
 
ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  

ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2009 Број: 2 Кнић, 26.03.2009. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.7. став 1. тачка 3. Закона 

о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'',бр. 116/08) и чл.32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07) чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић 

(''Општински сл.гласник'',бр. 95/08) и чл.147. став 2. и 

чл.159. и 160. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Општински сл.гласник'',бр. 95/08), донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ХИТНИМ РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ МОСТА У РАДМИЛОВИЋУ 

 

Члан 1. 

 

 Радови на изградњи моста преко Борачке реке на 

локалном путу Претоке-Радмиловић-Топоница, 

проглашавају се хитним. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Број: 30-297/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р.  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009. године, на основу чл. 20. став 1. тачка 39. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), 

чл. 44- 47. Закона о буџетском систему ( ''Сл. гласник РС'' 

бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 65/06, 85/06 и 86/06), 

чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл. гласник 

РС'' бр. 95/08), чл. 146. став 2. и чл. 147. став 2. Пословника 

о раду Скупштине општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр. 

95/08) донела је   

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком  оснива се Фонд за развој 

пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић ( 

у даљем тексту: Фонд) у циљу подстицања развоја 

пољопривреде на територији општине Кнић.  

 

Члан 2. 

 

 Фонд је правно лице са правима, обавезама и 

одговорношћу утврђеним овом Одлуком. 

  

Члан 3. 

 

 Назив Фонда је: Фонд за развој пољопривреде, 

водопривреде и шумарства  општине Кнић. 

 Седиште Фонда је у  Книћу у просторијама 

''Агроцентра' 

 

 

Члан 4. 

 

 Фонд има печат округлог облика, пречника 50 мм. 

на коме је по ободу исписан текст: Република Србија, 

општина Кнић,  Фонд за развој пољопривреде, 

водопривреде и шумарства општинe Кнић,  са утиснутим 

грбом Републике Србије у средини печата. 

 Фонд има штамбиљ правоугаоног облика, 

стандардне величине у коме је исписан текст следеће 

садржине: 

 

 Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и 

шумарства  општине Кнић 

 Број_________________ 

                Датум_______________ 

                              Кнић 

 

Члан 5. 

 

 Задаци Фонда су:  

 

- обезбеђивање средстава и усмеравање истих за 

унапређивање развоја појединих грана пољопривреде, 

водопривреде и шумарства,  у складу са Програмима 

општине Кнић. 

- Рационално коришћење као и развој постојећијх 

природних ресурса. 

- Обезбеђивање наменских средстава за развој 

пољопривреде, водопривреде и шумарства за Програме и 

Пројекте у надлежноси локалне самоуправе. 

 

 



Страна 2 – Број 2                         Службени гласник општине Кнић                                     26.03.2009. 

Draft 

 

Члан 6. 

 

 Делатности Фонда су: 

 

- расподела средстава за реализацију циљева 

Фонда,  

- учешће у припреми планова и програма 

унапређења развоја појединих области пољопривреде на 

територији општине Кнић, 

- финансијско посредовање, 

- реализација стратегије локалног одрживог развоја 

општине Кнић и Програма развоја у области пољопривреде, 

водопривреде, шумарства и других пројеката из руралног 

развоја, 

- прикупљање података и учествовање у изради 

предлога Пројеката за реализацију Програма развоја, 

- обједињавање различитих извора наменских 

средстава, 

- пружање техничких и финансијских услуга у 

реализацији Пројеката, 

- посредовање и подстицање физичких и правних 

лица, донатора и фондатора за улагање у Програме и 

Пројектe за развој пољопривреде, водопривреде и 

шумарства. 

 

Члан 7. 

 

 Извори финансирања Фонда су: 

 

- средства обезбеђена у Буџету општине Кнић, 

- средства из Буџета Републике Србије, 

- средства прикупљена од донација и помоћи  

домаћих и страних  физичких и правних лица , 

- друга средства остварена у складу са законом. 

 

Члан 8. 

 

 Средства Фонда  воде се на рачуну код управе за 

трезор, Филијале Крагујевац, Експозитура Кнић. 

 

Члан 9. 

 

 Средства Фонда троше се на основу Финансијског 

плана , а у складу са одредбама Статута Фонда. 

 

Члан 10. 

 

 Органи Фонда су : Управни одбор и Надзорни 

одбор. 

 

Члан 11. 

 

 Управни одбор Фонда је орган управљања 

Фондом. 

 Управни одбор има пет чланова : Председника и 

четири члана. 

 Председник Управног одбора Фонда заступа и 

представља Фонд. 

 Председника и чланове Управног одбора Фонда 

именује и разрешава Скупштина општине Кнић на 

мандатни период од 4 године. 

 

Члан 12. 

 

 Управни одбор Фонда: 

 

- Доноси Статут Фонда, 

- Доноси Програм рада 

- Финансијски план 

- Годишњи извештај Фонда, 

- Одлучује о расподели средстава Фонда по 

критеријумима и условима утврђеним Статутом и 

Програмима Фонда. 

- Подноси извештај о раду  Скупштини општине 

Кнић,  

- Обавља послове  везане за спровођење конкурса  

- Именује чланове Комисије у циљу реализације 

посебних задатака 

 

На Статут Фонда и  Годишњи извештај, 

сагласност даје Скупштина општине Кнић. 

На Програм рада и Финансијски план Фонда, 

сагласност даје  Општинско веће општине Кнић.  

 

Члан 13. 

 

 Надзорни одбор  има три члана: председника и два 

члана. 

 Председника и чланове надзорног одбора именује 

и разрешава Скупштина општине Кнић на мандатни период 

од 4 године. 

 

Члан 14. 

 

 Надзорни одбор надзире  законитост рада Фонда,  

прати и контролише рад Фонда. 

 

Члан 15. 

 

 Статутом Фонда уређују се  нарочито: 

 

- циљеви, организација и начин пословања Фонда, 

- надлежност и рад органа Фонда, 

- заступање и представљање Фонда, 

- начин обављања стручних, административних и  

финансијско-техничких послова, 

- друга питања од значаја за рад и пословање 

Фонда. 

 

                                          Члан 16. 

 

 Стручне и административне послове у циљу 

остваривања 

  циљева и задатака фонда обављаће општинска управа – 

Одељење за финансије,  привредни развој и друштвене 

делатности. 

 

Члан 17. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Кнић. 

 

 

Број: 320-197/09-01  

У Книћу 20.03.2009. године.  

 

         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009. године, на основу члана 20. став 1. тачка 38. 

члана 32. став 1. тачка 6., члана 90., 91. и 92. Закона о 

локалној самоуправи(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07),члана 6., 

члана 13. став 1. тачка 37., члана 35. став 1. тачка 7.,и члана 

98. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и  

чл.147. став 2.Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је  

  

О Д Л У К У 

 

о изгледу грба и заставе општине Кнић и о начину 

употребе грба и заставе општине Кнић 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређује се изглед грба и заставе 

општине Кнић и  начин употрбе грба и заставе општине 

Кнић. 

 

Члан 2. 

 

 Грб и застава општине Кнић могу се 

употребљавати само у облику, садржини и на начин 

предвиђен Законом, Статутом и овом Одлуком. 

 

  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Члан 3. 

