљева 43 км, Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије Кнића пролази 

значајан међународни железнички коридор Крагујевац - Краљево, као и два магистрална пута 

који општину повезују са ибарском магистралом, Чачком и Горњим Милановцом. 

Рељеф Кнића карактеришу изражене висинске разлике између појединих предела. Плодне 

површине око реке Груже и њених притока имају просечну надморску висину од 270 метара, а 

узвишења према Руднику, Гледићким планинама, Котленику и другим планинама пењу се на око 

500 метара надморске висине. 

 Овај део јужне Шумадије богат је шумом, водом и плодном земљом. Овакав рељеф и 

плодна земља око реке Груже веома је погодна за ратарске и повртарске културе, а читаво 

подручје за воћарство и сточарство. 

 Климатске прилике овог подручја карактеришу умерено хладне зиме и умерено топла 

лета, што су основна обележја умерено континенталне климе. 
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На територији поштине Кнић постоји изграђена већа вештачка акумулација на реци 

Гружи, која у знатној мери доприноси коришћењу водних ресурса за снабдевање становништва 

пијаћом водом. 

2.     ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Од укупне површине  општине Кнић пољопривредно земљиште обухвата око 2/3 

територије општине и простире се на 27.127 ха. Шуме и шумско подручје обухватају  10.938 ha 

или 26,5% укупне површине. Највеће учешће имају чисте и мешовите састојине листопадних 

шума. Добра очуваност шумских екосистема је у пределу Гледићких планина, па шумски 

простори представљају потенцијалне ресурсе за развој туризма, шумарства и рекреације.  

            За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта, приликом 

израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним,  елементима у газдовању и 

коришћењу шума, односно шумског земљишта.  

 

             Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села, с обзиром да свако 

од њих располаже шумама  у приватном власништву. Путеви омогућавају лакши и безбеднији 

приступ  парцелама под шумама,  а зависно од уређености утичу и на очуваност постојеће 

механизације. Шумски путеви на територији  општине Кнић су у јако лошем стању. Шумски 

путеви су препуни дубоких рупа у којима се задржава вода након обилних падавина, површина је 

клизава са дубоким колотразима. Често пута долази до превртања трактора са људством и 

товаром. Овакво стање шумских путева представља велику опасност, посебно по безбедност 

власника шума приликом сече шума и превоза огревног дрвета.  

 

Значај шума и шумског земљишта  

 

За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта, приликом 

израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним,  елементима у газдовању и 

коришћењу шума, односно шумског земљишта.  

 Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села и омогућавају 

лакши и безбеднији приступ  парцелама под шумама,  а зависно од уређености утичу и на 

очуваност постојеће механизације 

 

Поред привредно-економског значаја шума од великог значаја су и еколошки, спортско-

рекреативни и туристички значај шума и шумског земљишта. 

Еколошки значај шума се огледа у знатном повећању кисеоника у атмосфери и смањењу 

угљен-диоксида. Поред овог, шуме имају велику улогу и у пречишћавању ваздуха, задржавају 

велику количину прашине, чађи, аеросоли и других штетних материја. Шуме такође филтрирају 

воду, спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и ублажавају климатске промене. 

Спортско-рекреативни значај је заступљен кроз активности и садржаје разних савеза, 

клубова и удружења (планинарски, ловачки и др.) 
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3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ 

Законом о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018 – други 

закон) уређује се очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање шумама 

и шумским земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за 

шуме и шумско земљиште. Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих 

потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шумских састојина у циљу постизања 

оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици су 

делатности од општег интереса. Законом је прописано да се обезбеђују услови за одрживо 

газдовање шумама и шумским земљиштем , на начин и у обиму којим се трајно одржава и 

унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и 

виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова 

економска, еколошка и социјална функција, а да се при том не причињава штета околним 

екосистемима. 

У заштити шума и шумског земљишта укључене су и локалне самоуправе на својој 

територији. На име накнаде за коришћење шума и шумског земљишта локалним самоуправама 

припада 30% од остварених прихода на годишњем нивоу. Из тих средстава јединице локалне 

самоуправе могу финансирати активности на унапређењу општекорисних функција шума од 

значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти), у 

складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе. Такође, из буџета 

јединице локалне самоуправе, могу се финансирати и активности  од општег интереса из закона. 

Извештај о трошењу средстава јединица локалне самоуправе доставља Министарству до 

31. марта текуће године за претходну годину. 

 

4.  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 

ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ (комуналне, 

спортско-рекреативне и друге активности и објекти) 

4.1. Реконструкција туристичких стаза и објеката за одмор и спортско -рекреативне 

активности  

Радови подразумевају уклањање растиња и пошљунчавање са уређењем простора за одмор 

и објеката за потребе спортско рекреативних активности.    

