
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 16 Кнић, 19.11.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.11..2015. године, на основу 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), и чл. 167. став 

2.Пословника о раду Скупштине општине Кнић. 

(''Сл.гласник РС'', бр.95/08) и члана  2. и 16 став 1.Одлуке 

о установљењу општинских награда и других јавних 
признања општине Кнић (''Општински сл.гласник'', 

бр.3/07 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 6/09),  донела 

је 

 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И 

ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 

ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2015.ГОДИНЕ 

 
 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком додељују се општинске награде 
и друга јавна признања за 2015.годину,  поводом 

Празника општине Кнић, 26 новембра. 

 

 

Члан 2. 
 

 ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА  

ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се: 

 

 1.  Др Борисаву Миловновићу из Крагујевца,  
због изузетног доприноса који је дао у унапређењу нивоа 

здравствене заштите становништва на подручју општине 

Кнић и напора да је учини подједнако доступном свим 

грађанима.  Вођен тим циљем, и са визијом развоја коју 

имају само ретки појединци, он је велики део свог радног 
века уложио у активности усмерене на ширење мреже 

амбуланти и модернизацију  Дома здравља у Книћу, као 

и на унапређење нивоа стручног рада и подзање 

квалитета услуга.  Често је у остварењу ових циљева био 

суочен са великим изазовима и тешким ситуацијама  у 
којима је доказао да се у малим срединама могу постићи 

изванредни резултати , па је тако наш Дом здравља, под 

његовим руковођењем постао један од лидера у 

Републици Србији, међу установама овог типа.  Осим 

ових разлога, за Звање почасног грађанина наше општине 
га препоручује  и одговоран, пожртвован и савестан 

однос према пацијентима, многе непроспаване ноћи које 

је утрошио за лечење и помоћ бројним нашим 

суграђанима, и исказана људскост и хуманост . 

 
 

Члан 2. 

 
 ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се:  

   

 1. Ружици Костић из Кнића, због изузетног 

залагања и доприноса у дугогодишњем раду у 

Општинској управи општине Кнић где је била пример 
стручног, вредног, посвећеног, савесног, одговорног и 

успешног радника. Ружици  је свој радни век завршила 

на радном месту секретара општинског већа где је дала 

велики допринос добром раду и функционисању овог 

извршног органа оштине Кнић. Данас, са поносом 
можемо рећи да је баш општина Кнић имала ту част да 

преко 30 година има оваковог-  изврсног радника.  

 

 2. Наташи Ђурђевић, из Кнића, постхумно, 

због изузетних резултата које је постигла у раду као 
директор Туристичке организације Кнић. Наташа 

Ђурђевић је свој радни век посветила Туристичкој 

организацији Кнић и остварила изузетне резултате у 

обласи развоја туризма, посеобно сеоског туризма, у 

општини Кнић. Немерљив је њен допринос оснивању и 
утемељењу ликовне колоније „Гружанска јесен“ која 

траје 20 година и представља најважнију културну 

манифестацију у општини Кнић.  

 

 
Члан 3. 

 

 НОВЧАНА НАГРАДА,  се додељује: 

  

 студенткињама са подручја општине Кнић, који 
постижу изузетне резултате у студијама, и то: 

 

 1.Ћупрић Софији из Кнића, студенткињи 

Правног факултета; 

 2. Симони Татовић из Кнића, студенткињи 
Фармацеутског факултета; 

 3. Сањи Томић из Груже,  студенткињи 

Музичке академије. 

 Новчана награда се додељује у висини од по 

50.000,оо динара (педесетхиљададинара). 
 

 

Члан 4. 

 

 ДИПЛОМА, се додељује:  
 

 1. 98. Ваздухопловној бригади на аеродрому 

„Морава“ у Лађевцима, због посебног ангажовања у  

организовању  акција ''Војни лекар на селу '', и посебне 

пажње коју поклањају ученицима наших школа, како 
кроз организовање посете и обиласка аеродрома„ тако и 

кроз предавања која се односе на мере здравствене 

заштите и превентиве болести 

 2. Месној заједници Коњуша-Брестовац, за 

изузетно ангажовање и рад на уређењу,  реконструкцији 
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и опремању дома културе, школе и стана, као и школског 

дворишта у Коњуши ,и то из средстава прикупљених од 

грађана,  као и ангажовање на изградњи и одржавању 
путне инфраструктуре у овој месној заједници.  

