
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2013 Број: 11 Кнић, 18.07.2013. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу члана 50.став 4. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07), члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'' бр.129/07), члана 63. став 4. Статута 
општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр.95/08), члана 11. став 
2.,3., и 5.Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.1/08),и чл. 146. став 2.  и 
чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл. гласник РС'' бр.95/08) донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О престанку функције члана Општинског већа 

општине Кнић 
 
 

 1.Ани Старчевић из Честина, престаје 
функција члана Општинског већа општине Кнић, на коју 
је изабрана 30.05.2013. године, решењем број: 119-
530/13-01, и то закључно са 11. јулом 2013. године, због 
подношења оставке на функцију члана Општинског већа 
општине Кнић, између две седнице Скупштине општине 
Кнић 
 2.Ана Старчевић из Честина, којој  је утврђен 
престанак функције члана општинског већа због 
подношења оставке између две седнице Скупштине, у 
складу са законом и Статутом остаје на дужности и врши 
текуће послове до избора новог члана Општинског већа 
општине Кнић. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

4. Решење доставити  Ани Старчевић из 
Честина, и председнику општине Кнић, Драгани 
Јовановић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 50.став 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 
50. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'' бр.129/07), члана 63. став 4. Статута општине Кнић 
(''Сл. гласник РС'' бр.95/08), члана 11. став 2.,3., и 
5.Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.1/08) којима је 
прописано да члан општинског већа може поднети 
оставку, да то може учинити и усмено на седници 
Скупштине, да не мора бити образложена и да се о 
поднетој оставци не отвара расправа, врсте аката које 
доноси Скупштина у вршењу послова из своје 
надлежности као и да је решењем одлучује о 
појединачним правима, обавезама и правним интересима 
лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 
Скупштине. 

Како је на седници Скупштине општине Кнић 
која је одржана 11.јула 2013. године констатована 
оставка члана Општинског већа Ане Старчевић  коју је 
поднела између две седнице Скупштне, донето је ово 
Решење којим јој је утврђен престанак функције члана 
Општинског већа. 
 

Решење је потребно доставити Ани Старчевић 
из Честина, као и председнику општине Кнић како би 
предложио новог кандидата за члана Општинског већа 
општине Кнић 
   
 
Број: 119-74713-01 
У Книћу, 11.07.2012.год.                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 11.07.2013.године, на основу члана 146. став 
2.  и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић(''Сл. гласник РС'' бр.95/08) а у вези члана 
50.став 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр. 129/07), члана 63. став 4. Статута општине Кнић 
(''Сл. гласник РС'' бр.95/08),и члана 11. став 2.,3., и 
5.Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.1/08), донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О измени Решења о избору Општинског већа 

општине Кнић 
 
 

 1. У Решењу о избору Општинског већа 
општине Кнић, број: 119-530/13-01 од  30.05.2013.год. 
брише се тачка шест, и то: 
  ''6.  Старчевић Ана, трговац из Честина''. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Решење доставити Ани Старчевић из Честина 
и председнику општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 146. став 2.  и чл. 147. став 
3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Сл. 
гласник РС'' бр.95/08) којим је прописано да Скупштина 
у вршењу послова из своје надлежности доноси решења, 
да се решењем одлучује  о појединачним правима, 
обавезама и правним интересима лица у складу са 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине, и то а у вези 
члана 50.став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63. став 4. Статута 
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општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр.95/08),и члана 11. 
став 2.,3., и 5.Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.1/08),којима је 
прописано да члан општинског већа може поднети 
оставку, да то може учинити и усмено на седници 
Скупштине, да не мора бити образложена и да се о 
поднетој оставци не отвара расправа, и да члан 
Општинског већа који је  поднео оставку остаје на 
дужности и врши текуће послове до избора новог члана 
Општинског већа општине Кнић.  
 Како је на седници Скупштине која је одржана 
11.јула 2013. године констатован престанак функције 
члана Општинског већа општине Кнић  
Ани Старчевић из Честина, због поднете оставку на 
функцију члана Општинског Већа између две седнице 
Скупштине,  донето је Решење којим јој је утврђен 
престанак функције члана Општинског већа, а овим 
Решењем се врше потребна правно-техничка 
усаглашавања. 
 
 
Број: 119-747-1/13-01 
У Книћу, 11.07.2013.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 

 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 11.07.2013.године, на основу чл.60. став 1. 
тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'',бр. 119/12),  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.24. Одлуке о промени оснивачког акта-
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 8/13), 
чл.146. став 2. и чл. 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, бр. 92-03/13, 
који је донео Управни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, на 
седници од 02.07.2013.године. 
 

2. Решење доставити ЈКП ''Комуналац'' Кнић. 
 
 
Број: 110-735/13-01 
У Книћу, 11.07.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.28. став 1. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',бр. 
119/12), и чл.35. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ 
 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Расписује се јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће). 
 Оглас о јавном конкурсу је саставни део ове 
Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

 Јавни конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп 
активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
Законом. 
 
 
II. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Члан 3. 
 

 На јавном конкурсу могу учествовати сва 
заинтересована лица која испуњавају услове јавног 
конкурса. 
 Учесник на јавном конкурсу је свако физичко 
лице које поднесе пријаву на јавни конкурс. 

 
Члан 4. 

 
 Учесник на јавном конкурсу не може бити: 
 1) лице које је непосредно ангажовано на 
припреми и спровођењу јавног конкурса; 
 2) лице које је члан органа управе јавног 
комуналног предузећа. 
 

Члан 5. 
 

 Утврђени услови за учешће биће објављени у 
огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом 
ове Одлуке. 
 Услови за учешће на јавном конкурсу не могу 
имати дискриминаторски карактер у било ком смислу. 
 

Члан 6. 
 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 Оглас о јавном конкурсу за именовање 
директора објавиће се и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији 
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Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове Одлуке, као и на интернет страници општине Кнић, 
стим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу 
објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 
 
III. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ 
КОНКУРСА 
 

Члан 7. 
 

 Поступак спровођења јавног конкурса и 
предлагања кандидата спровешће Комисија за именовање 
директора јавног комуналног предузећа (у даљем тексту: 
Комисија). 
 Комисија ће донети Правилник о свом раду, 
којим ће прописати мерила за именовање директора 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом. 
 Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима. 
 

Члан 8. 
 

 Комисија спроводи јавни конкурс тако што 
саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак. 
 У изборном поступку, усменим разговором 
пред Комисијом проверава се поседовање знања из 
области које су надлежност и одговорност директора 
јавног комуналног предузећа сходно важећим законским 
прописима, као и стручних организационих и других 
способности неопходних за успешно организовање и 
обављање функције директора. 
 
 

Члан 9. 
 

 Кандидате који су испунили мерила прописана 
за именовање директора, комисија увршћује на ранг 
листу. Листа за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима прописаним за именовање, 
доставља се Општинском већу општине Кнић, заједно са 
записником о изборном поступку. 

 
Члан 10. 

 
 На основу листе за именовање и записника о 
изборном поступку, Општинска управа општине Кнић 
припрема нацрт акта о именовању, а Општинско веће 
утврђује предлог акта о именовању и заједно са листом 
га доставља Скупштини општине Кнић. 
 

Члан 11. 
 

 Скупштина општине Кнић, након разматрања 
достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног комуналног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног кандидата или неког 
другог кандидата са листе. 
 Решење о именовању директора је коначно. 

 
Члан 12. 

 
 Решење о именовању доставља се лицу које је 
именовано и објављује се у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'' и у ''Службеном гласнику општине 
Кнић''. 
 Решење из става 1. овог члана са образложењем 
обавезно се објављује на интернет страници општине 
Кнић. 
 По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима који су 
учествовли у поступку јавног конкурса. 
 

Члан 13. 
 

 Кандидату који је учествовао у изборном 
поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року 
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у 
документацију јавног конкурса, под надзором комисије. 
 

Члан 14. 
 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 Рок из става 1. овог члана Скупштина општине 
Кнић из оправданих разлога може продужити за још осам 
дана. 
 Ако именовано лице не ступи на рад у року који 
му је одређен, Скупштина општине Кнић може да 
именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

 
Члан 15. 

 
 Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни 
после спроведеног јавног конкурса Скупштина општине 
Кнић на буде предложен кандидат за именовање због 
тога што је Комисија утврдила да ни један кандидат који 
је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за 
именовање, или ако Скупштина општине Кнић не 
именује предложеног кандидата или другог кандидата са 
исте, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним Законом. 
 

Члан 16. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
Број: 111-669/13-01 
У Книћу, 11.07.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
основу чл.29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'',бр.119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић, број: 111-669/13-01 од  
11.07.2013.године, на седници одржаној 
11.07.2013.године, расписује 
 
 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' 
КНИЋ 

 
 
I 
 

 Расписује се  јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић чији је оснивач општина Кнић (у даљем тексту: 
директор предузећа). 
 Седиште предузећа је у Книћу, Кнић б.б. 34240 
Кнић 
 Претежна делатност предузећа је сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00); 
сакупљање, транспорт и депоновање смећа (шифра 38.11) 
и изградња путева (шифра 42.11). 
 
 

II 
 

 Место рада директора Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Кнић је у седишту предузећа. 
 Директора предузећа именује Скупштина 
општине Кнић на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 Директор предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 
 
 

III 
 

Право учешћа на јавном конкурсу имају лица 
која испуњавају следеће услове: 

1. да је држављанин РС, 
2. да је пунолетно и пословно способно, 
3. да је стручњак у једној или више области у 

оквиру делатности предузећа, 
4.  да има стечено високо образовање из 

области грађевинске, машинске, правне или економске 
струке на студијама I степена (основне академске 
студије, основне струковне студије) односно на 
студијама на вишој школи у трајању до три године (VI 
степен) или основних студија на факултету у трајању од 
три године и да има најмање 4 (четири) године на 
руководећим пословима, 

5. да поседује организаторске и руководне 
способности што ће проверити Комисија која спроводи 
јавни конкурс, а на основу мерила која буде прописала, 

6. да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке, 

7. да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, 

8. да му није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност Јавног 
комуналног предузећа. 

 
IV 

 
 Уз пријаву на јавни конкурс кандидати за 
директора предузећа, подносе следеће доказе: 
 1. уверење о држављанству, 
 2. извод из матичне књиге рођених, 
 3. личну и радну биографију, 
 4. лекарско уверење о здравственој 
способности, 
 5. доказ о стручној спреми, 
 6. доказ о радном искуству у струци и на 
руководећем положају, 
 7. уверење да се против кандидата не води 
истрага, односно да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности, 
 8. доказ да му није изречена мера забране 
обављања делатности, која је претежна делатност Јавног 
предузећа, 
 9. доказ да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке (изјава оверена од стране 
органа овлашћеног за оверу потписа да лице није члан 
органа ни једне политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да је лицу одређено 
мировање функције у органу политичке странке), 
 10. предлог Програма рада који намерава 
кандидат да оствари у циљу развоја Јавног комуналног 
предузећа и повећању добити. 
 
 Сви докази се прилажу у оргиналу или овереној 
фотокопији. 
 

V 
 
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања  јавног конкурса у ''Службеном гласнику 
Републике Србије''. 

VI 
 

 Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима из поглавља IV овог Огласа, 
подносе се Комисији за именовање директора предузећа 
(у даљем тексту: Комисија), препорученом пошиљком 
путем поште или лично преко писарнице општинске 
управе општине Кнић, у затвореној коверти на адресу: 

 
Скупштина општине Кнић 

Комисији за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић, чији је оснивач општина Кнић 
Са назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ 

ОТВАРАЈ 
34240 КНИЋ 

 
 

VII 
 

 Пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене 
пријаве биће одбачене закључком Комисије. 

VIII 
 

 Изборни поступак спроводи Комисија, између 
кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса. 
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 У изборном поступку провераваће се стручна 
способност, знање и вештине неопходне за обављање 
послова директора предузећа. 
 Изборни поступак може да се спроведе у више 
делова о чему ће Комисија обавестити благовремено 
кандидате. 
 

IX 
 

 Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је Љубомир Сремчевић, председник Комисије 
за именовање директора, број телефона 060 203 14 20. 
 