 

 Грб и застава општине Кнић могу се истицати 

само уз грб и заставу Републике Србије, на начин прописан 

овом одлуком, с тим да се грб и застава општине Кнић 

постављају са десне стране (спреда гледано) у односу на 

грб и заставу Републике. 

 

Члан 4. 

 

 Грб и застава општине Кнић не могу се 

употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или 

модел, нити као било који други знак за обележавање роба 

или услуга. 

 

Члан 5. 

 

 Грб и застава општине Кнић не могу се 

употребљавати ако су оштећени или су својим изгладом 

неподобни за употрбу. 

 Грб и застава општине Кнић којима су измењени 

поједини елементи али својим изгледом асоцирају на грб и 

заставу не смеју се користити. 

 Грб и застава општине Кнић не смеју да се 

употребљавају непримерено, недолично, т.ј. на начин који 

вређа јавни морал и достојанство грађана општине Кнић. 

 

Члан 6. 

 

 Употреба грба и заставе општине Кнић у 

уметничком стваралаштву и у васпитно- наставне сврхе 

слободна је, под условом да се не противи добром укусу, 

друштвеним и моралним нормама и овој Одлуци. 

 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Изворник (еталон) грба и заставе општине Кнић 

чува се у општинској управи- служби надлежној за 

скупштинске послове. 

 

  ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 8. 

 

 Грб општине Кнић се користи у 2 нивоа и то као 

велики и као мали грб. 

 

Члан 9. 

 

Велики грб општине Кнић је ликовно изражен у 

четири кавадрата, које у доњем делу обједињује лента 

црвене боје са натписом ''Општина Кнић'', која својом 

валовитошћу симболизује отменост и напредак, а са десне 

стране се налази копље које при врху носи барјак са четири 

стилизована слова ''С'', који упућује на државу у којој се 

општина налази. 

У горњем левом квадрату налази се стилизован 

приказ манастира ''Каменац'', као духовно и културно- 

историјско обележје општине, и порука о претежној верској 

припадности грађана општине Кнић . 

У горњем десном квадрату налази се стилизован 

приказ Борачког крша и средњевековног града Борач, као 

специфично природно обележје општине, природни 

феномен, који је као историјски споменик од изузетног 

значаја за културну баштину и представља својеврсну 

туристичку атракцију овог краја. 

У доњем левом квадрату налази се приказ 

Гружанског језера, као географске и привредне посебности 

и потенцијала општине Кнић. 

У доњем десном квадрату налази се сведен приказ 

свега садржаног у предходна три квадрата обједињен речју 

''Кнић''. 

 Зелени кругови који се преклапају у низу и који су 

садржани у квадратним пољима дају јасну асоцијацију на 

крошње дрвећа које се налазе у окружењу и шумовите 

пределе.  

 Таласасте линије зелене боје указују на ливаде и 

пашњаке који се налазе између сеоских домаћинстава, а 

валовите линије земљаних тонова на њиве, оранице и житна 

поља. 

 Валовите, светло и тамно плаве линије које су 

присутне у горњем левом и десном квадрату и у доњем 

десном квадрату представљају небо, као симбол слободе и 

слободарског духа као карактеристике људи са овог 

подручја. 

 Површина у доњем десном квадрату настала од 

жуто црних линија представља житна поља и асоцијацију 

на препознатљиве културе које мештани узгајају у овим 

крајевима: кукуруз, пшеница, јечам и сл. 

 

Члан 10. 

 

 Као Мали грб општине Кнић користи се приказ 

доњег десног квадрата Великог грба.  

 Прво поље где се налази слово ''К'' у позадини има 

стилизован део ''Борачког крша''. На врху овог природног 

феномена налази се крст, као симбол Хришћанства.С десна 

на лево, преко средине и на дну овог поља налазе се зелени 

кругови, поређани један преко другог, који представљају 

стилизоване крошње дрвећа.Колорит црвеног слова ''К'' ( 

боја Хришћанства) и плавог неба(симбол слободе) 
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асоцирају на два доминантна колора са српске заставе.Са 

крајње леве стране поред стуба слова ''К'' налази се 

површина настала од жуто црних линија које представљају 

житна поља а уједно ова површина која се налази на свим 

деловима овог решења даје асоцијацију на културе које 

мештани узгајају у овим крајевима: кукуруз, пшеница, 

јечам и сл. 

 Друго поље, у коме се налази слово ''Н'' асоцира 

на површину коју заузима Гружанско језеро.Хоризонтала 

слова ''Н'' асоцира на једини мост на овом језеру. С обзиром 

да се ради о вештачкој творевини која је смештена унутар 

слова ''Н'' ово слово ствара илузију на не природне границе 

које настају када се на овај начин мења изглед неког краја, 

области. 

 Треће поље где се налази слово ''И'' представља 

ливаде и пашњаке који су распоређени између планина које 

окружују долину Груже. Светло и тамно зелена валовита 

поља асоцирају на пуно благих брежуљака који чини већи 

део рељефа ове регије.То је употпуњено површином жуто- 

црних линија које представљају житна поља, што 

свеукупно даје слику аутентичног шумадијског пејзажа. 

 У четвртом пољу налази се слово ''Ћ'', које даје 

пун назив општине ''КНИЋ'' У овом пољу налазе се 

преклопљени кругови у три нијансе зелене боје, као 

асоцијација на разноврсност стабала и воћарски крај и 

шумовите пределе, тј. на Шумадију, у чијем је срцу 

општина ''КНИЋ''. 

   

Члан 11. 

 

 Велики грб општине Кнић употребљава се на: 

- згради седишта општине и у службеним 

просторијама општине 

- повељама, плакетама и другим јавним 

признањима које додељује општина, 

- Службеном гласнику општине Кнић и другим 

публикацијама које издају органи општине 

- на званичној интернет презентацији општине, 

меморандуму и др. 

- приликом организовања прослава, свечаности, 

међународних сусрета, такмичења, и других јавних 

манифестација од значаја за општину 

 

Велики грб општине Кнић могу користити и 

званични представници и делегације општине када 

учествују на манифестацијама које се одржавају у земљи и 

иностранству, а може се користити на зградама предузећа и 

установа чији је оснивач општина, као и на таблама на 

прилазним путевима на граници територије општине Кнић. 

 

Члан 12. 

 

Мали грб општине Кнић користи се: 

- на предметима који се дају у репрезентативне 

сврхе: визит картама представника органа општине,  

ковертама, позивницама, значкама, привесцима и сл., 

- на службеним возилима органа општине, 

- на службеним оделима запослених у Општинској 

управи општине Кнић уколико је посебним актом 

прописано да носе службена одела, и сл.  

 

Употреба грба по датој сагласности 

 

Члан 13. 

 

 Правним лицима и предузетницима са седиштем 

на територији општине може се дати сагласност да мали 

грб општине употребе као украс, део украса, део 

незаштићеног знака или у комерцијалне сврхе. 

 Захтев за давање сагласности се подноси 

Скупштини општине Кнић. 

 Захтев за давање сагласности обавезно садржи 

назив подносиоца захтева, технички опис, намену употребе 

грба, рок на који се сагласност тражи као и друге податке 

битне за одлучивање.  

 Предлог решења о давању сагласности утврђује 

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна 

акта Скупштине и административна питања. 