 3. МЗ Пајсијевић, због изузетног ангажовања у 

акцији обнављања и реновирања школске зграде у 

Пајсијевићу, за шта су прикупили средсва од грађана као 

и бројних  других активности ове месне заједнице. 
 4. Марку Симоновићу из Кнића, због 

постигнутих резултата у производњи једнодневних 

пилића.  

 

Члан 5. 
 

 ЗАХВАЛНИЦА,  се додељује: 

 

 1. Зорану Милисављевићу из Лапова, 

Републичком надзорном органу  за путну 
инфраструктуру, за изузетно ангажовање и сарадњу на 

решавању бројних инфраструктурних проблема на 

подручју општине Кнић. Он се изузетно ангажовао на 

решавању и изградњи многих инфраструктурних 

пројеката у нашој општини у протеклом периоду, 
нарочито током 2014. и 2015. године.чиме је допринео 

подизању квалитета и безбедности за одвијање 

саобраћаја на подручју општине Кнић. 

 2. Влади Митровићу из Трнаве-општина 

Чајетина, сликару и вајару за његово велико ангажовање 
на изради спомен чесме у Јабланици, на месту погибије 

Мајора Василија Луковића из Кнића у Првом светском 

рату као и за ангажовање на ревитализацији споменика 

овом нашем истакнутом  Мајору у порти цркве ''Свети 

пророк Илија''' у Книћу, током  августа 2015. године. 
 3. Лазару Мијалиловићу из Гунцата, због 

постигнутих резултата у овчарству и доприноса у развоју 

ветеринрске службе; 

 4. Зорану Божовићу  из Бумбаревог Брда, 

због доприноса у развоју спорта . 
 

 

Члан 7. 

 

 Општинске награде и друга јавна признања 
уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра 

2015.г. 

 

Члан 8. 

 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић'' 

 

 

 
Број:  17-1443/2015-01 

У Книћу, 12.11.2014.г.                                     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
 

 

 

 

 
     

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од  12.11.2015 године,  на основу члана 27. став 

10. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11 , 
88/13 и 105/14 ) , члана 3. став 4.  Уредбе у условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закупа ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда ( „ Сл.  гласник РС „ број 24/12и 48/15 )  и члана 
35.став 1.тачка 27. Статута општине Кнић („ Сл. гласник 

РС“ број 95/08) донела је  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

Чл. 1. 

 

 Прибавља  се у јавну својину  Општине Кнић, за 
потребе изградње  саобраћајница, трафостаница и 

објеката комуналне инфраструктуре у захвату  Плана 

детаљне регулације комплекса ''Равни Гај'', неизграђено 

грађевинско земљиште у грађевинском подручју,  

означеном као: 
 - кп. бр. 639/1 површине 0,89,67 ха 

 - кп.бр 639/27 површине 0,31,01 ха  

 - кп.бр. 639/31 површине 0,00,62 ха 

 - кп. бр. 639/35 површине 0,05,60 ха 

 - кп.бр. 639/36 површине 0,00,98 ха 
 - кп.бр 639/37 површине 0,04,34 ха ,  и  

 - кп.бр. 639/39 површине 0,00,46 ха, и то 

сувласнички удели  Републике Србије -4403/13268   и 

Продановић (Мијалко) Зорице из Аџиних Ливада -

2216/13268 , све уписане у лист непокретности бр. 505 
КО Љубић . 

 - кп.бр. 639/40 површине 0,00,05 ха 

 - кп.бр. 639/43 површине 0,00,04 ха, обе 

власништво ,,ЕМА,, Д.О.О. Кнић, уписане у лист 

непокретности бр. 508 КО Љубић  
 - кп.бр. 639/46 површине 0,07,28 ха . 