Број: 111-669/13-01                              
У Книћу, 11.07.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
      
    
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.год., на основу члана. 32. став 1. 
тачка 20. а у вези тачке 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гл.РС'', бр. 129/07), члана  26. Закона о јавним 
предузећима  (''Сл.гласник РС'', бр.119/2012), члана 44. 
став 5., 6. и 7.Одлуке о промени оснивачког акта -Одлуке 
о основању Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић (''Сл.гласник Општине Кнић'', бр.8/20`13), члана 35. 
став 1. тачка 27. а у вези тачке 10. Статута општине 
Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08) и чл. 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08),  
донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ 
 
 
 
 I. Именује се Комисија за именовања директора 
јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, чији је 
оснивач општина Кнић, у саставу:  
 1. Љубомир Сремчевић, дипломирани 
машински инжењер из Кнића,  за председника. 
 2. Томислав Павловић, дипломирани правник из 
Честина, члан 
 3. Милан Аксентијевић, дипломирани 
економиста, члан 
 4. Гордана Јовановић, дипломирани 
грађевински инжењер из Чачка, члан 
 5. Војин Максимовић, дипломирани машински 
инжењер из Кнића,члан, представник СКГО. 
 II. За секретара Комисије именује се Биљана 
Пантовић  дипломирани правник из Крагујевца. 
 III. Комисија се именује на период од три 
године. 
 IV. Комисија ће користити печат Скупштине 
општине Кнић. 
 V.  Чланови Комисије и секретар имају право на 
накнаду за рад у висини и ина начин утврђен Одлуком о 
начину обављања функција изабраних и пстављених 
лица, платама, накнадама и другим примањима 
изабраних и постављених лица (''Сл.гл.општине Кнић'' 
бр.6712) за рад Комисија које образују органи општине. 

 VI. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење овог Решења 
саадржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 20. а у 
вези тачке 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', 
бр. 129/07), члана  26. став 2..Закона о јавним 
предузећима  (''Сл.гласник РС'', бр.119/2012), члана 44. 
став 5. Одлуке о промени оснивачког акта -Одлуке о 
основању Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић (''Сл.гласник Општине Кнић'', бр.8/20`13), члана 35. 
став 1. тачка 27. а у вези тачке 10. Статута општине 
Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08) и чл. 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08). 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. и 20.. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07) и чланом 
35. став 1. тачка 10. и 27. Статута општине 
Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08) прописане су надлежности 
Скупштине именовање директора јавних предузећа чији 
је оснивач и обављање других послова утврђених 
законом и статутом. 
 Чланом  26. Закона о јавним предузећима  
(''Сл.гласник РС'', бр.119/2012) прописано је да Комисију 
за именовања јединице локалне самоуправе образује 
орган који је статутом одређен као надлежан за 
именовање директора и да се јадан члан именује на 
предлог Сталне конференције градова и општина. 
 Чланом  44. став 5. , 6. и 7.Одлуке о промени 
оснивачког акта -Одлуке о основању Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник Општине 
Кнић'', бр.8/20`13), Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовања (у даљем тексту:Комисија) коју образује 
Скупштина општине Кнић, у складу са законом, а на 
предлог Општинског већа општине Кнић, да Комисија 
има секретара, који учествује у раду Комисије без права 
одлучивања и да секретар Комисије обавља стручне и 
админитративно техничке послове за потребе Комисије. 
 Чланом. 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр.95/08) 
прописано је да се решењем одлучује о појединачним 
правима, обавезама и правним интересима лица у складу 
са законом, статутом и Одлукама Скупштине. 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у 
реализацији законске обавезе установљене Законом о 
јавним предузећима . 
  
 
  
Број: 119-708/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013. године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.12 став 2. и став 3. и чл. 13. став 2. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',бр. 
119/12), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 39. Одлуке о промени 
оснивачког акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.08/13), и члана 39. Статута јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац''Кнић , бр. 92-03/13, од 
02.07.2013.године, на који је Скупштина општине Кнић 
дала сагласност на седници од 
11.07.2013.године,(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13)   
донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ''  КНИЋ 
 
 

1. У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац''  Кнић у Книћу,  именују се на 
мандатни период од 4 године: 

- Љубомир Михаиловић из Груже, за 
председника, представник оснивача, 

- Бојана Милосављевић из Губеревца, за члана, 
представник оснивача, 

- Ненад Вујовић, из Борча , 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 са 
радом Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић, именован Решењем Скупштине 
оппштине Кнић број 119-170/2009-01 од 20.03.2009. 
године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.2/09), који је у 
складу са чланом  66.став 2. Закона о јавним 
предузећима(''Сл.гласник РС''бр. 119/12) наставио да 
обавља послове надзорног одбора до именовања 
председника и чланова надзорног одбора у складу са 
овим законом . 

4. Решење доставити председнику и члановима 
Надзорног одбора, председнику и члановима Управног 
одбора  који престаје са радом даном доношења овог 
Решења и Јавном комуналном предузећу ''Комуналац'' 
Кнић у Книћу. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом.  

Чланом .12 .став 2. и став 3. и чл. 13. став 2. 
Закона о јавним предузећима(''Сл.гласник РС'',бр. 
119/12), прописано је да Надзорни одбор јавног 
предузећа чији је оснивач локална самоуправа има три 

члана, и да председника и чланове надзорног одбора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређан Статутом јединице 
локалне самоуправе, на начин и по поступку прописаном 
овим законом, као и да се надзорни одбор именује на 
четири године с тим да се један члан именује из реда 
запослених.Чланом. 39. Одлуке о промени оснивачког 
акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', 
бр.08/13), и члана 39. Статута Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац''Кнић , бр. 92-03/13, од 
02.07.2013.године, на који је Скупштина општине Кнић 
дала сагласност на седници од 
11.07.2013.године,(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13)  
прописано је да Надзорни одбор има председника и два 
члана које именује Скупштина општине, на период од 
четири године, под условима, на начин и по поступку  
утврђеним законом; да се један члан Надзорног одбора 
именује се  из реда запослених, а начин и поступак 
предлагања тог члана утврдиће се Статутом предузећа, а 
Статутом је прописано да предлог за именовање једног 
члана надзорног одбора из реда запослених даје 
репрезентативни синдикат на тајном гласању. 

Решењем је утврђено да ступањем на снагу овог 
Решења престаје са радом Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, именован 
Решењем Скупштине оппштине Кнић број 119-170/2009-
01 од 20.03.2009. године(''Сл.гласник општине Кнић'', 
бр.2/09), који је у складу са чланом  66. став 2. Закона о 
јавним предузећима (''Сл.гласник РС''бр. 119/12) 
наставио да обавља послове надзорног одбора до 
именовања председника и чланова надзорног одбора у 
складу са овим Законом. 

На основу свега напред изложеног, Скупштина 
општине Кнић је на седници од 11.07.2013.године 
именовала Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић у наведеном саставу. 
   
 
Број: 9-769/2013-01      
У Книћу, 11.07.2013.г      
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   
Милић Миловић, с.р.    
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.07.20013.године, на основу чл.53. и чл.55. Закона о водама 

( '' Сл. гласник РС'',бр. 30/2010 ), 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 ( '' Сл.гласник РС '',бр.95/08 ), а по прибављеном мишљењу ЈВП '' Србијаводе '' 
Београд, ВПЦ '' Морава '' , Ниш, РЈ '' Чачак'' са седиштем у Чачку,бр. 07-925/3од 04.03.2013.године, донела је 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2013.годину садржи 
податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена 
руководилаца и називе субјеката одбране од поплава и начин узбуњивања и обавештавања. 
 
Географски положај 
 

Општина Кнић се простире између 44 степена северне географске ширине и 21 степена источне географске 
дужине, укупне површине од 413 км и припада Шумадијском округу. 

Територију општине Кнић чини 36 села са укупно 14 237 становника ( по попису из 2011.године ). 
Рељеф је разноврстан, како по висинској разлици тако и по облицима.Цела територија општине Кнић сеналази 

изнад 200м надморске висине,више од 3/4територије се простире у интервалу од 200-500м, док само 14% територије 
прелази надморску висину од 500м. 

Типови земљишта на подручју општине Кнић условљени су рељефом и геолошком подлогом. Дно Гружанске 
котлине покривају плодна и дубока земљишта представљена алувијалним наносима и смоницама. На побрђима котлине 
заступљен је тип гајњаче и подзола. У планинском ободу срећу се смеђа земљишта на флишу и андезиту као и скелетоидна 
и скелетна шумска земљишта. 
 

II 
            
 
   Процена могуће угрожености 
 

Географски посматрано, општина Кнић заузима средишњи положај у јужном делу Шумадије, на прелазу од 
високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској низији. Територију општине у правцу север-
југ пресеца река Гружа. Низија поред Груже и њених притока представља најплоднији део земљишта општине Кнић. 
Међутим, бујичасти карактер река и притока, због непошумљених оголелих брда у сливу  и непотпуно регулисаних 
водотока, условљавају поплаве,које плаве пољопривредне површине, услед одрона оштећују локалне путеве, путне прелазе 
и мостове на некатегорисаним путевима, док лети нема довољно воде за наводњавање. 
     

Према чл.6. и чл.55. Закона о водама (''Сл.гласник РС'',бр. 30/10) као и Одлуке о утврђивању пописа вода I реда 
(''Сл.гласник РС'',бр.83/10) река Гружа, највећа и најважнија река на територији општине Кнић, је сврстана у воде I реда па 
Оперативни план одбране од поплава за ову реку доноси Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде.За воде II 
реда Оперативни план одбране од поплава доноси јединица локалне самоуправе. 
 

Најзначајније леве притоке Груже су: Рибеш, Честинска река и Каменичка река.Рибеш настаје од извора '' Врело '' у 
селу Рашковић. Извор се налази на 300м надморске висине и има издашност 19 л/с.Од извора Рибеш је дуг 13 км. Његова 
долинска раван је плодна јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине.Рибеш има ниске обале и плавна је 
готово читавим током, а посебно је ризична деоница уливања у реку Гружу у дужини од око 600 м. Током зимског и 
пролећног периода река Рибеш плави плодне пољопривредне површине у доњем току као и путну инфраструктуру.Из тог 
разлога потребно је вршити чишћење корита реке од растиња и наноса после кишног периода. 

Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12км. Површина слива Брњице износи 37,6км квадратних.Поред 
Брњичке реке веће притоке Рибеша су поток Дебељак( 9км ) и Липничка река ( 8,2 км ).  

Липничка река се током кишног периода излива код моста у насељеном месту Липница где угрожава део путне 
инфраструктуре и неколико околних домаћинстава .  

Укупна дужина Рибеша и притока износи 120км, површина слива износи 96км квадратна а густина речне мреже 
1250м/км квадратних. Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.  

Честинска река настаје од Божанске и Леве реке и тече са западних падина Гледићких планина. Главни изворишни 
крак је Божанска река која извире на 640м надморске висине. Честинска река је дуга 11км и улива се у реку Гружу на 222м 
надморске висине. Честинска река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код моста у насељеном месту Гружа где 
током кишног периода често долази до загушења. 

Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом најбогатија 
десна притока Груже је Борачка река.Извире на југоисточним падинама Растовљака, на 702м надморске висине. У 
планинском делу Јешевца, Борачка река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју 
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долину и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 270м надморске 
висине.Река је дуга 12,5км.Површина слива Борачке реке износи 84,5км квадратних. Од двадесетак притока које се уливају 
у Борачку реку највеће су Грчки поток ( 8,8 км ) и поток Бања ( 2,2 км ). Укупна дужина притока износи 60км.                                                                   

Значајне десне притоке Груже су и Коњушка река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, Конопљиште и Дубоки поток. 
Неке од притока, као и поједини водотоци немају стално место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи  
тиме штету на овом подручју. 

Процена угрожености указује да је опасност од поплава присутна нарочито после отапања снежног покривача као 
и приликом дугих и обилних киша. Посебно су угрожене пољопривредне површине, јер поплаве осим директних 
материјалних штета односе плодни земљишни слој  са  пољопривредних површина и истовремено их затрпавају стерилним 
наносима. 

Уобичајени приступ у одбрани од поплава увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити 
код водотока бујичне карактеристике па се код њих морају применити превентивне мере заштите. 
 