 Решење Скупштине општине Кнић о давању 

сагласности, решење којим се одбија давање сагласности 

односно укида дата сагласност је коначно. 

 Приликом подношења захтева за давање 

сагласности, као и на издато Решење о давању сагласности 

плаћа се општинска административна такса, чија се висина 

утврђује одлуком о општинским административним 

таксама. 

 

Члан 14. 

 

 О издатим сагласностима из члана 13. ове Одлуке 

води се евиденција у општинској управи- служби 

надлежној за скупштинске послове. 

 Евиденција из става 1. овог члана обавезно 

садржи: редни број, назив подносиоца захтева, број, датум 

и годину издавања сагласности, намену коришћења и 

временски период важења сагласности. 

     

ЗАСТАВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 15. 

 

 Застава општине Кнић је у основи беле боје. са 

Великим грбом општине Кнић у средини и апликацијом 

класа, као симбола живота по ободу. 

 

Члан 16. 

 

 Застава је правоугаона, димензија 210 цм x 140 

цм. 

 

Члан 17. 

 

 Застава општине Кнић стално се вије на главном 

улазу у зграду седишта општине.  

 Застава општине истиче се поводом Празника 

општине, којом приликом се истиче у просторијама 

функционера у органима општине и на зградама предузећа 

и установа чији је оснивач општина. 

 Застава општине се истиче приликом прослава, 

свечаности и других манифестација које су од значаја за 

општину и у другим приликама, ако употреба заставе није у 

супротности са одредбама ове Одлуке. 

 Застава општине истиче се у свим приликама  када 

је Републичким прописима предвиђено истицање 

Републичке заставе. 

   

Члан 18. 

 

 Застава се по правилу вије са јарбола или копља. 

 У дане жалости застава се вије на пола копља. 
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Члан 19. 

 

 Застава општине не сме бити постављена тако да 

додирује тле, нити употребљена као подлога, подметач, 

простирка, завеса и сл. 

 Заставом се не могу прекривати возила или други 

предмети, нити се могу украшавати коференцијски столови 

или говорнице, осим у форми стоне заставице.  

 Ако се застава истиче на говорници, може се 

постављати на копљу са десне стране говорнице, или на 

зиду иза говорнице, тако да је говорник не заклања. 

 

 

Члан 20. 

 

 У случају истицања застава више општина, 

приликом одржавања културних, спортских и других 

манифестација , застава општине Кнић се истиче на 

централној позицији чиме се истиче предност заставе 

општине Кнић као домаћина. 

 

 НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ И 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба 

ове Одлуке врши Општинска управа- комунални инспектор. 

 

Члан 22. 

 

 Комунални инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора ће, ако утврди да се грб не користи у складу са 

издатим одобрењем, донети решење којим ће забранити 

даљу употребу грба, уклањање са објекта или предмета на 

коме је истакнут, и друге мере ради отклањања утврђених 

недостатака и истовремено на лицу места може наплатити 

мандатну казну у износу од 1.000,оо динара до 10.000,оо 

динара за правно лице и предузетника и у износу 250,оо 

динара до 2.500,оо динара за одговорно лице у правном 

лицу и физичко лице. 

  Комунални инспектор ће у случају да се грб не 

користи у складу са издатим одобрењем обавестити 

Скупштину општине Кнић ради укидања дате сагласности. 

 Предлог решења о укидању дате сагласности 

утврђује Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине и административна питања. 

 

Члан 23. 

 

 Комунални инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора ће када утврди да се грб и застава користе супротно 

одредбама члана 3., 4., 5., 6.,13., и 19. ове одлуке поднети 

захтев за покретање прекршајног поступка. 

 

Члан 24. 

 

 Новчаном казном у износу од 5.000,оо динара до 

500.000,оо динара казниће се за прекршај правно лице, а 

новчаном казном у износу од 2.500,оо динара до 250.000,оо 

динара казниће се за прекршај предузетник  ако:  

1.грб и заставу користи супротно одредбама члана 3., 

2. грб и заставу користи супротно одредбама члана 4.,  

3. грб и заставу користи супротно одредбама члана 5., 

4. грб и заставу користи супротно одредбама члана 6.,  

5. грб и заставу користи супротно одредбама члана 19. 

6.  ако користи грб општине без датог одобрења односно 

ако га не користи у складу са датим одобрењем из члана 

13.Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана Новчаном 

казном у износу од 50,оо динара до 25.000,оо динара 

казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице. 

 

  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

 

 Грб и застава општине Кнић, као материјални 

предмети израдиће се најкасније у року од 3 месеца од 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

   

 Одредбе других одлука Скупштине, потребне за 

спровођење ове Одлуке, ће се ускладити са одредбама ове 

Одлуке у року од 3 месеца од ступања на снагу ове Одлуке. 

 Подношење захтева за давање сагласности за 

употребу грба из чл. 13. ове Одлуке може се вршити након 

усклађивања одлука из става 1. овог члана.  

   

Члан 27. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Број: 020-184/09-01 

У Книћу, 20.03.2009.год. 

                                                                               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009. године, на основу чл. 40. и чл. 41. став 1. и 3., 

чл. 43. и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08) и чл. 63., чл.66. став 1. и 3. ,чл.69.и чл. 147. 

став 2. Пословника о раду  Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О првој измени Одлуке о образовању сталних радних 

тела Скупштине општине Кнић 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком мења се  Одлука о образовању 

сталних радних тела купштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 108/08). 

 

Члан 2. 
 

                 У чл.2. став 1. тачка 3. Одлуке о образовању 

сталних радних тела купштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 108/08) бришу се речи:  'Љиљана Ранчић, из Кнића'', 

а уместо њих уносе речи '' Снежана Ђокић, из Коњуше''. 
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Члан 3. 

 

 У чл.8. став 1. тачка 3. Одлуке о образовању 

сталних радних тела Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр. 108/08) бришу се речи: ''Предраг 

Ранчић, из Кнића'', а уместо њих уносе речи '' Радмило 

Павловић, из Забојнице''. 

 

Члан 4. 

 

У осталом делу Одлука о образовању сталних 

радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 

108/08) остаје неизмењена. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

Број: 119-251/09-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,               

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.г., на основу чл. 32. став 1. тачка 6. и чл.72. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл.81.и чл.103.став 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08) и чл.146. став 2. и чл.147. став 2. Пословника 

о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком мења се Одлука о месним 

заједницама(''Сл. гласник општине Кнић''бр. 1/08). 

 

Члан 2. 

 

 У члану 14.став 3. Одлуке о месним заједницама 

(''Сл. гласник општине Кнић''бр. 1/08), број ''9'' мења се 

бројем ''15''. 

 

Члан 3. 

 

 У чл.18. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

''У колико Савет месне заједнице не достави предлог за 

именовање чланова бирачких одбора, састав бирачког 

одбора утврдиће Комисија за спровођење избора, на основу 

обављених консултација са председницима одборничких 

група у Скупштини општине Кнић''. 
 

Члан 4. 

 

Мења се члан 32. Одлуке, и то тако да нови члан 

32. гласи:  ''Месне заједнице ће донети своје Статуте, 

најкасније до 30.04.2009.године.'' 

 

Члан 5. 