 - кп.бр. 639/38 површине 0,00,91 ха , 

власништво Д.О.О. за трговину , производњу и услуге 

,,ДИС,, Крагујевац, Кнеза Михаила бр. 125, уписане у 

лист непокретности 461 у КО Љубић       
 - кп.бр. 639/41 површина 0,02 ,93 ха 

 - кп.бр. 639/42 површине 0,04,13 ха 

 - кп.бр. 639/44 површине 0,00,01 ха , 

 - и кп.бр.  639/32 површине 0,00,64 ха , 

власништво Предузећа за производњу , трговину и 
услуге ,,Гај,, Д.О.О. П.О. , Гружа-Равни Гај,  уписане у 

лист непокретности бр. 426 КО Љубић     

 - кп. бр. 639/45 површине 0,02,15 ха , 

власништво Милосављевић (Јован) Надежде из 

Крагујевца ,ул. Подгоричка бр. 22, уписана у лист 
непокретности бр. 403 КО Љубић  

 - кп.бр. 661/4 површине 0,02,07 ха 

 - и кп. бр. 661/5 површине 0,00,26 ха, обе  

сувласништво Милановић (Драгиша) Вере из 

Крагујевца са уделом 24/144 , Јовановић (Радован) 
Душанке из Кнића  са уделом 24/144 , Димитријевић   

(Радован) Наде из Крагујевца са уделом 24/144, 

Мишовић (Душанка) Станисаве из Вучковице са 

уделом 12/144 , Јошовић (Душанка) Станке из Груже 

са уделом 12/144, Раденковић (Стаменка ) Славољуба 
из Вучковице са уделом 3/144, Танасијевић 

(Стаменка) Добриле из Вучковице са уделом 3/144, 

Сивчевић (Стаменка) Анђелке из Вучковице са 

уделом 3/144, Зорнић (Стаменка) Десанке из Љубића 
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са уделом 3/144, Сремчевић Радмиле из Гунцата са 

уделом 4/144, Чаловић  Добриле из Липнице са уделом 

4/144, Живанчевић (Милан) Верице из Грабовца са 
уделом 4/144 и Буђевац (Александар) Душана из 

Крагујевца, Кнеза Милоша 2/2, са уделом 24/144,  

уписане у лист непокретности бр. 453 КО Љубић .  

 Земљиште наведено у претходном ставу, 

прибавља се у јавну својину општине Кнић, на основу 
постигнутих споразума у поступцима непосредне 

погодбе , по цени од 300 еура по једном ару, у динарској 

противредности по средњем курсу Народне Банке 

Србије, на дан исплате. 

 
 

Чл. 2. 

 

 Овлашћује се  председник општине Кнић да са  

власницима земљишта  наведеног у члану 1. ове Одлуке  
закључи уговоре  о купопродаји непокретности, по 

претходно прибављеном мишљењу Јавног  

правобранилаштва општине Кнић .    

 

 
Чл. 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 
 

 

Бр. 464-736/15-02      

12.11.2015.године     

         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.                        

      

             

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од  12.11.2015 године,  на основу члана 27. став 

10. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11 , 

88/13 и 105/14), члана 3. став  1. тачка 1. Уредбе у 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закупа ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („ Сл.  гласник РС„ број 24/12 и 48/15)  

и члана 35.став 1.тачка 27. Статута општине Кнић („Сл. 

гласник РС“ број 95/08), донела је 

  
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ   ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
 

Чл. 1. 

 

 Прибавља  се у јавну својину  Општине Кнић,  

земљиште које је намењено за депоновање смећа 
Генералним урбанистичким планом за насеље Кнић (,,Сл. 

лист Региона, Шумадије и Поморавља ,,бр. 6/82  

преиспитан ,,Општински службени гласник ,,бр. 1/2004), 

и на коме је већ вршено депоновање чврстог отпада,  

означено као: 

-кп. бр. 1934/1 површине 1.34,35 ха, 

сувласништво Стојић Милована из Кнића са уделом 2/3 и 

Стојић Душанке из Кнића са уделом 1/3, уписана у лист 
непокретности број 743 КО Кнић . 

 

Чл. 2. 