 

III 
 
 

ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 
 

Општина Кнић припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране 
од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ из Београда. Општина Кнић обухваћена је 
Републичким Оперативним Планом сектором М.12.5. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању 
републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда.   

Уредбом Владе РС ( “Сл. Гласник РС” број 7/2002 ) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава , а који се 
односи на воде I реда: 

 

Оперативни план за одбрану од поплава за 2013. годину садржи: 
 
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 
 
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ; 
 
3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА; 
 
4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 
 
 
 

 
НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ 
ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 
 
 

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 
 
 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94 
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs,  WЕВ sajt: www.minpolj.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Миодраг Пјешчић, моб.064/834-10-02, E-mail: miodrag.pjescic@minpolj.gov.rs 
Помоћници: 
Радованка Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs 
Оливера Јанковић, тел.011/ 201-33-38, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 
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2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 
 

ВОДНО подручје 
Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) 
Главни руководилац одбране од поплава 
Заменик 

 
 
 
 

МОРАВА 
 
 
 
 
 
 

 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
БранкоСпасић,моб.064/840-40-14,E-mail:branko.spasic@srbijavode.rsE-mail: 
goran.puzovic@srbijavode.rs 

 
 
 

Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 
 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77,  Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ: 
Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб. 064/838-50-50,  Е-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО 
БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 
 
Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Ђорђе Бабић, моб. 064/892-00-83, E-mail: djordje.babic@mup.gov.rs 
Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 
Управа за управљање ризиком 
Бранко Јовановић, моб. 064/892-93-40, E-mail: branko.jovanovic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs 
Радиша Даничић, моб. 064/892-95-07, E-mail: radisa.danicic@mup.gov.rs ; rco.svs@mup.gov.rs 
Управа за цивилну заштиту 
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 
Републички центар за обавештавање 
тел. 011/361-76-96, 361-74-93, факс 011/361-74-92, моб. 064/892-96-68, E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Дежурни центар: тел. 011/311-88-90 
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/754-818 
Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-02 
Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-01 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30,  моб. 064/892-17-00 
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ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ПД „ХЕ ЂЕРДАП” д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом 
Југославије и Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”. 
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног 
састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 2012. године. За обезбеђење 
техничког особља за ледоломце задужено је ДВП ”ДУНАВ И ТИСА“, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, 
Директор: Адам Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/22-384, 
E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs 
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 
Руководилац: Зоран Папић, тел. 011/206-39-26, моб. 064/277-74-67; E-mail: zoran.papic@vs.rs 
Заменик: Милан Богдановић, тел. 021/426-880, моб. 064/832-93-40 
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, 
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ  
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 

011/390-79-55 
ЗА АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 
ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 
011/311-19-79 

 
 

Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној 
својини 

 

„МОРАВА“ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 
Мартина Јанковић, моб. 064/840-41-20, 011/201-33-82, факс 011/311-94-03 
Е-mail: martina.jankovic@srbijavode.rs 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на водном 
подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2, 
Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 
мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Ненад Игњатовић, моб. 064/840-40-95 
Е-mail: nenad.ignjatovic@srbijavode.rs 

М.1, М.2, М.3. 
М.4. – деонице М.4.1, М.4.2. 
М.5, М.6, М.7, М.8. 
М.9, М.10, М.11. 
М.12, М.13. 

 
 
ПОМОЋНИК за М.12.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за М.13.: Јованка Ћирковић, моб. 064/840-41-11, E-mail: jovanka.cirkovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs 
 

М.12. КРУШЕВАЦ – 
ТРСТЕНИК –  
КРАЉЕВО – 
НОВИ ПАЗАР 

ВДОО ,,МОРАВА”, Чачак 
тел. 032/222-293, факс 032/222-293 
E-mail: vadmorava@eunet.rs 
Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064 
Људмила Пирковић, тел. 032/222-293 

М.12.1, М.12.3, М.12.4. 
М.12.6, М.12.7, М.12.8. 
М.12.9, М.12.10, М.12.11. 
М.12.12. 
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Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47 
ДВП „ЗАПАДНА МОРАВА”, Краљево 
тел. 036/313-329, факс 036/313-329 
E-mail:zapadnamorava@open.telekom.rs 
Директор: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65 
Боривоје Јанковић, тел. 064/640-47-67 
Биљана Вукићевић, моб. 063/651-621 

 

Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти,    штићена поплавна подручја и критеријуми 
за проглашење редовне и ванреднеодбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 

М.12.  Kрушевац –Tрстеник – Краљево –Нови Пазар 
 
Општина Кнић обухваћена је сектором М.12.5.  

 

Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом дате су у доњој табели 

 

М.12. 
КРУШЕВАЦ – ТРСТЕНИК – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР 
Западна Морава и притоке: Расина, Гружа, Ибар и Рашка        57.44 км 
Бране „Ћелије” и „Гружа” 

 

М.12.5. 

Гружа 
 

Брана 
„Гружа” 

1. Брана са акумулацијом „Гружа” на 
реци Гружи, левој притоци Западне 
Мораве 
Простор за пријем поплавног таласа  
7.700.000 м³ 
Евакуација великих вода се врши према 
Елаборату за одржавање, 
експлоатацију, управљање и одбрану од 
поплава 

Карактеристичне 
коте 

269.20    нормални 
ниво 

270.00    прелив 
271.30    максимални 

ниво 
273.50    круна бране 

„Гружа” 
КНИЋ 

 
 
 
Елементи оперативног плана за одбрану од поплава 
 

1. Упозоравање 
1.1.Уочавање поплаве и прогноза 
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске централе Општинске управе општине 

Кнић, са бројем телефона 034/510-113.У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко 
радио станице из система општинских веза. 

Референти месних канцеларија задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту 
водостаја водотока на својим теренима. 

Уколико се поплава деси ван радног времена, референти МК обавештавају руководиоца одбране од поплава на телефон 
број 062/206-246 или преко ПС Кнић на број телефона 034/510-122. 

На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши њихову проверу код следећих 
извора: 
ЈВП '' Србијаводе '' ВПЦ '' Морава '', РЈ '' Чачак '' на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје 
Западна Морава, Јованке Ћирковић, 064/840-41-11 ( имена одговорних руководиоца и њихови бројеви телефона одређени су 
Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2013.годину, коју је донео Министар 
пољопривреде,шумарства и водопривреде '' Сл.гласник РС '',Бр.8/2013 од 25.01.2013.године ). 

Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и изласком на 
терен. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, па се добијене информације 
тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од поплава телефоном 
налаже активирање осматрача водостаја на водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. 

За осматраче се одређују референти месних канцеларија који визуелно осматрају водостај и достављају повратну 
информацију центру за пријем упозорења. 
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У случају да се од ВПЦ '' Морава '' РЈ '' Чачак '' добију информације да се очекује поплавни талас већег обима, 
активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По успостављању рада штаба за одбрану од поплава, обавезе 
осматрача су да на свака два сата јављају о стању водостаја. 
Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава. 
 
 1.2.Оглашавање упозорења 

Упозорења се утврђују од стране штаба за одбрану од поплава и морају бити координирана и компатибилна са 
РХМЗ. 

При прогнозама  о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама преносе се 
Штабу за ванредне ситуације општине Кнић и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава ( 
ЈКП''Комуналац'' Кнић, Дом здравља '' Даница и Коста Шамановић '' Кнић, Полицијска станица Кнић ). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми, у 
супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. Обавештења шаље руководилац а доставнице морају бити 
потписане од стране руководилаца организација. 

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о опасности од поплава. 
За формулисање и пласирање информација одређује се при Општинској управи општине Кнић, Небојша 

Арсенијевић са бројем телефона  062/ 306 -125, а на основу налога председника Штаба за ванредне ситуације. 
Лице задужено за информисање доставља информације о опасности од поплава локалној радио станици и референтима МК. 
 
2.Евакуација и спасавање 

 
 У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено урадити следеће: 
 А) Осигурати да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно и крајње 
одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију. 
 Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за евакуацију са подручја за 
које се процени да ће бити плављена. 
 В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно потребна 
(инвалиди и сл.). 
 Г) Успоставити са ПС Кнић контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило за евакуацију. 
 
2.1. Центар за пријем угрожених 
2.2. Ургентне мере 
 
 У сарадњи са Домом здравља, Ватрогасном јединицом, Пословницом електродистрибуције, и ПТТ службом 
предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације. 
 
3. Информисање јавности 
3.1. Ургентне информације 
 
 На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација, а у 
периоду пре, за време и одмах након поплава прима и прослеђује информације које укључују: 
 А) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. 
 Б) Податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи, о 
локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ. 
 В) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплаве. 
 Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о 
активностима на уклањању последица од поплава. 
 Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду и 
дистрибуцију добијених информација које треба пласирати, а с обзиром на: 
 а) форму и садржину појединог типа информације; 
 б) процедуру како и коме се упућује упозорење и друге релевантне поруке; 
 в) избор и веродостојност поруке; 
 г) повезаност комуникацијске опреме. 
 
4. Успостављање плана 
4.1. Утврђивање потенцијала 
 
 У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби, ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ 
''Чачак'', ЈКП ''Комуналац'' Кнић, Општинска управа општине Кнић, приватни предузетници и угрожене месне заједнице. 
 
4.2. Расподела одговорности 
 
 Непосредну одбрану од поплава на територији општине Кнић организује Штаб за одбрану од поплава кога 
сачињавају: руководилац, заменик руководиоца и помоћници (председници Савета МЗ)  за угрожена насељена места. 
 Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности а према следећим фазама: припрема за 
одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.  
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 Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом Наредбом руководилац 
одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца а у складу са условима и критеријумима 
утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава. 
 Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог помоћника и секторских 
руководилаца укине поједину фазу одбране пре него што се достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране 
од поплава ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометереолошке прилике то дозвољавају. 
 Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на водном подручју доставља 
општинском руководиоцу који о томе обавештава председника општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава 
и укида одбрану од поплаве и бујица.  
 Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава. 
 Заменик председника општине је руководилац одбране од поплава и бујица а његов заменик је председник 
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић. 
 Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место (председнике Савета 
МЗ). 
 Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове: 
 - сарађује са помоћником руководиоца одбране од поплава ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак'' Јованком 
Ћирковић, 064/840-41-11; 
 - координира рад помоћника у насељеним местима; 
 - прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне ситуације; 
 - предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од поплава 
укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и других 
средстава. 
 Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове: 
 - спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о стању на терену; 
 - воде  евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система заштите и 
спасавање од поплава; 
 - подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у току одбране; 
 - воде дневник одбране од поплава. 
 Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца одбране од поплава обавља 
следеће послове: 
 - прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак''и 
Хидрометереолошке службе и упознаје се са њима; 
 - даје обавештења средствима јавног информисања; 
 - одржава везу са Центрима за обавештавање и средствима за информисање. 
 Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или нестручно 
обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са дужности. 
Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави друга. 
 Све време трајања активности на одбрани од поплава главни руководилац одбране је у контакту са Штабом за 
ванредне ситуације и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да Штабу за ванредне ситуације, 
Општинском већу односно Скупштини општине у року од 15 дана достави Извештај о последицама, насталој штети и 
ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава. 
 
4.3. Активности и расположиви капацитети 
у људству и техници ЈКП ''Комуналац'' 
 
 ЈКП ''Комуналац''из Кнића активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво расположиво људство и 
механизацију, као и у санирању последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП ''Комуналац'' је у обавези да 
грађане снабдева водом из цистерни до нормализације водоснабдевања. 
 

Преглед материјално-техничких средстава којима 
располаже ЈКП ''Комуналац'' Кнић 

 
- Багер КАТ ( два возила ) 
- Камион '' Камаз '' ( четири возила ) 
- трактор 

 
 Контакт особа : Ђорђе Пантовић, директор ЈКП ''Комуналац'' Кнић. 
 Контакт телефон: 034/510-116 и 064/ 64-16-287. 
 Поред наведених материјално-техничких средстава у поступку отклањања последица од поплава биће ангажована 
и одговарајућа средства у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине Кнић у складу са 
важећим прописима из ове области. 
 Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална обавеза. 
Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе руководиоца одбране од поплава. 
Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава састоји се у извршавању одређених послова и задатака. За потребе 
одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна и превозна возила, грађевинске и друге машине и 
црпне пумпе. 
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 Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за коришћење 
њихових средстава употребљених у период одбране од поплава. 
 Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за спровођење одбране од 
поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима. 
 