 

 Мења се члан 33. Одлуке, и то тако да нови члан 

33. гласи: ''Органи месних заједница настављају са радом до 

избора органа месних заједница на редовним изборима који 

ће се расписати у року од 2 месеца од истека рока за 

доношење Статута месне заједнице.'' 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл. гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 020-275/09-01 

У Книћу, 20.03.2009. год.                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2. и 

чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ 

 

 1. Дужности члана Школског одбора основне 

школе ''Вук Караџић'' у Книћу, разрешавају се, због 

престанка основа по којем су именовани у Школски одбор: 

 - Станојка М. Пауновић, из Бумбаревог Брда,  

члан из реда локалне самоуправе, именована Решењем 

бр.610-535/06-01 од 15.06.2006.г., 

 - Драган Д. Тодоровић, из Драгушице, члан из 

реда локалне самоуправе, именован Решењем бр.610- 

535/06-01 од 15.06.2006.г., 

 - Спасоје Стефановић, из Кнића, члан из реда 

локалне самоуправе, именован Решењем бр.610-535/06-01 

од 15.06.2006.г., 

 - Милан Стевановић, из реда запослених, 

именован Решењем бр.610-535/06-01 од 15.06.2006.г., 

 - Слађана Пантовић,из Кнића,  из реда родитеља, 

именована Решењем бр.610-535/06-01 од 15.06.2006.г., 

 - Зорица Милошевић- Сремчевић, из реда 

родитеља, именована Решењем бр.610-535/06-01 од 

15.06.2006.г.,   

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити разрешеним члановима 

Школског  одбора основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу и 

директору основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу. 
 

Број: 119-185/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                                 

             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2.и 3. 

и чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 

58/04 и 62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ВУК КАРАЏИЋ'' ИЗ КНИЋА 

 

 

 1. Мења се Решење о именовању чланова 

Школског одбора основне школе ''Вук Караџић'' из Кнића, 

бр. 610-535/06-01, од 15.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник'' бр. 5/06), и то тако што се у тачки 1. подтачке 3., 

4., 5., 7., 8. и 9. мењају, тако да гласе: 

 ''3) Јевтовић Јелена,из Кнића, члан из реда 

запослених,  

 4) Новаковић Зоран, из Кнића,  члан из реда 

родитеља,  

 5) Поповић Оливера, из Бумбаревог Брда,  члан из 

реда родитеља 

 7) Јовановић Александар, из Рашковића члан из 

реда представника локалне самоуправе,  

 8) Лазовић Биљана, из Рашковића, члан из реда 

представника локалне самоуправе,  

 9) Спасоје Стефановић, из Кнића, члан из реда 

представника локалне самоуправе.'' 

 2. У осталом делу Решење Скупштине општине 

Кнић о именовању чланова Школског одбора основне 

школе ''Вук Караџић'' из Кнића, бр.610-535/06-01 од 

15.06.2006.г.(''Општински службени гласник'' бр. 5/06), 

остаје неизмењено. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора основне школе ''Вук Караџић'' из Кнића и 

основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу. 

 

 

Број: 119-189/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                                 

                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2. и 

чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 

62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ''У ГРУЖИ 

 

 1. Дужности члана Школског одбора основне 

школе ''Рада Шубакић'' у Гружи, разрешавају се, због 

престанка основа по којем су именовани у Школски одбор: 

 - Живадин Туцаковић, из Честина, члан из реда 

локалне самоуправе, именована Решењем бр.610-348/06-01 

од 02.06.2006.г., 

 - Мирослав С. Тодоровић, из Липнице, члан из 

реда локалне самоуправе, именован Решењем бр.610-

348/06-01 од 02.06.2006.г., 

 - Јован Миладиновић, из Лесковца, члан из реда 

локалне самоуправе, именован Решењем бр.610-348/06-01 

од 02.06.2006.г.. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити разрешеним члановима 

Школског  одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи, 

и директору основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи. 

 

Број:  119-186/09-01 

У Книћу, 20.03.2009.г                              

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2. и 

3. и чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 
58/04 и 62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''РАДА ШУБАКИЋ''ИЗ ГРУЖЕ 

 

 1. Мења се Решење о именовању  чланова 

Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи, 

бр. 610-348/06-01, од 02.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник бр. 5/06), и то тако што се у тачки 1. подтачке 7., 8. 

и 9. мењају, тако да гласе: 

 ''7) Дарко Бугарчић, из Љубића, члан из реда 

локалне самоуправе,  

 8) Јован Аћимовић, из Грабовца, члан из реда 

локалне самоуправе, 

 9) Снежана Радовановић, из Балосава, члан из 

реда локалне самоуправе.''  

 2. У осталом делу Решење о именовању  чланова 

Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи, 

бр. 610-348/06-01, од 02.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник бр. 5/06), остаје неизмењено. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи, 

и директору основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи. 

 

 

Број: 119-190/09-01 

У Книћу, 20.03.2008.г.                                                                                                

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 
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Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2. и 

чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 

62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА''У ТОПОНИЦИ 

 

 1. Дужности члана Школског одбора основне 

школе ''Свети Сава'' у Топоници, разрешавају се, због 

престанка основа по којем су именовани у Школски одбор: 

 - Миодраг Пауновић, из Дубраве, члан из реда 

локалне самоуправе, именован Решењем бр.610-535/06-01 

од 15.06.2006.г., 

 - Милан Биорац, из Борча, члан из реда локалне 

самоуправе, именован Решењем бр.610-145/07-01 од 

11.04.2006.г., 

 - Драган Петронијевић, из Коњуше, члан из реда 

локалне самоуправе, именован Решењем бр.610-535/06-01 

од 15.06.2006.г.. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити разрешеним члановима 

Школског  одбора основне школе ''Свети Сава'' у Топоници, 

и директору основне школе ''Свети Сава'' у Топоници. 

 

 

Број: 119-187/09-01 

У Книћу, 20.03.2008.г.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2.и 3. 

и чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 

58/04 и 62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''СВЕТИ САВА'' ИЗ ТОПОНИЦЕ 

 

 1. Мења се Решење о именовању чланова 

Школског одбора основне школе ''Свети Сава'' из 

Топонице, бр. 610-535/06-01, од 15.06.2006.г. (''Општински 

службени гласник'' бр. 5/06, и 2/07), и то тако што се у 

тачки 1. подтачке 7., 8. и 9. мењају, тако да гласе: 

 ''7) Данијела Луковић, из Претока,  члан из реда 
предсавника локалне самоуправе,  

 8) Радиша Милојевић, из Топонице, члан из реда 

представника локалне самоуправе,  

 9) Драган Спакић, из Кусовца, члан из реда 

представника локалне самоуправе.'' 

 2. У осталом делу Решење Скупштине општине 

Кнић о именовању чланова Школског одбора основне 

школе ''Свети Сава'' из Топонице, 

бр.610-535/06-01 од 15.06.2006.г., остаје неизмењено. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора основне школе ''Свети Сава'' из 

Топонице и основној школи ''Свети Сава'' из Топонице. 