 

 Прибављање замљишта наведеног у члану 1. 
ове Одлуке , спровести покушајем постизања споразума 

у поступку непосредне погодбе , али не изнад од стране 

надлежног органа процењене  тржишне вредности 

предметног земљишта. 

 
Чл. 3. 

 

 Овлашћује се Општинско веће општине Кнић   

да форимира Комисију са задатком да  спроведе   

поступак  постизања споразума са власницима земљишта   
наведеног у члану 1. ове Одлуке , и да по  окончаном 

поступку непосредне погодбе  записник са одговарајућим 

предлогом достави Скупштини општине ради 

одлучивања .  

 
Чл. 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“. 
 

 

Бр. 952-1378 /15-01                                                         

12.11.2015.године   

           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.                    

 

 

      

 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.11.2015.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 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.15/14, 4/15 И 7/15), у 
члану 3. мења се тачка 10. и гласи: 

 ''10. Сузана Илић, начелник Општинске управе'' 
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Члан 2. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

 

   

Број: 217-1364/2015-01 
У Книћу, 12.11.2015.године  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 
    

     
 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.11.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), 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.15.,  17., и 39.Одлуке о оснивању установе ''Центар за 

културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић(''Сл.гл.општине 
Кнић'', бр 7/15) и чл. 20 Статута Центра за културу, 

туризам и спорт-Кнић из Кнића , на који је Скупштина 

општине Кнић дала сагласност својим Решењем број 110-

862/15-01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.9/15) донела је 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ 

 

 

 

 1. У Управни одбор Центра за културу, туризам 
и спорт –Кнић, у Книћу, именују се, на мандатни период 

од 4 године: 

 - Марина Јанковић из Жуња , за председника , 

представник локалне Самоуправе;  

 -Тамара Буђевац из Вучковице, за члана, 
представник локалне самоуправе ; 

 - Драгана Станојевић из Грабовца, за члана, 

представник локалне Самоуправе; 

 - Сретен Лазаревић из Кусовца за члана, 

представник Књижевног клуба ''Живадин Стевановић''; 
 - Снежана Недељковић из Губеревца, за члана, 

представника Запослених. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 Ступањем на снагу овог Решења престаје 
мандат члановима Управног одбора Центра у оснивању, 

иманованим Одлуком  о оснивању установе ''Центар за 

културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић(''Сл.гл.општине 

Кнић'', бр 7/15) 

 3. Решење доставити именованом председнику 
и члановима Управног одбора, члановима Управног 

одбора Центра у оснивању, којима је престао мандат и 

''Центру за културу, туризам и спорт-Кнић'' из Кнића. 

 

 

 

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. 

Члановима 15.,  17 став 1., и 39. Одлуке о оснивања 

установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је 
Управни одбор један од органа центра, да Управни одбор 

има  5 чланова од којих су председник и два члана 

представници оснивача, 1 члан представник књижњвног 

клуба, а 1 члан представник запослених у Центру и да ће 

Скупштина општине у року од 3 месеца од уписа Центра 
у судски регистар именовати Управни одбор Центра у 

складу са одредбама  ове одлуке и Статута Центра. 

Чланом 20. Статута Центра за културу, туризам и спорт-

Кнић из Кнића, прописано је да Управни одбор има 5 

чланова  које именује и разрешава оснивач, од којих су 
председник и два члана представници оснивача, 1 члан 

представник књижевног клуба и један члан из редова 

запосених. Из реда оснивача, чланови Управног одбора 

су по један представник спортских удружења са 

територије општине Кнић и један представник 
регистрованих домаћинстава који се баве сеоским 

туризмом. 

            Овим Решењем се именује председник и 

чланови  Управног одбора на мандатни период од 4 

године . 
 С обзиром на напред наведено Скупштина је 

донела Решења, је датом тексту.  