 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ: 
 
 
 

 
ФУНКЦИЈА                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ               АДРЕСА                   ТЕЛЕФОН 
 
 Руководилац                  Милован Исаиловић          Општина Кнић           062 8035 138 
Замен.руководиоца       Драгиша Јанковић              Општина Кнић            062 306 199 
________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Балосаве         Драган Стевановић            Балосаве                      063 12 10 150 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Баре                 Радомир Урошевић            Баре                             062 306 117 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Бечевицу        Мирослав Обрадовић        Бечевица                    064 39 15 909 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Борач               Владимир Николић           Борач                           064 30 60 947 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Брњицу           Бојан Никетић                    Брњица                       066 91 97 074 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Бум.Брдо        Милија Радоњић              Бум.Брдо                     064  19 63 586 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Врбета             Драган Миловановић         Врбета                        063 88 57 898 
_________________________________________________________________________ 
Помо.за Вучковицу        Славко Новичић              Вучковица                     063 88 54 489 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Гривац            Милан Ранковић                 Гривац                        062 605 942 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Гружа-             Срећко Илић                     Гружа                           064 68 533 44 
Грабовац   
Помоћ.за Губеревац        Дејан Мирковић                Губеревац                  063 83 74 362 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Гунцате           Радивоје Бечановић            Гунцати                     064 07 82 598 
 
Помоћ.за Драгушицу     Драган Тодоровић              Драгушица                 062 407 117 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Дубраву          Миодраг Пауновић             Дубрава                      064 49 20 325 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Жуње              Милош Милошковић         Жуње                           063 632 362 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Забојницу       Ђорђе Павловић                 Забојница                   064 31 31 536 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Кикојевац       Драгана Јовановић             Кикојевац                   064 83 42 787 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Кнежевац        Ненад Лазаревић               Кнежевац                    064 126 18 01 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Кнић               Зоран Дрешевић                 Кнић                            062 203 140 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Коњуша- 
Брестовац                        Радомир Симовић           Коњуша                       064 47 94 919 
Помоћ.за Лесковац        Жељко Радовановић       Лесковац                     064 244 38 39 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Липницу         Драган Павловић           Липница                        063 84 14 192 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Љубић              Дејан Давинић              Љубић                           064 85 93 295 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Љуљаке           Марко Антушевић        Љуљаци                         064 16 92 735 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Опланић          Горан Петковић            Опланић                         060 531 26 50 
_________________________________________________________________________ 
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Помоћ.за Пајсијевић       Предраг Пантовић       Пајсијевић                      063 896 26 25 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Претоке           Драган Бекчић                 Претоке                         060 134 10 15 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Радмиловић    Зоран Станишић              Радмиловић                   063 624 698 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Рашковић        Милоје Радосављевић   Рашковић                        510-417 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Суморовац      Никола Стојковић        Суморовац                       064 27 32 572 
_________________________________________________________________________ 
Помоћ.за Топоницу- 
Кусовац                           Душко Вучићевић        Кусовац                           062 621 065 
Помоћ.за Честин            Бојан Старчевић              Честин                           064 270 19 24 
 
 

IV 
 
 Оперативни план одбране од поплава за воде II  реда на територији општине Кнић за 2013.годину биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Кнић''.    
                 
 
                
Број: 217-175/2013-03 
У Книћу, 11.07.2013.године.                                                     
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                            
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од  11.07.2013.године, на основу чл.15. став 1. 
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник 
РС'',бр.111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације  (''Сл.гласник 
РС'',бр.98/10), чл.35. став 1. тачка 7. и тачка 27. Статута 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и 147. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ  
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације на територији општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.4/11 и 9/12), чл.3. мења 
се и гласи: 

''Члан 3. 
 

 У Општински штаб се постављају: 
 - командант Општинског штаба: 
 Драгана Јовановић, председник општине, по 
положају, 
 - заменик команданта Општинског штаба: 

 Милован Исаиловић, заменик председника 
општине, по положају, 
 - начелник Општинског штаба: 
 Зоран Јоксић, шеф Одсека за управљање 
ризиком и координацију рада штабова у Управи за 
ванредне ситуације у Крагујевцу, 
 - чланови Општинског штаба:  
 1. Милић Миловић, председник Скупштине, 
 2. Љиљана Жиропађа, заменик председника 
Скупштине, 
 3. Љубиша Гавриловић, члан Општинског већа, 
 4. Живомир Марковић, члан Општинског већа, 
 5. Живадин Туцаковић, директор Буџетског 
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу, 
 6. Борисав Миловановић, директор Дома 
здравља ''Даница и Коста Шамановић'' из Кнића, 
 7. Ђорђе Пантовић, директор ЈКП ''Комуналац'' 
Кнић, 
 8. Зоран Дрешевић, директор Центра за 
социјални рад ''Кнић'' из Кнића, 
 9. Рајца Милосављевић, руководилац Радне 
јединице ''Електрошумадија'' Крагујевац, Пословница 
Кнић, 
 10. Снежана Лазић, начелник Општинске 
управе, 
 11. Рајко Милутиновић, командир ПС Кнић, 
 12. Драгић Мајсторовић, секретар Општинске 
организације Црвеног крста, 
 13. Представник Регионалног центра 
Министарства одбране Крагујевац.'' 
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Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
Број: 119-673/13-01 
У Книћу, 11.07.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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  
 

 1. У Управни одбор Буџетског фонда за локалне 
и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, 
именују се на мандатни период од 4 године: 

 Милан Недељковић из Губеревца, за  
      председника; 
 Горан Илић из Брњице, за члана; 
 Драган Павловић из Липнице, за члана 
 Радош Миливојевић из Балосава, за члана и  
 Зоран Божовић из Бумбаревог Брда, за члана. 

    
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић, бр. 119-
172/2009-01 од 20.03.2009.године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.2/09) 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и Буџетском фонду за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, 
општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 

општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у 
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), којим је 
прописано да Фондом управља Управни одбор који има 5 
чланова, да председника и чланове Управног одбора 
именује Скупштина општине на предлог Комисије за 
статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине и административна питања, и у 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. 
којим је прописано да председника и чланове Управног 
одбора фонда именује Скупштина општине Кнић, на 
мандатни период од 4 године, 
  С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Управном одбору Буџетског фонда за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу истекао 20.03.2013.г., Скупштина општине Кнић 
је донела  ово решење и именовала Управни одбор на 
нови мандатни период. 
   
 
Број: 119-208/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.              
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
  
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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 

 
 

 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: 

 Весна Вирјевић из Кнића, за председника; 
 Милоје Радосављевић из Рашковића, за 

члана; и  
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 Иван Миливојевић из Пајсијевића, за члана. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
173/2009-01 од 20.03.2009.(''Службени гласник општине 
Кнић'', бр.2/09). 
 3. Решење доставити именованом председнику 
и члановима Надзорног одбора и Буџетском фонду за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу, у Книћу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у 
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), којим је 
прописано да Фонд има Надзорни одбор који има 3 
члана, да председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина општине на предлог Комисије за 
статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине и административна питања, и у 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. 
којим је прописано да председника и чланове надзорног 
одбора именује Скупштина општине,из реда 
представника локалне самоуправе, на мандатни период 
од 4 године, 
  С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Надзорном одбору Буџетског фонда за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу истекао 20.03.2013.г., Скупштина општине Кнић 
је донела ово Решење и именовала Надзорни одбор на 
нови мандатни период. 
 
   
 
Број: 119-210/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл. 123.Закона о социјалној заштити 
(''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), 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: 

- Владимир Тошић из Честина, за председника, 
представник оснивача, 

- Петко Петковић из Кнића, за члана, 
представник оснивача, 

- Зорица Јовановић из Вучковице, за члана, 
представник оснивача, 
 - Александра Спасојевић , за члана, 
представник из  реда запослених у установи, 
 - Лоријана Петковић, за члана, представник из 
реда запослених у установи.  
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине оппштине Кнић број 119-
174/2009-01 од 20.03.2009. године и Решење број 119-
1004/2009-01 од 13.11.2009.године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.2/09 и 7/09). 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у 
Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чл.69. став 1. и 69в. став 2., 
3. и 4. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 
24/11), прописано је Управни одбор Центра за социјални 
рад има 5 чланова и чине га 3 представника оснивача( од 
којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви 
усмерени на заштиту права социјално угрожених лица, 
ако на територији за коју је основан центар за социјални 
рад делује и има такво удружење)  и два представника 
запослених у тој установи, да се председник и чланови 
Управног одбора именују за период од 4 
године(непотребно изостављено).  Чл. 10. став 1. и 
2.Одлуке о оснивању центра за социјални рад ''Кнић'' у 
Книћу, (''Општински сл.гласник'',бр. 11/00), прописано је 
да је Управни одбор именује и разрешава оснивач, да 
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Управни одбор има 5 чланова, од којих су 3 
представници оснивача, а 2 представници радника 
запослених у Центру.  
 С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Управном одбору Центра за социјални рад 
''Кнић'' у Книћу истекао 20.03.2013.г.,  Скупштина 
општине Кнић је донела ово Решење и именовала 
Управни одбор на нови мандатни период. 
   
 
Број: 119-212/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл 123. Закона о социјалној 
заштити(''Сл.гласник РС'',бр. 24/11),  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: 
  - Иван Несторовић из Кнића, за председника, 
представник оснивача, 
 - Миле Јевтић из Липнице, за члана, 
представник оснивача, 
 - Радица Дрешевић, за члана, представника из  
реда запослених у установи. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић, број 119-
175/2009-01 од 20.03.2009.године (''Службени гласник 
општине Кнић'', бр.2/09). 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Надзорног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у 
Книћу . 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чл.123. Закона о социјалној 
заштити  (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), прописано је да 

Надзорни одбор Центра за социјални рад  има три члана, 
два су представници оснивача и један представних 
запослених и да се председник и чланови Надзорног 
одбора именују за период од 4 године (непотребно 
изостављено).  Чл. 10.став 1. и 3. Одлуке о оснивању 
центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, (''Општински 
сл.гласник'',бр. 11/00), прописано је да Надзорни одбор 
именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор има 3 
члана, и то 2 представника оснивача, и једног 
представника радника запослених у Центру.  
           С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Надзорном одбору Центра за социјални рад 
''Кнић'' у Книћу истекао 20.03.2013.г., Скупштина 
општине Кнић је донела ово Решење  и именовала 
Управни одбор на нови мандатни период. 
 
Број: 119-214/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.   
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.2013.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: 

- Ана Петровић из Кнића, за председника, 
представник оснивача, 

- Јелена Радовановић из Кнежевца, за члана, 
представник оснивача, 

- Раде Обреновић из Гунцата, за члана, 
представник оснивача, 
 - Владанка Алексић из Губеревца, за члана, из 
реда домаћина који су регистровани за обављање 
делатности сеоског туризма на територији општине 
Кнић, 
 - Драгољуб Пауновић, 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''. 
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 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-176/09-
01 од 20.03.2009.године (''Сл.гласник оштине Кић'', 
бр.2/09) 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и Туристичкој организацији ''Кнић'', у 
Книћу. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чланом 10. Статута 
Туристичке организације прописано је да је Управни 
одбор орган управљања Туристичке организације ''Кнић'', 
а чл.16. прописано је да Управни одбор има 5 чланова од 
којих су 3 члана из реда представника оснивача, 1 члан  
из реда домаћина који су регистровани за обављање 
делатности сеоског туризма на територији општине 
Кнић, и 1 члан из реда представника Ловачког удружења 
''Владан Милошевић'' из Кнића, као и да председника и 
чланове Управног одбора именује и разрешава 
Скупштина општине Кнић.   
 С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Управном одбору Туристичке организације 
''Кнић'' из Кнића, истекао 20.03.2013.г., Скупштина 
општине Кнић је донела ово Решење и именовала 
Управни одбор на нови мандатни период. 
   