 

 

Број: 119-191/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                                 

             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2. и 

чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 

62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 
 

 

 1. Дужности члана Школског одбора средње 

школе у Книћу, разрешавају се, због престанка основа по 

којем су именовани у Школски одбор: 

 - Лазаревић Љубодраг,  из реда родитеља, 

именован Решењем бр.610-348/06-01 од 02.06.2006.г., 

 - Вучковић Милорад, из реда родитеља, именован 

Решењем бр.610-348/06-01 од 02.06.2006.г.,  

 - Максимовић Милисав,  из реда родитеља, 

именован Решењем бр.610-348/06-01 од 02.06.2006.г., 

 - Урошевић Милан, из Бара, члан из реда локалне 

самоуправе, именован Решењем бр.610-348/06-01 од 

02.06.2006.г., 

 - Бусарац Светлана, из Кнића, из реда члан из реда 

локалне самоуправе, именована Решењем бр.610-348/06-01 

од 02.06.2006.г., 

 - Миладиновић Миљојка, из Кнића, из реда члан 

из реда локалне самоуправе, именована Решењем бр.610-

348/06-01 од 02.06.2006.г.. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити разрешеним члановима 

Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој школи 

у Книћу. 

 

 

Број: 119-188/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 
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Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл. 52. став 2., 53.став 2.и 3. 

и чл.54. став 3.тачка 4.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 

58/04 и 62/04), чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08),  донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

У КНИЋУ 

 

 1. Мења се Решење о именовању чланова 

Школског одбора Средње школе у Книћу, бр. 610-348/06-

01, од 02.06.2006.г.(''Општински службени гласник'' бр. 

5/06), и то тако што се у тачки 1. подтачке 4., 5., 6., 7., 8. и 

9. мењају тако да гласе: 

 ''4) Пантовић Борјанка, из Кнића, члан из реда 

родитеља,  

 5) Радуловић Милоје , из Кнића,  члан из реда 

родитеља,  

 6), Петровић Ана, из Кнића,  члан из реда 

родитеља 

 7) Ђокић Живомир, из Кнића, члан из реда 

представника локалне самоуправе,  

 8) Дамљановић Ђорђе, из Груже, члан из реда 

представника локалне самоуправе,  

 9) Радовић Томислав, из Забојнице, члан из реда 

представника локалне самоуправе. '' 

 2. У осталом делу Решење Скупштине општине 

Кнић о именовању чланова Школског одбора Средње 

школе у Книћу, бр.610-348/06-01 од 02.06.2006.г. 

(''Општински службени гласник'' бр. 5/06), остаје 

неизмењено. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој школи 

у Книћу. 

 

Број: 119-192/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                                 

             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.52. став 1. чл. 53. став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), и чл. 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА 

 
 1. У Управни одбор Дечје установе ''Кнић'' из 

Кнића именују се на мандатни период од 4 године: 

 - Јелена Миловић, из Кнића, из реда представника 

локалне самоуправе, 

 - Биљана Божовић, из Борча, из реда представника 

локалне самоуправе, 

 - Предраг Пантовић, из Пајсијевића, из реда 

представника локалне самоуправе. 

 - Драгана Радосављевић, мед. сестра, из Кнића, из 

реда запослених, 

 - Ана Димитров, васпитач, из Кнића, из реда 

запослених, 

 - Весна Максовић,васпитач, из Груже, из реда 

запослених, 

 - Ана Дрешевић, из Кнића, из реда родитеља, 

 - Ивана Ђурђевић, из Кнића, из реда родитеља, и 

 - Горица Тодоровић, из Кнића, из реда родитеља. 

 2. Председника Управног одбора бирају чланови  

Управног одбора већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања. 

 3. Управни одбор обавља послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',.бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04). 

 4. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 5. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење које је донео Министар просвете, бр.119-05-

0007/2008-07/30 од 11.04.2008.г. 

 6. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и Дечјој установи ''Кнић'' из Кнића. 

 

Број: 119-183/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                                                                                                             

                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.30. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07),чл. 11. и чл.12. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег интереса(''Сл.гласник 

РС'',бр.25/00, 25/02 и 107/05),  чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 13. 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић('' Општински службени гласник'' бр. 

17/01, 16/03 и 5/06), и чл. 31. до 35. Статута Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, од 21.11.2001. 

године, на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр.110-476/01-01 од 27.12.2001.г., са I 

изменом од 03.06.2005.г., на коју је Скупштина општине 

Кнић дала сагласност Решењем бр.110-551/2005-01, од 

27.07.2005.г., II изменом од 09.09.2005. године на коју је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр. 

110-931/05-01 од 17.10.2005.г., и III изменом од 12.04.2006. 

године, на коју је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр. 110-428/06-01 од 15.06.2006.г.,  

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП''КОМУНАЛАЦ'' У КНИЋУ 
 

 

 1. У Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић, у Книћу, именују се на мандатни 

период од 4 године: 

 - Новаковић Ненад, из Бара, за председника, 

представник оснивача , 
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 - Јанковић Драгиша, из Жуња, представник 

оснивача , 

 - Миливојевић Радош, из Балосава, представник 

оснивача, 

 - Обрадовић Милан, из Кнића,  за заменика 

председника, представник из реда запослених у предузећу, 

 - Аксентијевић Лидија, из Кнића, представник из 

реда запослених у предузећу. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић, бр.112-52/2005-01 

од 04.02.2005.г.са свим каснијим изменама (''Општински 

службени гласник бр. 3/05 и 3/06). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и ЈКП ''Комуналац'' у Книћу. 

 

 

Број: 119-170/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                        

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.30. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07),чл. 11. и чл.15. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег интереса(''Сл.гласник 

РС'',бр.25/00, 25/02 и 107/05),  чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 15. 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић('' Општински службени гласник'' бр. 

17/01, 16/03 и 5/06), и чл. 64. до 67. Статута Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, од 21.11.2001. 

године, на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр.110-476/01-01 од 27.12.2001.г., са I 

изменом од 03.06.2005.г., на коју је Скупштина општине 

Кнић дала сагласност Решењем бр.110-551/2005-01 од 

27.07.2005.г., II изменом од 09.09.2005. године на коју је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр. 

110-931/05-01 од 17.10.2005.г., и III изменом од 12.04.2006. 

године, на коју је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр. 110-428/06-01 од 15.06.2006.г.,  

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП''КОМУНАЛАЦ'' У 

КНИЋУ 

 

 1. У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић, у Книћу, именују се на мандатни 

период од 4 године: 

 -  Неборишевић Драган, из Вучковице,за 

председника, представник оснивача , 
 -  Томовић Небојша, из Кнића, представник 

оснивача , 

 -  Милорадовић Јован, из Кнића, представник из 

реда запослених у предузећу. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић, бр.112-58/2005-01 

од 04.02.2005.г.са свим каснијим изменама(''Општински 

службени гласник'' бр. 3/05 и 3/06). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Надзорног одбора и Јавном комуналном предузећу 

''Комуналац'' Кнић, у Книћу. 