  

 

 
Број: 119-1128/2015-01       

У Книћу, 12.11.2015.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.11.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07), 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.15. и чл. 18.став 1.Одлуке о оснивању установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић 
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 23. став 2. Статута 

Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића , на 

који је Скупштина општине Кнић дала сагласност својим 

Решењем број 110-862/15-01 од 15.07.2015. године 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) донела је 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ 

  

 

 
 1. У Надзорни одбор Центра за културу, 

туризам и спорт – Кнић, у Книћу, именују се, на 

мандатни период од 4 године: 

 - Татјана Буђевац из Вучковице, за председника, 

представник локалне самоуправе . 
 - Сања Богићевић из Кнића, за члана, 

представник локалне самоуправе   

 - Сузана Жиропађа из Кнића, за члана, 

представника Запослених. 

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

 Ступањем на снагу овог Решења престаје 

мандат члановима Надзорног одбора Центра у оснивању, 

иманованим Одлуком  о оснивању установе ''Центар за 

културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић(''Сл.гл.општине 
Кнић'', бр 7/15) 

 3. Решење доставити именованом председнику 

и члановима Надзорног одбора, члановима Надзорног 

одбора Центра у оснивању, којима је престао мандат и 

Центру за културу, туризам и спорт - Кнић из Кнића. 
 

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.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 

утврђују актом о оснивању , као и да се у Надзорни одбор 

именују и чланови из реда запослених у установи. 

Члановима 15.,  и 18. став 1. Одлуке о оснивања установе 
''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је 

Надзорни одбор један од органа центра, да Надзорни 

одбор има 3 члана, од којих су председник и један члан 

представници  оснивача а један члан је представник 

запослених у Центру, што је такође утврђено ичланом 23. 

став 2.  Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић 
из Кнића . 

Овим Решењем именује председник и чланови  

Надзорног одбора на мандатни период од 4 године . 

С обзиром на напред наведено Скупштина је 

донела Решење, како је дато у тексту.  
  

 

 

Број: 119-1128-1/2015-01       

У Книћу, 12.11.2015.г     
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић 

      

                              
    

   

   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 12.11.2015.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 РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА 

ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 
 1. Дужности председника Управног одбора 

Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' , у Книћу, 

разрешава се: 

 - Др Данијела Ђоковић из Липнице, председник, 

именована у Управни одбор као представник оснивача 
Решењем Скупштине општине Кнић,, бр.119-226/2013-

01, од 11.07.2013.године(''Сл. гл. општине Кнић''11/13). 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити разрешеном члану 
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. Став 1.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 Управни 

одбор један од органа здравствене установе, а у чл.137. 
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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). Имајући у виду да је Доц.др сци. Данијела 
Ђоковић дана 07.09.2015.године поднела оставку на 

функцију председника Управног одбора, овим Решењем 

се предлаже њено разрешење са дужности председника 

Управног одбора Дома здравља. С обзиром на наведено 

Скупштина је донела Решење у датом тексту. 
 

 

 

Број: 119-1140/2015-01 

У Книћу, 12.11.2015.г     
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 
 

 

 

  

 
                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од  12.11.2015. 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 УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА 

ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ 
 

 

 1. У Управни одбор Дома здравља ''Даница и 

Коста Шамановић'' , у Книћу, именује се: 

 - Слободан Павловић из Кнића, за  председника, 
из реда представника  локалне самоуправе, 

 

 2. Мандатни период новоименованог 

председника Управног одбора траје до истека мандата 

Управног одбора именованог решењем Скупштине 
општине Кнић, број: 119-226/2013-01 од 

11.07.2013.године (''Сл.гласник општине Кнић'', 

бр.11/13). 

 

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

 

 4. Решење доставити именованом члану 

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). Овим Решењем 

се именује нови председник  Управног одбора, уместо 
председника који је разрешен због поднете оставке, 

Решењем бр.119-1140/2015-01 од 12.11.2015.године, а на 

основу предлога кандидата који је достављен од стране 

овлашћеног предлагача. С обзиром на напред наведено 

Скупштина је донела Решење у датом тексту.  
 

 

Број: 119-1140-1/2015-01    

У Книћу, 12.11.2015.г 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 
 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.11.2015.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 

и 15/13 и 14/15), чл.146. став 2. и 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 Одлуку о другој измени 

и допуни Статута Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић, број 150-01/2015 коју је донео 
Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац''Кнић, на седници од 

21.10.2015.године. 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити ЈКП ''Комуналац'' Кнић. 