 
Број: 119-216/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                              
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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: 

-  Милорад Миковић из Кнића, за председника, 
представник 
оснивача, 

-  Милета Ђоровић из Честина, за члана, 
представник оснивача, 

- Слађана Пантовић 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''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
177/2009-01 од 20.03.2009.године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.2/09). 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Надзорног одбора и Туристичкој организацији ''Кнић'', у 
Книћу . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чланом 10. Статута 
Туристичке организације прописано је да Туристичка 
организација има Надзорни одбор, а чл.19. је прописано 
да Надзорни одбор има  3 члана од којих су 2 из реда 
представника локалне самоуправе, и 1 члан  из реда 
стручњака за област финансија, као и да председника и 
чланове Надзорног одбора именује и разрешава 
Скупштина општине Кнић.   
  С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Надзорном одбору Туристичке организације 
''Кнић'' из Кнића истекао 20.03.2013.г. Скупштина 
општине Кнић је донела ово Решење и именовала 
Надзорни одбор на нови мандатни период. 
   
    
Број: 119-218//2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                             
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 20 – Број 11                        Службени гласник општине Кнић                                     18.07.2013. 

Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл. 18. Закона о библиотечко-
информационој делатности (''Сл.гласник РС'',бр.52/11), 
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 
 
 

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: 

- Марина Илинчић из Претока, за председника, 
представник локалне самоуправе, 

- Стана Вучковић из Бумбаревог Брда, за члана, 
представник локалне самоуправе, 

- Слађана Недељковић из Лесковца, 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''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
178/2009-01 од 20.03.2009.године (''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 2/09). 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и Општинској библиотеци ''Др.Драгиша 
Витошевић'', у Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.20. Закона о 
јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 
прописано је да је Управни одбор орган установе, а чл. 
20. да Управни одбор установе именује и разрешава 
оснивач, да он има најмање 3 члана, да се број чланова и 
састав Управног одбора утврђује актом о оснивању, као и 
да се у Управни одбор именују и чланови из реда 
запослених у установи, а чл. 26., 31. и 32. Статута 
Општинске библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' у 
Книћу, прописано је да је Управни одбор орган 
библиотеке, да је то орган управљања библиотеком, да 
има 5 чланова, да Управни одбор именује и разрешава 

оснивач-Скупштина општине Кнић, на време од 4 
године, као и да 3 члана Управног одбора именује 
Скупштина на предлог Комисије за статутарна питања, и 
то из реда представника локалне самоуправе, 1 члана из 
реда запослених у Општинској библиотеци, на предлог 
збора радника и 1 члана представника књиженог клуба. 

С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Управном  одбору Општинске библиотеке 
''Др.Драгиша Витошевић'', у Книћу истекао 20.03.2013.г., 
Скупштина општине Кнић је донела ово Решење и 
именовала Управни одбор  на нови мандатни период. 
 
  
 
Број: 119-220/2013- 01 
У Книћу, 11.07.2013.г                                      
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013. године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл. 19. Закона о библиотечко-
информационој делатности(''Сл.гласник РС'',бр.52/11), , 
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: 

- Михајло Костић из Топонице, за председника, 
представник локалне самоуправе, 

- Сузана Жиропађа из Кнића, за члана, из реда 
запослених у Општинској библиотеци, 

- Магда Ђорђевић, из Опланића, за члана, 
представника књижевног клуба. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење   Скупштине општине Кнић,број 119-
179/09-01 од 20.03.2009.г.(''Сл.гласник општине Кнић', 
бр.2/09) 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Надзорног одбора и Општинској библиотеци 
''Др.Драгиша Витошевић'', у Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
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РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.22. Закона о 
јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 
прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 
22. да Надзорни одбор установе именује и разрешава 
оснивач, да се број чланова и састав Надзорног одбора, 
као и његова права и обавезе утврђују актом о оснивању, 
као и да се у Надзорни одбор именују и чланови из реда 
запослених у установи, а чл. 26. 35. Статута Општинске 
библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу, 
прописано је да је Надзорни одбор орган библиотеке, да 
Надзорни одбор врши надзор над финансијским 
пословањем библиотеке, да има 3 члана, и то једног из 
представника локалне самоуправе, једног из реда 
запослених у Општинској библиотеци, на предлог збора 
радника и једног представника књижевног клуба,  да 
Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, на време 
од 4 године, као и да председника Надзорног одбора 
именује оснивач.  
             С обзиром да је четворогодишњи мандат 
именованом Надзорном одбору Општинске библиотеке 
''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу истекао 20.03.2013.г., 
Скупштина општине Кнић је донела ово Решење и 
именовала Надзорни одбор на нови мандатни период. 
   
 
Број: 119-222/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                              
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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: 

- Милутин Ђурђевић из Кнића, за председника,  
представник оснивача, 

- Љубиша Петровић из Жуња, за члана, 
представник оснивача, 

 - Ратко Симовић из Липнице, за члана, 
представник оснивача, 
 - Предраг Рафаиловић, за члана, представник 
Компаније ''Дунав'' осигурање Кнић, 
 - Рајко Милутиновић, командир ПС Кнић, за 
подпредседника, представник Полицијске станице Кнић, 

- Милан Јовановић, представник  ''ПАК-
ПРОМЕТ'' -а  Баре, за члана, представник донатора,  

- Иван Марковић, представник  ''MAR-CAR''-а 
Кнић за члана, представник донатора. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
180/2009-01 од 20.03.2009.године (''Сл.гласник општине 
Кнић'', број 2/09). 
 3. Решење доставити именованом председнику, 
подпредседнику и члановима Управног одбора. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Чланом 8. Одлуке о 
оснивању ватрогасног фонда општине Кнић  
(''Општински службени гласник'' бр. 6/98, и 15/02), 
прописано је да Фондом управља Управни одбор, да се 
Управни одбор састоји од 7 чланова, и то: 3 члана 
именује Скупштине општине Кнић, једног члана именује 
Полицијска станица Кнић, једног члана именује 
Компанија ''Дунав'' осигурање Кнић, 2 члана именују се 
из реда донатора, да председник Управног одбора 
представља Фонд и да у случају одсутности председника 
Управног одбора, Фонд представља подпредседник 
Управног одбора. Из наведене формулације чл.8. 
произилази да Скупштина доноси Решење о именовању 
Управног одбора, и то 7 чланова. 
 Како је Управном одбору Ватрогасног фонда 
општине Кнић, 20.03.2013.г.истекао четворогодишњи 
мандат Скупштина општине Кнић је донела ово  Решење 
и именовала Управни одбор  на нови мандатни период. 
 
 
 
Број: 119-224/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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, 72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12 ), 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА 
И КОСТА ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ 

 
 

 1. У Управни одбор Дома здравља ''Даница и 
Коста Шамановић'' , у Книћу, именују се на мандатни 
период од 4 године: 

 Данијела Ђоковић из Липнице, за председника, 
представник локалне самоуправе; 

 Миодраг Пауновић из Дубраве,за члана  из реда 
представника локалне самоуправе, 

 Драган Радовић из Опланића, за члана, из реда 
представник локалне самоуправе, 

 Драгољуб Јанићевић, спец.опште мед., за члана  
из реда запослених, здравствени радник, са 
високом стручном спремом, и  

 Лепосава Мијатовић из Кнића, за члана из реда 
запослених 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
181/2009-01 од 20.03.2009.године и Решење број 119-
564/2012-01 од  08.06.2012.г.(''Сл.гласник општине Кић  
бр 2/09 и 5/12). 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и  Дому здравља ''Даница и Коста 
Шамановић'', у Книћу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Закона о 
здравственој заштити  (''Сл.гласник РС'',бр.107/05), 
прописано је да је Управни одбор један од органа 
здравствене установе, а у чл.137. овог Закона прописано 
је да Управни одбор у дому здравља има пет чланова од 
којих су два члана из здравствене установе, а три члана 
су представници оснивача, и да најмање један члан из 
реда запослених у Управном одбору мора бити 
здравствени радник са високом стручном спремом, као и 
да се чланови управног одбора именују на период од 
четири године( непотребно изостављено).  
 Како је Управном одбору Дома здравља 
''Даница и Коста Шаманоић'' у Книћу истекао мандат 
20.03.2013.год., Скупштина општине Кнић је донела ово 

Решење и именовала Управни одбор на нов мандатни 
период. 
   
Број: 119-226/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                            
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.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. 138. и 139. Закона о 
здравственој заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12 ), 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА 
И КОСТА ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ                                                                                          

 
 
 
 1. У Надзорни одбор Дома здравља ''Даница и 
Коста Шамановић'' , у Книћу, именују се на мандатни 
период од 4 године: 
 
 - Зорица Влајић из Честина, за председника, 
представник оснивача 

- Миленко Нешовић, из Губеревца, за члана, 
представник оснивача,  

- Милан Зечевић, специјалиста опште 
медицине, за члана из реда запослених. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
182/2009-01 од 20.03.2009.године (''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.2/09) 
 3. Решење доставити именованим члановима 
Надзорног одбора и Дому здравља ''Даница и Коста 
Шамановић'' у Книћу. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 
општине, у складу са Законом именује и разрешава 
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Закона о 
здравственој заштити  (''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), прописано је да је 
Надзорни одбор један од органа здравствене установе, а у 
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чл.138. и 139. овог Закона прописано је да Надзорни 
одбор дому здравља има три члана од којих су два члана 
представници оснивача, аједан члан  из здравствене 
установе, као и да се чланови надзорног одбора именују 
на период од четири године( непотребно изостављено).  
 Како је Надзорном одбору именованом 
Решењем Скупштине општине Кнић број 119-182/2009-
01 од 20.03.2009.године истекао мандат 20.03.2013.год., 
Скупштина општине Кнић је донела ово Решење и 
именовала Надзорни одбор на нови мандатни период. 
   
 
 
Број: 119-228/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                           
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл.53. став 1. чл. 
54., чл 55 Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 

ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ''ЦВЕТИЋ'' ИЗ КНИЋА 

 
 1. У Управни одбор Предшколске установе 
''Цветић'' из Кнића именују се на мандатни период од 4 
године: 
 - Драган Алексић из Балосава, из реда 
представника локалне самоуправе, 
 - Драгиша Васиљевић из Забојнице, из реда 
представника локалне самоуправе, 
 - Ана Старчевић из Честина, из реда 
представника локалне самоуправе. 
 - Драгана Радосављевић, мед. сестра, из Кнића, 
из реда запослених, 
 - Ана Димитров, васпитач, из Кнића, из реда 
запослених, 
 - Радмила Максовић, васпитач, из Кнића, из 
реда запослених, 
 - Ана Мировић из Бумбаревог Брда, из реда 
родитеља, 
 - Ивана Ђурђевић, из Кнића, из реда родитеља, 
и 
 - Драган Ђоровић из Груже, из реда родитеља. 
 2. Председника Управног одбора бирају 
чланови  Управног одбора већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања. 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић број 119-
83/2009-01 од 20.03.2009. године (''Сл.гласник Општине 

Кнић'', бр.2/09) са каснијим изменама(''Сл.гласник 
Општине Кнић'', бр.2/11, 3/11 и 5/12) 
 4.Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 
52/11) и против њега се може покренути управни спор, 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 
 5. Решење доставити именованим члановима 
Управног одбора и Предшколској установи ''Цветић'' из 
Кнића. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у чл.53. став 1. чл. 54., чл 55 Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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), којима је прописано да 
чланове органа управљања установа именује и разрешава 
Скупштина јединице локалне самоуправе, да управни 
одбор установе има девет чланова, да су три члана 
предтавници оснивача, три члана представници 
запослених а три члана су представници родитеља, да 
председника органа управљања бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања, да 
су органи управљања у установи Управни одбори, те да 
Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о 
предлогу овлашћеног предлагача.У складу са законом 
дата је и правна поука да се против овог решења може 
покренути управни спор, тужбом Управном суду, у року 
од 30 дана од дана достављања Решења. 
 Како је именованом Управном одбору 
20.03.2013. године истекао четворогодишњи мандат, 
Скупштина општине Кнић је донела Решење и именовала 
Управни одбор на нови мандатни период. 
     