 

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА 

ЗАШТИТИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И  НА УНАПРЕЂЕЊУ 

ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ 

  

Средства овог Програма, у износу од 200.000,00 динара оствариће се од дела републичке 

накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у 2023. години (30% остварених прихода на 

годишњем нивоу су приход буџета локалних самоуправа) која се наплаћује по Закону о шумама 

(„Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018 – други закон) и пренетих средстава из 

претходних година у износу од 60.425,68 динара тако да су укупно планирана средства за 

реализацију Програма у износу од 260.425,68 динара.  
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 Средства предвиђена. овим програмом користиће се наменски за финансирање обавеза 

локалне самоуправе утврђених законом о шумама, а кроз спровођење мера и активности на 

основу програма и пројеката на заштити шума и шумског земљишта на територији општине 

Кнић, по табели: 
 

Табела број 1 -  Планирана финансијска средства по Програму - укупно 

 

Редни 

број 

 

 

Ставка 

-планирани радови 

Средства из 

Буџета 

планирана за 

2023. 

Пренета 

средства из 

2022 

Укупан износ 

расположивих 

средстава 

(урачунат ПДВ ) 

 

 

Напомена 

1.1 Реконструкција 

туристичких стаза и 

објеката за одмор и 

спортско -рекреативне 

активности - укупно 

200.000,00 60.425,68 260.425,68 Радови ће бити спроведени 

у току 2023.године, 

Средства се обезбеђују из 

Буџета општине од дела 

републичке накнаде за 

коришћење дрвета 

 УКУПНО     

 

 

1.1. Укупна средства из Буџета за спровођење ове активности планирана су у износу од 

260.425,68 динара. 

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР 

 Опредељена средства у износу од 260.425,68 (са урачунатим ПДВ-ом) користи ће се у складу 

са Програмом за коришћење средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на 

територији општине Кнић за 2023.годину. 

   На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2023. године, неискоришћена средства преносе се 

у наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава од накнаде за коришћење шума 

и шумског земљишта на територији општине Кнић  за 2024.годину. 

 Стручне и административно-техничке послове за реазацију програма и пројеката, као и 

надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Општинска управа општине Кнић – 

Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине. 

 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнић '' 

 

Број: 322-108/2023-07      ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 10.02.2023. године     Срећко Илић с.р. 
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АКТ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КНИЋ 

Општинска управа 

Бр.610-192/2023-01 

31.01.2023.године 

 К  Н  И  Ћ  
 

На основу члана 5. 6. и 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом (''Сл.гласник РС'',бр. 80 /18) и чл.17.  Одлуке о Општинској 

управи општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.28/18), начелник Општинске управе 

општине Кнић, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Интерресорна Комисија (у даљем тексту: Комисија), чији је задатак да 

изврши процену потреба за пружање додатне, образовне, здравствене или социјалне 

подршке детету, ученику и одраслом. 

Процена  се заснива  на целовитом и индивидуализованом приступу заснованом на 

једнаким могућностима и сагледавању потреба детета, ученика и одраслог, са циљем да се 

пружањем одговарајуће подршке омогући друштвена укљученост кроз приступ правима, 

услугама и ресурсима. 
 

2. Комисија има четири стална и једног повременог члана. 
 

У Комисију се именују стални чланови: 

   -  Др.Фаника Пантовић, из Крагујевца, ул.Др.Јована Ристића 28, педијатар-члан,                                    

   -  Оливера Сретеновић, из Крагујевца, ул.Кнеза Милоша 29/40, дипл.социолог –   члан, 

   -  Тања Жегарац, из Крагујевца, ул.Булевар краљице Марије54, дефектолог-  члан, 

   -  Милош Миловановић, из Крагујевца, ул.Бранка Миљковића 4, дипл.психолог-члан. 
 

Председника Комисије бирају стални чланови Комисије из својих редова. 

Повременог члана Комисије одређује председник Комисије у зависности од потреба 

детета, ученика и одраслог. 
 

3. Право и обавезе сталних и повременог члана Комисије, као и накнаде за њихов рад 

утврђују се посебним актом. 
 

4. Стручне и административно техничке послове Комисији пружа Координатор –  Силвана 

Илић, дипл.биолог, запослена у Општинској управи општине Кнић. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 

6. Даном објављивања овог Решења престаје да важи Решење о образовању Интерресорне 

комисије бр. 610-1671/2018-01 од 04.11.2018.године и Решење о првој измени решења 

бр.610-1671/2018-01од 04.11.2018.године под бр.610-1235/2020-01 од 27.08.2020.године. 

 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                         Марина Петровић с.р.                                                                  
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