 

 



19.11.2015.                                              Службени гласник општине Кнић                                       Број 16 – страна 7 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама 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 и 15/13 и 

14/15), чл.146. став 2. и 147. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 
којима је прописано да оснивач, ради обезбеђивања 

заштите општег интереса даје сагласност на Статут 

предузећа, и да је Решење појединачни правни акт који 

доноси Скупштина у вршењу послова из своје 

надлежности којим се одлучује о појединачним правима, 
обавезама и правним интересима лица у складу са 

Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

 ЈКП''Комуналац'' Кнић је дана 22.10.2015. 

године доставило Скупштини општине Кнић захтев за 

давање сагласности на Одлуку о другој измени и допуни 
Статута Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 

Кнић,број 150-01/2015 коју је донео Надзорни одбор ЈКП 

''Комуналац'' Кнић на седници од 21.10.2015. године. 

 Наведеном Одлуком се врши усаглашавање 

Статута Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић 
са Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о промени 

оснивачког акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић(''Сл.гласник општине 

Кнић'', бр.14/15),  у року у коме је предвиђена обавеза 

Надзорног одбора да изврши потребно усаглашавање и 
достави оснивачу ради давања сагласности. 

С обзиром на напред наведено Скупштина је на 

седници од 12.11.2015.године донела Решење у датом 

тексту.  

 
 

 

 

Број: 110-1376/2015-01 

У Книћу, 12.11.2015.године  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

              
        

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ КНИЋ,  

на седници од 19.11.2015. године, на основу члана 51. и 
59. Закона о запошљавању и осигурању  за случај 

незапослености (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 

и 38/15 ), главе 4.Локалног акционог плана запошљавања 

општине Кнић за 2015.годину (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 

17/14), члана 59.став 1. тачка 2. Статута општине Кнић 
(„Службени гласник РС“, број 95/08) и тачке VI 

Програма подршке оснивању малих и средњих предузећа 

и предузетничких радњи кроз субвенционисање 

самозапошљавања за 2015.годину, број 9-1206/2015-01 од 

30.09.2015.године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 13/15), 
донело је 

 

 

 

 
П Р А В И Л Н И К  

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХСРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ОСНИВАЊУ МАЛИХ 
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 

РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

 
 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се врше измене и допуне 
Правилника о додели бесповратних средстава из Буџета 

општине Кнић за 2015. годину, намењених за подршку 

оснивању малих и средњих предузећа и предузетничких 

радњи кроз субвенионисање самозапошљавања 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.13/15), у даљем тексту: 
Правилник. 

 

 

Члан 2. 

 
 У члану 2. Правилника, став 8. се брише, а 

ставови 9.,10.,11. и 12 постају ставови 8.,9.,10 и 11. 

 После новог става 11. додају се нови ставови 

12., 13.,14. и 15. који гласе: 

''Уколико се по расписаном јавном конкурсу, не 
може извршити расподела планираних средстава за ове 

намене Комисија расписује други јавни конкурс за 

доделу средстава. 

 Током другог јавног конкурса се не организује 

''инфо дан'' и конкурс не садржи информацију о његовом 
одржавању. 

Рок за подношење пријава на други јавни 

конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања на 

интернет страни општине.  

 Остале одредбе Правилника које се односе на 
расписивање конкурса се сходно примењују и на други 

јавни конкурс.'' 
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Члан 3. 

 

 У члану 5.  у ставу 1. у делу ''обавезни докази'', 
у алинеји 8. бришу се речи: ''сачињен на прописаном 

електронском обрасцу (попуњен на рачунару)'' и 

реченица '' Бизнис план се обавезно доставља у 

штампаном облику и електронском формату на ЦД-у.''. 

 
 

Члан 4. 

 

 У члану 9. у табели ''Критеријуми и бодовна 

листа'', под редним бројем 8., критеријум: ''тржиште- 
обезбеђено'', у колони „Бодови'' број „12“ замењује се 

бројем ''10'' и у колони „Максимални број бодова“ број 

„12“ замењује се бројем „10“. 