 
 
Број: 119-230/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                                             
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 

  
   
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.год., 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 чл. 11. Одлуке о 
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09), и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ВОДОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
 

 1. Дужности председника и чланова Управног 
одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић, пре истека мандата 
разрешавају се:  

 Драгиша Јанковић из Жуња, председник, 
 Рајко Мијатовић из Липнице, члан 
 Зоран Сретеновић из Љубића, члан,  
 Живомир Томић из Претока, члан и  
 Милан Јовановић из Рашковића, члан, 

именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-
522/2009-01 од 09.09.2009. године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 6/09), са каснијим изменама(''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр. 5/11). 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић бр.119-
522/2009-01 од 09.09.2009. године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 6/09), са каснијим  изменама (''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр. 5/11).. 
 3. Решење доставити разрешеном председнику 
и члановима Управног одбора и Управном одбору фонда 
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства 
општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 
у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07) и  чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08),којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава Управни одбор предузећа, установа 
организација и служби чији је оснивач (непотребно 
изостављено).  Чланом 10. и чл. 11. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је прописано 
да Фонд има Управни одбор, састав Управног одбора, и 
да председника и чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина општине Кнић (непотребно 
изостављено). 
 
  . 
 
Број: 119-231/2013-01     
У Книћу, 11.07.2013.г.                           
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 11.07.2013.год., 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 чл. 11. Одлуке о 
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09), и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ 
 
 

 1. У Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Книћна мандатни период од четири године именују се  

 Милија Ђурић из Брњице, за председника, 
 Слађана Швоња из Кнића, за члана, 
 Драган Радојевић из Пајсијевића, за члана,  
 Милан Николић из Коњуше, за члана, и  
 Рајко Мијатовић из Липнице, за члана. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Решење доставити именованом председнику 
и члановима Управног одбора и Управном одбору фонда 
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства 
општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 
у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07) и  чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08),којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава Управни одбор предузећа, установа 
организација и служби чији је оснивач (непотребно 
изостављено).  Чланом 10. и чл. 11. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је прописано 
да Фонд има Управни одбор, састав Управног одбора, и 
да председника и чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина општине Кнић (непотребно 
изостављено). 
   
 
Број: 119-232/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.год., 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 чл.13. Одлуке о 
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09), и чл 19. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ВОДОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
 1. Дужности председника и чланова Надзорног 
одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић разрешавају се, пре истека 
мандата:  

 Радмило Петковић из Опланића, председник, 
 Милутин Глишовић из Претока, члан 
 Небојша Савић из Опланића, члан,  

именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-
523/2009-01 од 09.09.2009. године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 6/09) 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење Скупштине општине Кнић бр.119-
523/2009-01 од 09.09.2009. године(''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр. 6/09). 
 3. Решење доставити разрешеном председнику 
и члановима Надзорног одбора и Фонду за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић. 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 
у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07) и  чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08),којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава Управни одбор предузећа, установа 
организација и служби чији је оснивач (непотребно 
изостављено).  Чланом 10. и чл. 13. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је прописано 
да Фонд има Надзорни одбор, састав Надзорног одбора, и 
да председника и чланове  одбора именује и разрешава 
Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено). 
   
 
Број: 119-233/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 11.07.2013.год., 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 чл.13. Одлуке о 
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09), и чл 19. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ 
 
 

 1. У Надзорни одбор Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић, на мандатни период од четири године  именују се:  

 Зоран Сретеновић из Љубића, за председника, 
 Милош Милојевић из Љубића, за члана и 
 Милован Вујовић из Кнежевца, за члана.  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Решење доставити именованом председнику 
и члановима Надзорног одбора и Фонду за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 
у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07) и  чл.35. став 1. 
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08),којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава Управни одбор предузећа, установа 
организација и служби чији је оснивач (непотребно 
изостављено).  Чланом 10. и чл. 13. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и 
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је прописано 
да Фонд има Надзорни одбор, састав Надзорног одбора, и 
да председника и чланове  одбора именује и разрешава 
Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено). 
 
 
Број: 119-234/2013-01                                    
У Книћу, 11.07.2013.г.          
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                     
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12., и чл. 55. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине 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 чланова Школског одбора основне 
школе ''Вук Караџић'' у Книћу разрешавају се, пре истека 
мандата:  
 1.) Милена Јовановић из Кнића,  члан из реда 
представника локалне самоуправе 
 2.) Мишела Марковић из Губеревца, члан из 
реда представника локалне самоуправе. 
 3.) Иван Несторовић из Кнића, члан из реда 
представника локалне самоуправе,  
 именовани Решењем Скупштине општине Кнић 
бр.119-403/2010-01 од 14.06.2010.год.са каснијим 
изменама(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10, 6/11 и 
1/12).  
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 4. Решење доставити разрешеним члановима 
Школског  одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у 
Книћу и  Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), 
да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача,  да ће Скупштина разрешити поједине 
чланове органа управљања пре истека мандата када 
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у 
вршењу послова из своје надлежности органи општине 
доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у 
Решењу је у складу са Законом садржано да је оно 
коначно као и поука о правном средству.  
   
Број: 119-235/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р.    
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12., а у вези члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ 

 
 

 1. За чланове Школског одбора основне школе 
''Вук Караџић'' у Книћу именује се:  
 1.) Бранко Тодоровић из Вучковице, за члана из 
реда представника локалне самоуправе 
 2.) Милан Самарџић из Кнића, за члана из реда 
представника локалне самоуправе. 
 3.) Љубиша Луковић из Пајсијевића, за члана из 
реда представника локалне самоуправе.  
 2.  Мандат новоименованим члановима 
Школског одбора траје до истека мандата Школском 
одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић 
број: 119-403/2010-01 од 14.06.2010. године (''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр. 3/10, 6/11 и 1/12), а у складу са чл. 
55. став 4.Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 5. Решење доставити новоименованим 
члановима Школског  одбора Основне школе ''Вук 
Караџић'' у Книћу и  Основној школи ''Вук Караџић'' у 
Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно 
изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача,  да ће Скупштина 
разрешити поједине чланове органа управљања пре 
истека мандата када овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања и да мандат 
новоименованих чланова школског одбора траје до 
истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута 
општине Кнић, и чланом 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је 
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности 
органи општине доносе решења(непотребно 
изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом 
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садржано да је оно коначно као и поука о правном 
средству. 
 
   
Број: 119-236/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
       
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12.,и чл.55. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине 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 чланова Школског одбора основне 
школе ''Свети Сава'' у Топоници разрешавају се,  пре 
истека мандата:  
 1.) Радиша Милојевић из Топонице,  члан из 
реда представника локалне самоуправе 
 2.) Драган Спакић из Кусовца, члан из реда 
представника локалне самоуправе. 
 3.) Рада Продановић из Топонице, члан из реда 
представника локалне самоуправе,  
 именовани Решењем Скупштине општине Кнић 
бр.119-1054/2011-01 од 10.03.2011..год.са каснијим 
изменама(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.2/11 и 4/11).  
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09,  
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 
 4. Решење доставити разрешеним члановима 
Школског  одбора Основне школе ''Свети Сава'' у 
Топоници и  Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), 
да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача,  да ће Скупштина разрешити поједине 
чланове органа управљања пре истека мандата када 

овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у 
вршењу послова из своје надлежности органи општине 
доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у 
Решењу је у складу са Законом садржано да је оно 
коначно као и поука о правном средству. 
 
   
Број: 119-237/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12., и чл.55. став 3. тачка 4. и став 4.Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'', бр.95/08) донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У  
ТОПОНИЦИ 

 
 
 

 1. За члановае Школског одбора основне школе 
''Свети Сава'' у Топоници именују се 
 1.) Тадија Миљковић из Топонице, члан из реда 
представника локалне самоуправе, 
 2.) Јелена Михаиловић из Борча, члан из реда 
представника локалне самоуправе, 
 3.) Радиша Милојевић из Топонице, члан из 
реда представника локалне самоуправе. 
 2. Мандат новоименованим члановима 
Школског одбора траје до истека мандата Школском 
одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић 
број: 119-1054/2011-01 од 10.03.2011. године 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 2/11 и 4/11), а у складу 
са чл. 55. став 4.Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 5. Решење доставити новоименованим 
члановима Школског  одбора Основне школе ''Свети 
Сава'' у Топоници и  Основној школи ''Свети Сава'' у 
Топоници. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. и став 4.Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно 
изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача,  да ће Скупштина 
разрешити поједине чланове органа управљања пре 
истека мандата када овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања, и да мандат 
новоименованих чланова школског одбора траје до 
истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута 
општине Кнић, и чланом 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је 
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности 
органи општине доносе, решења (непотребно 
изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом 
садржано да је оно коначно као и поука о правном 
средству. 
  . 
 
Број: 119-238/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2., 
став 11. тачка 3. и став 12., а у вези члана 55. став 3. тачка 
4.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине 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 чланова Школског одбора основне 
школе ''Рада Шубакић'' у Гружи разрешавају се пре 
истека мандата :  
 1.) Дарко Бугарчић из Љубића, члан из реда 
представника локалне самоуправе 
 2.) Никола Милутиновић из Грабовца, члан из 
реда представника локалне самоуправе. 
 3.) Снежана Радовановић из Балосава, члан из 
реда представника локалне самоуправе,  
 4.) Ана Старчевић из Честина, члан из реда 
родитеља. 
 именовани Решењем Скупштине општине Кнић 
број: 119-401/2010-01 од 14.06.2010. године (''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр. 3/10). 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 
 4. Решење доставити разрешеним члановима 
Школског  одбора Основне школе ''Рада Шубакић'' из 
Груже и  Основној школи ''Рада Шубакић'' у Гружи. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), 
да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача,  да ће Скупштина разрешити поједине 
чланове органа управљања пре истека мандата када 
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања односно кад су његови послови, функција и 
дужност коју обавља неспојиви са функцијом члана 
органа управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић, и 
чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано 
да, у вршењу послова из своје надлежности органи 
општине доносе решења(непотребно изостављено). 
Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је 
оно коначно као и поука о правном средству. 
 Овим Решењем се разрешавајуе 3 члана 
Школског одбора из реда представника локалне 
самоуправе,  којима је престао основ по којем су 
именовани у Школски одбор, имајући у виду да је дошло 
до промене скупштинског сазива након одржаних 
локалних избора, као и једног члана из реда родитеља 
имајући у виду да је Ана Старчевић из Честина која је у 
школски одбор изабрана као представник родитеља дана 
30.05.2013.године изабрана за члана Општинског већа 
општине Кнић што је функција неспојива са функцијом 
члана органа управљања установе. С обзиром на све 
напред наведено, Скупштина  је донела ово Решење.  
  
 
Број: 119-239/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12., а у вези члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 
 1. За чланове Школског одбора основне школе 
''Рада Шубакић'' у Гружи именује се:  
 1.) Бојан Јоловић из Грабовца, за члана из реда 
представника локалне самоуправе 
 2.) Дејан Радовановић из Липнице, за члана из 
реда представника локалне самоуправе. 
 3.) Иван Р. Марић из Грабовца за члана из реда 
представника локалне самоуправе.  
 2. Мандат новоименованим члановима 
Школског одбора траје до истека мандата Школском 
одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић 
број: 119-401/2010-01 од 14.06.2010. године (''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр. 3/10), а у складу са чл. 55. став 
4.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
од дана достављања овог Решења. 
 5. Решење доставити новоименованим 
члановима Школског  одбора Основне школе ''Рада 
Шубакић'' у Гружи и  Основној школи ''Рада Шубакић'' у 
Гружи. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09,52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно 
изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача,  да ће Скупштина 
разрешити поједине чланове органа управљања пре 
истека мандата када овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања и да мандат 
новоименованих чланова школског одбора траје до 
истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута 
општине Кнић, и чланом 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је 
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности 
органи општине доносе решења(непотребно 
изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом 
садржано да је оно коначно као и поука о правном 
средству. 
 Овим Решењем се именују нови чланови 
Школског одбора из рада представника локалне 

самопураве а уместо чланова којима је престао основ по 
којем су именовани који су разрешени Решењем СО 
Кнић бр.119-239/2013-01 од 11.07.2013.године, док ће се 
именовање једног члана из реда родитеља извршити 
након што орган надлежн за предлагање- савет родитеља 
достави предлог и Комисија утврди предлог Решења. С 
обзиром на све напред наведено Скупштини је донела 
Решење како је дато. 
 