 

 

Број: 119-171/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                            

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), и чл. 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда 

за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 

на селу('' Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 3/05), и 

чл. 13. Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, од 
09.03.2005. године, на који је Скупштина општине Кнић 

дала сагласност Решењем бр.110-199/05-01 од 25.03.2005.г.,  

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ 

 

 1. У Управни одбор Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у 

Книћу, именују се на мандатни период од 4 године: 

- Рачић Живорад, из Кнића, за председника, 

- Милић Драган, из Гривца, 

 - Оливера Јошовић, из Честина,  

 - Првослав Миловић, из Љубића, и  

 - Драгиша Игрутиновић, из Бечевице.  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић, бр.112-57/2005-01 

од 04.02.2005(''Општински службени гласник'' 3/05 и 3/06, и 

''Сл. гласник РС'' бр. 37/08). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и Буџетском фонду за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у 

Книћу . 

 

Број: 119-172/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                         

Весна Перовић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), и чл. 2 б. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 

делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр. 

10/92 и 3/05), и чл. 20. Статута Буџетског фонда за локалне 

и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, од 

09.03.2005. године, на који је Скупштина општине Кнић 

дала сагласност Решењем бр.110-199/05-01 од 25.03.2005.г.,  

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ 

 

 1. У Надзорни одбор Буџетског фонда за локалне 

и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у 

Книћу, именују се на мандатни период од 4 године: 

- Радић Драгић, из Брњице,за председника, 

представник локалне самоуправе 

- Давидовић Милан, из Губеревца, за члана, 

представник локалне самоуправе 

 - Јовановић Милан, из Рашковића, за члана, 

представник локалне самоуправе. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић, бр.112-62/2005-01 

од 04.02.2005.г.(''Општински службени гласник'' 3/05). 

 4. Решење доставити именованом председнику и 

члановима Надзорног одбора и Буџетском фонду за локалне 

и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у 

Книћу. 

 

Број: 119-173/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл.69. став 1. и 69в. став 2., 3. и 4. Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 

(''Сл.гласник РС'',бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 

48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), чл.16. и 20. 

Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 

71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.10. став 1. и 2. Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински 

сл.гласник'',бр.11/00), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

''КНИЋ'' У КНИЋУ 

 

 

 1. У Управни одбор Центра за социјални рад 

''Кнић'' у Книћу ,  именују се на мандатни период од 4 

године: 

- Вучковић Стана, из Бумбаревог Брда, за 

председника, представник оснивача, 

- Кучпарић Катарина, из Лесковца, за члана, 

представник оснивача, 

- Пауновић Станојка, из Бумбаревог Брда, за 

члана, представник оснивача, 

 - Спасојевић Александра, специјални педагог, за 

члана, представника из  реда запослених у установи, 

 -  Петковић Лоријана, психолог, за члана, 

представника из реда запослених у установи.  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење бр. 112-53/05-01 од 04.02.2005.г. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у 

Книћу. 

 

 

Број: 119-174/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл.69. став 1. и 69г. став 2., 3. и 4. Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 

(''Сл.гласник РС'',бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 

48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05 ), чл.16. и 22. 

Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 

71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'', бр.95/08), чл.10. став 1. и 3. Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински 

сл.гласник'',бр.11/00), донела је 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ 

 

 

 1. У Надзорни одбор Центра за социјални рад 

''Кнић'' у Книћу ,  именују се на мандатни период од 4 

године: 

- Ђаловић Јелена, из Кнића, за председника, 

представник оснивача, 

- Милошковић Милија, из Жуња, за члана, 

представник оснивача, 

 - Шамановић Снежана, административни радник, 

за члана, представника из  реда запослених у установи. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење бр. 112-59/05-01 од 04.02.2005.г (''Општински 

службени гласник'' 3/05). 
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 4. Решење доставити именованим члановима 

Надзорног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у 

Книћу . 

 

 

Број: 119-175/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                                         

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                             

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), чл. 10. и 12. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Кнић ('' Општински службени 

гласник'' бр. 9/96 и 14/96), чл.10. и 16. Статута Туристичке 

организације ''Кнић'' из Кнића, који је донео Управни одбор 

Туристичке организације од 13.03.2000.г., и на који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-134/00-01 од 29.03.2000.г., са допуном од 

20.03.2002.г., на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр.332-294/02-01 од  06.06.2002.г., и 

измене од 13.09.2005.г., на који је Скупштина општине 
Кнић дала сагласност Решењем бр.110-944/05-01 од  

17.106.2005.г., донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''КНИЋ'', У КНИЋУ 

 

 1. У Управни одбор  Туристичке организације 

''Кнић'', у Книћу, именују се на мандатни период од 4 

године: 

- Радојковић Марија, из Бумбаревог Брда, за 

председника, представник оснивача, 

- Урошевић Живадин, из Бара, за члана, 

представник оснивача, 

- Цветић Зорица, из Гунцата, за члана, 

представник оснивача, 

 - Танасијевић Дамљан, из Жуња, за члана, из реда 

домаћина који су регистровани за обављање делатности 

сеоског туризма на територији општине Кнић, 

 - Пауновић Драгољуб, из Честина, за члана, из 

реда представника Ловачког удружења ''Владан 

Милошевић'' из Кнића. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић,број 112-54/05-01 

од 04.02.2005.г. (''Општински службени гласник'' 3/05). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и Туристичкој организацији ''Кнић'', у 

Книћу. 

 

Број: 119-176/2009-01 

У Книћу, 20.03..2009. г.                              

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), чл. 10. и 13. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Кнић ('' Општински службени 

гласник'' бр. 9/96 и 14/96), чл.10. и 19. Статута Туристичке 

организације ''Кнић'' из Кнића, који је донео Управни одбор 

Туристичке организације од 13.03.2000.г., и на који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-134/00-01 од 29.03.2000.г., са допуном од 

20.03.2002.г., на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр.332-294/02-01 од  06.06.2002.г., и 

измене од 13.09.2005.г., на који је Скупштина општине 

Кнић дала сагласност Решењем бр.110-944/05-01 од  

17.106.2005.г., донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''КНИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 1. У Надзорни одбор  Туристичке организације 

''Кнић'', у Книћу, именују се на мандатни период од 4 

године: 

- Јовановић Радиша, из Рашковића, за 

председника, представник оснивача, 

- Петровић Љубиша, из Жуња, за члана, 

представник оснивача, 

-  Пантовић Слађана, из Кнића, за члана, из реда 

стручњака за област финансија, 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић,број 112-60/05-01 

од 04.02.2005.г. (''Општински службени гласник'' 3/05). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Надзорног одбора и Туристичкој организацији ''Кнић'', у 

Книћу . 

 

 

Број: 119-177/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                             

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 8. Закона о библиотечкој делатности (''Сл.гласник 

РС'',бр.34/94), чл.16. и 20. Закона о јавним службама 

(''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.26., 

31. и 32. Статута Општинске библиотеке ''Др Драгиша 

Витошевић'' у Книћу, од 23.04.2008.г., а на  који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-409/08-01 од 29.12.2008.г, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 1. У Управни одбор Општинске библиотеке ''Др 

Драгиша Витошевић'', у Книћу, именују се на мандатни 

период од 4 године: 

- Вера Крсмановић, из Драгушице, за 

председника, представник локалне самоуправе, 

- Дарко Лечић, из Претока, за члана, представник 

локалне самоуправе, 

- Драгана Вулетић, из Бара, за члана, представник 

локалне самоуправе, 

 - Снежана Недељковић, из Губеревца, за члана, из 

реда запослених, 

 - Сретен Лазаревић, из Кусовца, за члана, 

представник књижевног клуба.  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење бр. 112-143/03-01 од 21.03.2003.г., и Решење 

Скупштине општине Кнић, број 112-55/05-01 од 

04.02.2005.г. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и Општинској библиотеци ''Др Драгиша 

Витошевић'', у Книћу. 