Број: 119-240/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
     
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 11.07.2011.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине 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 чланова Школског одбора Средње 
школе у Книћу, разрешавају се, пре истека мандата:   
 1.) Живомир Ђокић из Кнића, члан из реда 
представника локалне самоуправе,  
 2.) Ђорђе Дамљановић из Груже, члан из реда 
представника локалне самоуправе,  
 3.) Томислав Радовић из Забојнице, члан из реда 
представника локалне самоуправе,  
 4.) Борјанка Пантовић из Кнића, члан из реда 
родитеља,  
 који су именовани Решењем Скупштине 
општине Кнић број: 119-402/2010-01 од 14.06.2010. 
године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10, 6/11 и 7/12) 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,52/11 
и 55/13) и против њега се може покренути управни спор, 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 
 4. Решење доставити разрешеним члановима 
Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој 
школи у Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., и став 12. и члану 55. став 
3. тачка 4. и тачка 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), 
да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 
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предлагача, као и да ће Скупштина разрешити поједине 
чланове органа управљања пре истека мандата када 
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања. Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у 
вршењу послова из своје надлежности органи општине 
доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у 
Решењу је у складу са Законом садржано да је оно 
коначно као и поука о правном средству. 
 Овим Решењем се предлаже разрешење чланова 
Школског одбора  којима је престао основ по којем су 
именовани у Школски одбор, и то за чланове из реда 
представника локалне самоуправе из разлога што је 
дошло до промене скупштинског сазива након одржаних 
локалних избора, а за члана из реда представника 
родитеља је Савет родитеља, покренуо иницијативу за 
разрешење због престанка основа по којем је именована 
у орган управљања. Имајући у виду све напред наведено, 
Скупштина је донела Решења како је дато. 
 
Број: 119-241/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.          
                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 11.07.2013.године, на основу чл. 54. став 2., 
став 11. тачка 3. и став 12. и члана 55. став 3. тачка 4. и 
став 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 
98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и 
чл 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 
 1. У Школски одбор Средње школе у Книћу, 
именују се: 
 1) Драгиша Игрутиновић из Бечевице, за члана 
из реда представника локалне самоуправе,  
 2.) Ана Марковић из Кнића, за члана из реда 
представника локалне самоуправе,  
 3.) Зоран Р. Ђурђевић из Кнића, за члана из реда 
представника локалне самоуправе, 
 4.) Јасмина Милутиновић, из Кнића, за члана из 
реда родитеља. 
 2. Мандат новоименованих чланова школског 
одбора траје до истека мандата Школског одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-
402/2010-01 од 14.06.2010. године (''Сл.гласник општине 
Кнић'', бр.3/10, 6/11 и 7/12) а у складу са чл. 55. став 
4.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13).   
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 

52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни 
спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 
 5. Решење доставити новоименованим 
члановима Школског  одбора Средње школе у Книћу и 
Средњој школи у Книћу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 
и члану 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09,52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно 
изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача, као и да ће Скупштина 
разрешити поједине чланове органа управљања пре 
истека мандата када овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања и да мандат 
новоименованих чланова школског одбора траје до 
истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута 
општине Кнић, и чланом 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је 
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности 
органи општине доносе, решења (непотребно 
изостављено).Такође у Решењу је у складу са Законом 
садржано да је оно коначно као и поука о правном 
средству. 

Овим решењем се именују нови чланови 
Школског одбора а уместо чланова које је СО Кнић 
разрешила Решењем бр.119-241/2013-01 од 
11.07.2013.године. 
 
 
Број: 119-242/2013-01 
У Книћу, 11.07.2013.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 05.07.2013.године, на основу чл.15. став 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.72. и 76. Закона о јавној својини 
(''Сл.гласник РС'',бр.72/11), чл.59. став 1. тачка 9. Статута 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 7. став 1. 
тачка 9. Одлуке о Општинском већу општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), донело је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОПИСУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ 

КНИЋ 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком приступа се попису непокретне 
имовине општине Кнић, ради идентификовања, 
прикупљања података, формирања базе података, вођења 
јединствене евиденције и прибављања документације за 
упис права јавне својине општине, у јавну евиденцију 
права на непокретностима. 

 
Члан 2. 

 
 Послови из чл.1. ове одлуке обављаће се у 
Одељењу за имовинско-правне, комунално-стамбене 
послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе 
општине Кнић, у сарадњи са установама, јавним 
предузећима, јавним правобранилаштвима, органима, 
организацијама и другим службама, ради прибављања 
података. 
 

Члан 3. 
 

 За обављање техничких послова већег обима на 
терену, могу се ангажовати привремено и друга лица по 
претходно прибављеној сагласности Општинског већа.  
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 45-703/13-02                                          
У Книћу, 05.07.2013.године                       
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Драгана Јовановић, с.р. 
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АКТИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 
 
 
 
 

На основу члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“  119/12) и члана 60. став 1. Одлуке о 
промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Комуналац“ од 03.06.2013. год. Службени 
гласник општине Кнић бр. 8/13, Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ – Кнић на својој седници од                        
02.07.2013. год. доноси: 

 
 

СТАТУТ 
 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 

 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић  уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
БД 65724/2005 од 28.06.2016. године, са закључком о исправци Решења бр. БД 30349/2013 од 25.03.2013. године ( у даљем 
тексту: јавно предузеће), наставља са радом у складу са одредбама: ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ и овим СТАТУТОМ.  

 
Члан 2. 

Јавно предузеће из члана 1. основано је и послује на неодређено време ради: 
 

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника 
комуналних услуга, 

2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, 
3. стицање добити, 
4. остваривање другог законом утврђеног интереса. 

 
Члан 3. 

 Предузеће је основано и послује ради обављања следећих комуналних делатности:  
 

1) снабдевања водом за пиће; 
2) пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода; 
3) управљања комуналним отпадом, 
4) одржавања улица и путева,  
5) одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина. 

и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. 
 

Члан 4. 
 Овим Статутом, регулисана су следећа питања: 

- назив и седиште оснивача; 
- пословно име и седиште предузећа; 
- делатност предузећа; 
- основни капитал и имовина предузећа;(износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;, 

повећање и смањење основног капитала, имовина јавног предузећа, имовина која се не може отуђити; располагање 
(отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину  предузећа у складу са законом; 
одговорност за обавезе и извори средстава предузећа); 

- међусобна права права, обавезе и одговорности оснивача и предузећа и обезбеђивање општег интереса 
- пословање предузећа ( услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 

сношењу ризика; условима и начину задуживања предузећа; промена цена комуналних услуга; планови и 
програми предузећа) ; 

- органи предузећа, њихове надлежности, избор и сл.  
- поремећаји у пословању и мере које се у том случају предузимају  
- друга питања од значаја за рад предузећа 
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II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
Оснивач предузећа 

 
Члан 5. 

 Оснивач предузећа је: Општина Кнић, Кнић, бб, матични број 07186193. 
 Права оснивача остварује Скупштина општине Кнић. 
 

Правни статус предузећа 
 

Члан 6. 
 Предузеће  има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 
Заступање и представљање предузећа 

 
Члан 7. 

 Предузеће заступа и представља директор. 
 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име  предузећа 

 
Члан 8. 

 Пословно име предузећа је :Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Кнић . 
 Скраћено пословно име је ЈКП „Комуналац“ Кнић.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача. 
 

Седиште  предузећа 
 

Члан 9. 
 Седиште предузећа је у Книћу, адреса: Кнић бб, 34240 Кнић.. 
 О промени седишта предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 
 

Печат и штамбиљ  предузећа 
 

Члан 10. 
 Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. 
 Печат је округлог облика пречника венца 32 мм. на коме је са унутрашње стране по обиму исписана фирма; 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“, а у стредини печата назив места седишта: КНИЋ, без означавања 
улуце и броја. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште предузећа  и место за датум и број. 
 

Упис предузећа у регистар 
 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у 
складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације. 
 

Унутрашња организација предузећа 
 

Члан 12. 
 Предузеће послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора, на који сагласност даје Надзорни одбор уређује се унутрашња организација и систематизација 
послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

 
Члан 13. 

 Претежна делатност предузећа је: 
-    36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
-    37.00  Уклањање отпадних вода 
-    38.11  сакупљање, транспорт и депоновање смећа 
-    42.11 изградња путева 
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 Осим наведених претежних делатности,  предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
-     08.11    Експлоатација грађевинског и украсног камења, кречњака, гипса, креде 

 -     37.00   Уклањање отпадних вода 
 -     38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 
 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 
 -     42.21   Изградња цевовода 

-     42.91   Изградња хидротехничких објеката 
-     43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   
                  система 
-     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 
-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 
-     49.41   Друмски превоз терета 
-     52.10   Складиштење 
-     52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају 
-     70.10   Управљање економским субјектом 
-     70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
-     71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 
-     71.20   Техничко испитивање и анализе 
-     81.30   Услуге уређења и одржавања околине 
 

   Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, 
уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
 

Члан 14. 
 Предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за 
обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 
 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
 

Основни капитал 
 

Члан 15. 
 Основни новчани капитал предузећа износи 10,000,оо динара. 
 Опис и врста основног неновчаног капитала предузећа и његова процењена вредност утврђени су Одлуком о 
давању сагласности на Извештај о процени вредности оснивачког улога у Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Кнић, 
број 401-313/2013-01 од 03.06.2013. године, која чини саставни део ове Одлуке. 
 У основном капиталу предузећа удео оснивача износи 100% вредности капитала. 
 
   Повећање и смањење основног капитала 

 
Члан 16. 

 О повећању или смањењу основног капитала предузећа одлучује Скупштина општине Кнић, као оснивач у складу 
са законом. 
 

Имовина предузећа 
 

Члан 17. 
 Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, Одлуком о промени оснивачког 
акта – Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић и уговором. 
 Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама 
од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини општине Кнић. 
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 Предузеће за обављање делатности може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе предузећа са једне и 
општине, као оснивача, са друге стране.  

 
 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима Скупштине општине. 
  
 

Имовина која се не може отуђити 
 

Члан 19 
 Предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су у функцији обављања 
делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошког 
унапређења. 
 Прибављање и отуђење имовине веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса врши се уз сагласност оснивача. 
  

Располагање (отуђење и прибављање) ствари у јавној својини која су пренете у својину  предузећа 
 

Члан 20 
 О  располагању стварима  у јавној својини која су пренете у својину предузећа одлучује надзорни одбор 
самостално у случају када се ради о стварима чија је вредност мања од доње границе за набавке мале вредности, у складу са 
законом. 
 У Случају да се ради о стварима чија вредност  премашује износ из става 1. овог члана, Одлуку о располагању 
доноси надзорни одбор уз: 
 - сагласност Општинског већа када се ради износу утврђеном за набавке мале вредности, у склада у са Законом. 
 - сагласност Скупштине општине када се ради износу преко износа утврђеног за набавке мале вредности, у склада 
у са Законом. 
 Предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини на којима има право коришћења. 
 
    Одговорност за обавезе предузећа 

 
Члан 21. 

 Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима прописаним законом. 

 
Средства предузећа 

 
Члан 22. 

 Предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
 продајом производа и услуга, 
 из кредита, 
 из донација и поклона, 
 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и 
 из осталих извора, у складу са законом. 

 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 
 

Права оснивача 
Члан 23. 

По основу учешћа у основном капиталу предузећа Кнић, општина, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања предузећем на начин утврђен Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа „Комуналац“ 
Кнић; 
 -  право на учешће у расподели добити предузећа; 
 -  право да буде информисана о пословању предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
 

Члан 24. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност 
на: 
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- Статут  предузећа; 
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности 

од општег интереса; 
- тарифу(одлуку о ценама и тарифни систем и д.) ако другим законом нје предвиђено да ту сагласност даје други 

државни орган; 
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину предузећа веће 

вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса, на начин утврђен Одлуком о 
оснивању; 

- акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 
- улагање капитала; 
- статусне промене; 
- акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и 
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и Одлуком о 

оснивању јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић. 
 
 Предлог за давање сагласности на акте из става 1. подноси Општинско веће. 
 