 

 

Број: 119-178/2009- 01 

У Книћу, 20.03.2009.г  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                           

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 8. Закона о библиотечкој делатности (''Сл.гласник 

РС'',бр.34/94), чл.16. и 22. Закона о јавним службама 

(''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.26. и 

35. Статута Општинске библиотеке ''Др Драгиша 

Витошевић'' у Книћу, од 23.04.2008.г., а на  који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-409/08-01 од 29.12.2008.г, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 1. У Надзорни одбор Општинске библиотеке ''Др 

Драгиша Витошевић'', у Книћу, именују се на мандатни 
период од 4 године: 

- Станојевић Милош, из Лесковца, за председника, 

представник локалне самоуправе, 

- Миковић Милорад, из Кнића, за члана, из реда 

запослених у Општинској библиотеци, 

- Ђорђевић Магда, из Опланића, за члана, 

представника књижевног клуба. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење   Скупштине општине Кнић,број 112-61/05-01 

од 04.02.2005.г.(''Општински службени гласник'' 3/05). 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Надзорног одбора и Општинској библиотеци ''Др Драгиша 

Витошевић'', у Книћу. 

 

 

Број: 119-179/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                              

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), чл. 8. Одлуке о оснивању ватрогасног фонда 

општине Кнић  (''Општински службени гласник'' бр. 6/98, и 

15/02), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ПОДПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ, 

У КНИЋУ 

 

 1. У Управни одбор  Ватрогасног фонда општине 

Кнић, у Книћу, именују се на мандатни период од 4 године: 

- Драган Цековић, из Љуљака, за председника, 

представник оснивача, 

- Зоран Милосављевић, из Губеревца, за члана, 

представник оснивача, 

 - Милош Радојевић, из Пајсијевића, за члана, 

представник оснивача, 

 - Младен Тодоровић, из Груже, за члана, 

представника Компаније ''Дунав'' осигурање Кнић, 

 - Рајко Милутиновић, командир ПС Кнић, за 

подпредседника, представник Полицијске станице Кнић, 

 - Радоица Тодоровић, директор ДОО 

''Агропродукт'' Бумбарево Брдо, за члана, представника 

донатора,  

- Дејан Јовановић, директор ДОО ''Транспорт'' 

Гружа за члана, представника донатора. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Кнић,број 112-56/05-01 

од 04.02.2005.г. (''Општински службени гласник'' 3/05). 

 4. Решење доставити именованом председнику, 

подпредседнику и члановима Управног одбора. 

 

 

Број: 119-180/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 130. став 1. и чл. 137. Закона о здравственој заштити 

(''Сл.гласник РС'',бр.107/05), чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 1. 

Одлуке о преузимању оснивачких права над здравственом 

установом Дом здравља ''Др Војислав Дулић'' у Книћу ('' 

Општински службени гласник'' бр. 1/07), и чл. 17. и 26. 

Статута Дома здравља ''Др Војислав Дулић'' у Книћу,  

бр.172/06 од 25.12.2006. године, на који је Скупштина 

општине Кнић дала сагласност Решењем бр.110-180/07-01 

од 04.06.2007.г., донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР  

ВОЈИСЛАВ ДУЛИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 

 1. У Управни одбор Дома здравља ''Др Војислав 

Дулић'' , у Книћу, именују се на мандатни период од 4 

године: 

- Љиљана Ранчић, из Кнића, за председника, 

представник оснивача, 

- Драгана Цветић, из Гунцата, представник 

оснивача, 

- Лепосава Милићевић, из Забојнице, представник 

оснивача, 

 - Др Милан Зечевић, из Гунцата, из реда 

запослених, здравствени радник, са високом стручном 

спремом, 

 - Слађана Пантовић, из Кнића, из реда запослених. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Министарства здравља Републике Србије, 

број 119-05-219/2005-02, од 08.09.2005. године. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора и  Дому здравља ''Др Војислав Дулић'', у 

Книћу. 

 

 

Број: 119-181/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                            

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 20.03.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 

чл. 130. став 1. и чл. 139. Закона о здравственој заштити 

(''Сл.гласник РС'',бр.107/05), чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 1. 
Одлуке о преузимању оснивачких права над здравственом 

установом Дом здравља ''Др Војислав Дулић'' у Книћу ('' 

Општински службени гласник'' бр. 1/07), и  чл. 17. и 32. 

Статута Дома здравља ''Др Војислав Дулић'' у Книћу,  

бр.172/06 од 25.12.2006. године, на који је Скупштина 

општине Кнић дала сагласност Решењем бр.110-180/07-01 

од 04.06.2007.г., донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР  

ВОЈИСЛАВ ДУЛИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 1. У Надзорни одбор Дома здравља ''Др Војислав 

Дулић'' , у Книћу, именују се на мандатни период од 4 

године: 

 - Љубомир Тодоровић, из Драгушице, за 

председника, представник оснивача 

- Марко Мишовић, из Вучковице, за члана, 

представник оснивача,  

- др Драгољуб Јанићијевић, специјалиста опште 

медицине, за члана из реда запослених. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење Министарства здравља Републике Србије, 

број 119-05-219/2005-02 од 08.09.2005. године. 

 4. Решење доставити именованим члановима 

Надзорног одбора и Дому здравља ''Др Војислав Дулић'', у 

Книћу. 

 

  

Број: 119-182/2009-01 

У Книћу, 20.03.2009.г.                           

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу 

чл. 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и чл.56. став 1. тачка 18. 

Статута општине Кнић („Сл.гласник РС“ бр.95/2008) и 

предходно прибављеног мишљења Општинског већа 

општине Кнић од 11.02.2009.године, дана 

26.03.2009.године, доноси 

 

ОДЛУКУ О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ И КОРИШЋЕЊУ 

СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се право на коришћење и 

употребу службених мобилних телефона и бројева које 

користи Општина Кнић – Општинска управа.   

 

Члан 2. 

 

Право на коришћење службеног мобилног 

телефона и броја ( у даљем тексту : корисник) по функцији 

имају председник општине, заменик председника општине, 

председник Скупштине општине, заменик председника 
Скупштине, секретар Скупштине, чланови Општинског 

већа, помоћници председника општине, начелник 

Општинске управе и начелници одељења Општинске 

управе. 

Право на коришћење службених мобилних 

телефона и бројева запосленима у Општинској управи, 

јавним предузећима, установама и др. организацијама чији 
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је оснивач Општина Кнић, посебним решењем одобрава 

председник општине на предлог начелника Општинске 

управе, односно директора предузећа, установа и др. 

организација,  уколико је то неопходно за обављање 

редовних послова. 

Право на коришћење службених мобилних 

телефона и бројева члановима радних тела Скупштине и 

председницима месних заједница, посебним решењем може 

одобрити председник општине уколико сматра да је 

оправдано. 

Члан 3. 

 

У складу са функцијом, одговорностима и радним 

ангажовањем, ограничена потрошња се не одређује за 

председника скупштине, заменика председника скупштине, 

председника општине, заменика председника општине, 

секретара скупштине и начелника општинске управе. 

Осталим корисницима се признају телефонски 

трошкови до износа – лимита који одобрава председник 

општине с обзиром на службене обавезе, ангажовање и 

потребе корисника, а на основу посебног решења у складу 

са чл. 2. став 2. и 3. ове Одлуке. У ове трошкове не 

урачунава се претплата. По правилу, одобрени признати 

трошкови се усклађују са постојећим тарифним пакетима 

оператера у циљу набавке апарата по повлашћеним ценама.  

Разлику телефонских трошкова изнад одобреног 

износа у складу са одредбама става 2. овог члана дужан је 

да подмири корисник, по испостављеном рачуну за 

предходни месец и то :  

- за кориснике који се налазе у радном односу у 

Општини Кнић – Општинској управи, прекорачени лимит 

биће наплаћен на основу обуставе од личног дохотка. 

- корисници који се не налазе у радном односу у 

Општини Кнић – Општинској управи су дужни да износ 

прекораченог лимита уплате путем опште уплатнице у 

корист жиро рачуна буџета општине Кнић у року од 3 дана 

од дана обавештења о насталом прекорачењу. 

Телефонски трошкови настали за време службеног 

путовања у иностранству признају се кориснику у целости. 

 

Члан 4. 

 

Обрачун и праћење обавеза насталих коришћењем 

мобилних телефона обављаће Општинска управа општине 

Кнић - Одељење за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности. 

Уколико је дошло до прекорачења дозвољеног 

лимита, Одељење је у обавези да у року од два дана по 

пријему рачуна обавести корисника о утрошку за 

претходни месец и износу који је корисник дужан да 

надокнади у складу са одредбама чл. 3. став 3. алиније 1 и 2 

ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Приликом задуживања мобилним телефоном и 

бројем корисник потписује реверс о примљеној опреми и 

сагласност за извршење одговарајуће надокнаде трошкова 

за прекорачени лимит.  

Тип мобилног апарата којим ће бити задужен 

корисник одобрава председник општине, а у складу са 

службеним потребама корисника. 

Корисник мобилног телефона и СИМ картице 

дужан је да у року 3 дана од дана престанка вршења 

дужности односно губитка права на коришћење мобилног 

телефона, исти преда са припадајућом опремом 

Општинској управи општине Кнић. 

По истеку месеца у коме је дошло до престанка 

обављања дужности или губитка права на коришћење 

мобилног телефона, Општинска управа општине Кнић 

доставља обрачун кориснику који има обавезу 

подмиривања евентуално насталих издатака изнад 

одобреног износа 

 

Члан 6. 

 

Корисник има могућност да приликом задужења, 

поднесе захтев за набавку другог типа мобилног апарата 

(више цене односно бољих техничких карактеристика) у 

односу на одобрени тип у складу са одредбама става 2. 

члана 5. ове Одлуке. Уколико захтев буде одобрен од 

стране председника општине, корисник је дужан да у 

корист буџета општине Кнић уплати повлашћену набавну 

цену апарата за који је обавезна месечна потрошња 

усклађена са одобреним лимитом, на основу чега апарат по 

истеку уговорне обавезе прелази у власништво корисника. 

За време трајања уговорне обавезе корисник је дужан да 

апарат користи искључиво за службене потребе. 

За апарат који је набављен у складу са одредбама 

предходног става, односно са уговореном обавезом на 

одређени временски период, а уколико пре истека уговорне 

обавезе дође до престанка радног односа, односно губитка 

права на коришћење,  све обавезе по основу набављеног 

мобилног телефона се са уговореним претплатничким 

бројем преносе на корисника као физичко лице путем 

закључивања уговора којим Општина Кнић уступа 

кориснику претплатнички уговор са свим правима и 

обавезама из уступљеног претплатничког уговора. 

Алтернативно, корисник може да једнократно плати 

преостали збирни износ уговорене месечне потрошње до 

истека уговорне обавезе у виду обуставе од личног дохотка 

или уплате на жиро рачун буџета општине Кнић. 

У случају да корисник не поступи сагласно ставу 

2. овог члана, телефонски апарат остаје у власништву 

Општине Кнић – Општинске управе. 

 

Члан 7. 

 

Евиденцију корисника, задужене опреме и 

уговорних обавеза води Општинска управа општине Кнић. 

За закључивање уговора и обављање 

административних радњи са пружаоцем услуга мобилне 

телефоније, овлашћен је председник општине, одн. лице 

које он овласти. 

Право на коришћење телефонских апарата и 

бројева који су се налазили у употреби  пре доношења ове 

одлуке, усагласиће се са одредбама исте. 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Кнић. 

 

 

Број: 345-138/09-01 

У Книћу, 26.03.2009.г. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Борислав Бусарац, с.р. 

 

 



Страна 16 – Број 2                         Службени гласник општине Кнић                                     26.03.2009. 

Draft 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 

АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

� Одлука о проглашењу хитним радова на изградњи моста у Радмиловићу ................................................................... 1 

� Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић ............................. 1 

� Одлука о изгледу грба и заставе општине Кнић и о начину употребе грба и заставе општине Кнић ....................... 3 

� Одлука првој измени Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић .................................. 5 

� Одлука о првој измени Одлуке о  месним заједницама .................................................................................................. 6 

� Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу ....................................... 6 

� Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' из 

Кнића ....................................................................................................................................................................................... 7 

� Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Рада Шубакић''у Гружи ...................................... 7 

� Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рада Шубакић''из 

Груже ....................................................................................................................................................................................... 7 

� Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у Топоници ..................................... 8 

� Решење о другој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' из 

Топонице ................................................................................................................................................................................. 8 

� Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе у Книћу .................................................................... 8 

� Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе у Книћу ........................... 9 

� Решење о именовању чланова Управног одбора Дечје установе ''Кнић'' из Кнића ..................................................... 9 

� Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈКП ''Комуналац'' у Книћу ..................................... 9 

� Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП ''Комуналац'' у Книћу ..................................... 10 

� Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу ................................................................................................................ 10 

� Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу ............................................................................................................... 11 



26.03.2009.                                      Службени гласник општине Кнић                         Број 2 – страна 17 

Draft 

� Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу ............. 11 

� Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу ........... 11 

� Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације ''Кнић'', у Книћу .......... 12 

� Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације ''Кнић'', у Книћу ......... 12 

� Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке ''Др Драгиша 

Витошевић'', у Книћу ............................................................................................................................................................. 
12 

� Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке ''Др Драгиша 

Витошевић'', у Книћу ............................................................................................................................................................. 13 

� Решење о именовању председника, потпредседника и чланова Управног одбора Ватрогасног фонда општине 

Кнић, у Книћу ......................................................................................................................................................................... 13 

� Решење о именовању председника и чланова  Управног одбора Дома здравља ''Др  Војислав Дулић'', у Книћу .... 14 

� Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља ''Др  Војислав Дулић'', у Книћу.... 14 

  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

• Одлука о начину употребе и коришћењу  службених мобилних телефона 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић • Главни и одговорни уредник Биљана Пантовић, дипл.правник, секретар Скупштине 

општине Кнић •  Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242 

 • Жиро рачун 840-61640-40  •  Штампа : Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић 

 

 

 