 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
 

Члан 25. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 

 
Несметано функционисање постројења и опреме 

 
Члан 26. 

 Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
 

Члан 27. 
 У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Кнић предузеће мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
: 
 - промену унутрашње организације предузећа, 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора; 
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и 
Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић. 
 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ  ПРЕДУЗЕЋА 

 
Пословање под тржишним условима 

 
Члан 28. 

 Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
 

Члан 29. 
 У обављању своје претежне делатности, предузеће своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати 
и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Кнић 
 
 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана предузеће обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима. 

Расподела добити и покриће губитака 
 

Члан 30. 
 Добит предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или 
за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине. 
 Пословни резултат предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. 
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 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине Кнић 
      Члан 31. 
 Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима 
доноси одлуку о покрићу губитака и доставља је оснивачу на сагласност. 
 У предузећу се може образовати интерна ревизија, као независна делатност и која није део ни једног пословног 
процеса,  у свом раду одгоара директору предузећа. Задатак интерног ревизора је да оцењује систем финансијског 
управљања и контроле у односу на: 
управљање процењеним ризиком од стране органа управљања Предузећа, усклађеност пословања са законима, актима 
предузећа и уговорима, поузданост и потоуност информација, ефективност, ефикасност и економичност пословања, 
заштиту информација и извршење програма пословања предузећа. 
 Послове интерне ревизије из става 2. овог члана обавља лице које је запослено у предузећу.  

 
Задуживање 

 
Члан 32. 

 Предузеће се може задуживати само под условом да је финансијски и кредитно способно да преузме отплату дуга. 
 Предузеће се може краткорочно задуживати за финансирање дефицита текуће ликвидности који настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима предузећа.  
          Укупан износ задуживања, из става 2. овог члана, мора се вратити пре краја пословне године у којој је уговорено, и не 
може се рефинансирати или пренети у наредну пословну годину. 
 Предузеће се може дугорочно задуживати само ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих 
расхода предвиђених програмом пословања, уз сагласност оснивача. 
 Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана не може бити 
већи од 50% укупно остварених текућих прихода предузећа у претходној години. 
 Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за капиталне 
инвестиционе расходе из става 4. овог члана не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода предузећа у 
претходној години.  
 Предузеће је обавезно да у циљу задужења под најповољнијим тржишним условима спроведе поступак јавне 
набавке, у складу са Законом којим се уређују јавне набавке. 
  Одлуку о условима задуживања из става 4, овог члана доноси Надзорни одбор, уз предходну сгласност 
Општинског већа. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

 
Члан 33. 

 Начела за одређивање цена производа и услуга предузећа прописана су Законом о комуналним делатностима. 
 

Елементи за одређивање цене  
 

Члан 34. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним 
програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те намене. 
  

 
Промена цена комуналних услуга 

 
Члан 35. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, 
Надзорни одбор предузећа може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење 
измене цена комуналних услуга, који нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.     
 Захтев за измену цена се доставља Скупштини општине, преко Општинског већа.  
 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, објављује се на 
огласној табли у седишту општине, као и у електронском облику, путем интернета, најмање 15 дана пре доношења Одлуке.  

 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
 

Члан 36. 
 Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима се утврђују  пословна политика и развој  предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства 
и мере за њихово извршавање. 
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 Планови се морају заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави 
предузеће и одговарајућим стратешким документима која се односе на те делатности. 

 
 
 

Планови и програми 
 

Члан 37. 
 Планови и програми предузећа  су: 
 -  дугорочни и средњерочни план рада и развоја;  
 – Годишњи програм пословања предузећа, 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Годишњи програм пословања предузећа доставља се Скупштини 0пштине Кнић. ради давања сагласности, 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 
 Годишњи програм пословања предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина општине Кнић. 
 
VIII ОРГАНИ  ПРЕДУЗЕЋА 

Органи предузећа 
 

Члан 38. 
 Управљање у  предузећу је организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
 

Члан 39. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, а предллог за именовање даје репрезентативни 
синдикат избором запосленог који испуњава законске услове,  на тајном гласању.  

 
 

Услови за чланове Надзорног одбора 
 

Члан 40. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 
 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће; 
 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 
 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 
 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности предузећа. 
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
 

Члан 41. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања; 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа; 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико 
предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. 
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Надлежност Надзорног одбора 
 

Члан 42. 
 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
 2. доноси дугорочни и средњерочни план рада и развоја; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад дирекитора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
 11.) доноси Одлуку о задужењу и доставља на сагласност Општинском већу; 
 12) доноси Одлуку о промени цена комуналних услуга и подноси захтев за давање сагласности на ту Одлуку, у 
случајевима прописаним законом и овом Одлуком  
 13) доноси одлуку о располагању правима својине на стварима у јавној својини које су унете у капитал јавног 
предузећа, уз сагласност оснивача 
 14) доноси одлуку о отуђењу и давању у дугорочни закуп грађевинског земљишта које је унето у капитал 
предужећа и над којим је стекло својину, уз сагласност оснивача: 15) даје сагласност директору за предузимање послова или 
радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача 
 16) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа. 
 17) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај 
привредних друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у  предузећу. 
 

Накнада за рад 
 

Члан 43. 
 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма 
пословања предузећа. 
 
 
2) Директор  

Поступак и услови за именовање 
  

Члан 44. 
 За директора предузећа може бити именовано лице које поред услова из закона испуњава и следеће услове: 
 
1. да је држављанин РС, 
2. да је пунолетно и пословно способно, 
3. да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа, 
4. да има стечено високо образовање из области грађевинске, машинске, правне или економске    
    струке на студијама I степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно       
    на студијама на вишој школи у трајању до 3 године (VI – степен) или основних студија на      
    факултету у трајању од 3 године, 
5. да има 4 године радног искуства на руководећем положају, 
6. да поседује организаторске и руководне способности, што ће проверавати комисија која  
    спроводи јавни конкурс а на основу мерила која буде прописала, 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције  
    у органу политичке странке, 
8. да није осуђиван за кривична дела против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, 
9. да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност  
    јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић. 
 
 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Одлуку о спровођењу конкурса доноси Скупштина општине Кнић, на предлог Општинског већа општине Кнић. 
 Предлог Одлуке из претходног става овог члана може дати и Надзорни одбор предузећа преко Општинског већа 
општине Кнић. 
 Оглас о јавном конкурсу припрема Општинско веће општине Кнић и доставља га Скупштини општине Кнић. 
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 Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:Комисија) коју образује Скупштина општине 
Кнић, у складу са законом, а на предлог Општинског већа општине Кнић.. 
 Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије без права одлучивања. 
 Секретар Комисије обавља стручне и админитративно техничке послове за потребе Комисије. 
 Комисија доставља листу кандидата са записником о изборном поступку Општинском већу општине Кнић а 
Општинско веће припрема предлог Решења о именовању, које заједно са листом доставља  Скупштини оппштине Кнић.  
 Скупштина општине, након разматрања достављене листе и предлога акта одлучује о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са листе.  
 Решење о именовању директора коначно је. 
 Директор заснива радни однос на одређено време.  
 
 

Надлежности директора 
 

Члан 45. 
 Директор : 
 1) представља и заступа предузећа; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање предузећа; 
 4) одговара за законитост рада предузећа; 
 5) предлаже средњерочни и  дугорочни план рада и развоја 
 6) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) извршава одлуке надзорног одбора; 
 9) врши друге послове утврђене законом. 
 

Зарада директора 
 

Члан 46. 
 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним 
пословним резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора који ће бити решаван у 
сваком конкретном случају по усвајању годишњих резултата пословања. 
 
 

Мандат директора 
 

Члан 47. 
 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 
 

Разрешење директора 
 

Члан 48. 
 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 
 Предлог за разрешење се доставља Скупштини општине и мора бити образложен са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 49. 
 Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
 

Суспензија директора 
 

Члан 50. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 
 

Вршилац дужности директора 
 

Члан 51. 
 Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

1. уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, а није окончан поступак 
именовања новог директора 

2. због подношења оставке  или у случају разрешења директора  пре истека мандата; 
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3. уколико буде донето решење о суспензији директора; 
4. у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 
 
 
IХ   ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА 
 

Остваривање права на штрајк 
 

Члан 52. 
 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по 
основу рада. 
 У предузећу, право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом 
оснивача. 
 У случају штрајка радника предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег 
интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине у складу са законом. 
 Уколико се у предузећу за време штрајка не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, Општинско 
веће општине Кнић ако оцени да могу наступити штетне последице по живот, здравље и безбедност људи, безбедност 
имовине, материјалне штете већих размера и друге штетне неотклоњиве последице,предузима неопходне мере и то:  
 - увођење радне обавезе, 

 радно ангажовање запослених из других система и радно ангажовање нових лица  
 покретање поступка за утврђивање одговорности директора и надзорног одбора.  

 
Радни односи  

 
Члан 53. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором  у складу са законом 
и актима оснивача. 
 Појединачни Колективни уговор предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 
 

Безбедност и здравље запослених на раду 
 

Члан 54. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и 
прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа или уговором о 
раду. 
  

Јавност рада предузећа 
 

Члан 55. 
 Рад предузећа је јаван. 
 За јавност рада одговоран је директор. 
 Јавност рада се обезбеђује у складу са законом. 

 
 Доступност информација 

 
Члан 56. 

 Доступност информација од јавног значаја предузеће обезбеђује у складу са одредбама закона који регулише 
област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Пословна тајна 
 

Члан 57. 
 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који су законом, другим прописом и општим актом, одлуком 
Надзорног одбора или директора предузећа одређени као пословна тајна и чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању  предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 Директор, чланови Надзорног одбора и запослени у предузећу дужни су да чувају пословну тајну предузећа у току 
и после престанка тог својства и то у периоду од 2 године од дана престанка тог својства. 
 Не сматра се повредом дужности чување пословне тајне саопштавање података чија је обавеза саопштавања 
прописана Законом, неопходна ради обављања послова или заштите интереса предузећа и учињена надлежним органима 
или јавности искључиво у циљу указивања на постојање дела кажњивог законом. 
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X    ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине 
 

Члан 58. 
 Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне 
средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности животне 
средине. 
 
XI    ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 59. 
Статут је основни општи акт предузећа. 

 Други општи акти  предузећа морају бити у сагласности са Статутом. 
Статут доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача. 

 
Члан 60. 

Друге опште акте , правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси Надзорни 
одбор односно директор Јавног предузећа. 

Члан 61. 
Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима Јавног 

предузећа. 
 

Члан 62. 
Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласним таблама Јавног предузећа. 

 
Члан 63. 

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и 
допуна. 
 

Члан 64. 
Општим актима Јавног предузећа уређују се питања за која су законом и другим прописима и овим Статутом 

утврђена обавеза  Јавног предузећа за њихово уређење. 
 

Члан 65. 
Директор мора обхезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику. 

 
XII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 66. 
Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у року од 30 

дана од почетка примене. 
 

 
Члан 67. 

Директор и Управни одбор који је у складу са Законом наставио да обавља послове Надзорног одбора настављају 
са радом до именовања нових органа у складу са Законом и овим Статутом 

 
Члан 68. 

Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа. 
 

Члан 69. 
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници Управног 

одбора   21. новембра 2001. год. са свим каснијим изменама (I од 03.06.2005. године; II од 09.09.2005. године и III од 
12.04.2006. године) 

Члан 70. 
Овај Статут ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача – општине Кнић, и објавиће се у Сл. гласнику  

општине Кнић.  
 
 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 
УПРАВНИ ОДБОР 
 
ПРЕДСЕДНИК 
Ненад Новаковић, с.р.  
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ИСПРАВКЕ 
 
 
 
На основу чл. 7. став 1. и 3. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката и о издавању Службеног гласника 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'' бр. 108/08), Редакција Службеног гласника објављује 

 
И С П Р А В К У 

 
 
У Службеном гласнику општине Кнић, бр.10/2013, у Одлуци о расписивању Јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној своји у општини Кнић, у Огласу за јавну лицитацију за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, у делу I – Предмет јавног надметања, врши се исправка, и то тако што се  у 

тачки 1., речи  „у првом кругу“ замењују речима „у другом кругу“.  

 

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 
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