 

 
Члан 5. 

 

 У члану 10. после става 1 додаје се нови став 2 

који гласи: 

 ''По истеку рока за подношење пријава по 
другом јавном конкурсу, Комисија је дужна да у року од 

5 дана, достави  Општинском већу  Предлог одлуке о 

додели средстава  за самозапошљавање, заједно са ранг 

листом и моделом уговора. 

 Став 2. постаје став 3. мења се и гласи: 
''По разматрању Предлога одлуке из става 1. 

овог члана, Општинско веће доноси Одлуку о додели 

средстава за самозапошљавање, у року од највише 10 

дана од дана достављања предлога. 

 
 

Члан 6. 

 

 У члану 11. после става 1 додаје се нови став 2 

који гласи: 
 Подносилац пријаве по другом јавном конкурсу 

, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели 

средстава  може поднети приговор Општинском већу у 

року од 3 дана од дана пријема одлуке. 

 Став 2. Постаје став 3, мења се и гласи:  
''Општинско веће одлучује о поднетом 

приговору у року од највише 10 дана од дана пријема 

приговора.” 

Став 3. Постаје став 4. 

 
 

Члан 7. 

  

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Кнић“. 

 

 

Број: 110-1207-1 /15-01                                           

У Книћу, 19.11.2015.године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  

Љубомир Ђурђевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

АКТИ ЈКП "КОМУНАЛАЦ" КНИЋ 
 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' 
КНИЋ, на седници од 21.10.2015. године, на основу 

члана 18. Став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гл. РС“  119/12) и члана 42. став 1. тачка 8 Одлуке о 

промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању јавног 

комуналног предузеће ''Комуналац'' Кнић 
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 8/13 и 15/13, и 14/15), члана 3. 

Одлуке о другој измени и допуни Одлуке промени 

оснивачког акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'', бр.14/15),  и члана 42. став 1. тачка 8. Статута 
јавног комуналног предузећа ''Комуналац Кнић'' 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр .11/13 и 4/14) донео је 

 

 

 
ОДЛУКУ 

 О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 

 
 

 

 Члан 1. 

  

             Овом Одлуком врше се измене и допуне 

Статута Статута јавног комуналног предузећа 

''Комуналац Кнић'' бр. 92-03/13,  који је донео Надзорни 

одбор на седници од 02.07.2013.године, а на који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност својим 

Решењем број 110-735/13-01 од 11.07.2013. 

године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр11/13) и Одлуке о 

допуни Статута Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић, број 6/01-2014 коју је донео Надзорни 

одбор предузећа на седници од 17.01.2014.године а на 

коју је Скупштина општине Кнић дала сагласност својим 

Решењем број 352-98/14-01 од 18.03.2014. године 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр .4 /14). 

 

 
Члан 2. 

 

У члану 42. став 1. Статута, после тачке  16. 

додаје се нова тачка 17. која гласи: 

''17) издаје и опозива прокуру ;'' 
 

Досадашња тачка 17 постаје тачка 18. 

 

 

Члан 3. 
 

   

Мења се члан 44. Статута и гласи: 

   

 ''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, 
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 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 2 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 бу де 

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. 

 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.  

Директор има заменика, који се именује на исти 

начин и под истим условима  

као и директор. 
Заменик директора има сва права и обавезе као 

и директор предузећа, и на њега се сходно примењују све 

одредбе Статута које се односе на директора.. 

 

 
 

 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а 

објавиће се по добијању саласности Скупштине општине 

Кнић. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан 

је у одредбама члана 18. Став 1. тачка 8. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гл. РС“  119/12) и члана 42. став 1. 

тачка 8 Одлуке о промени оснивачког акта- Одлуке о 

оснивању јавног комуналног предузеће ''Комуналац'' 

Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 8/13 и 15/13, и 14/15), 

члана 3. Одлуке о другој измени и допуни Одлуке 

промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр.14/15),  и члана 42. став 1. тачка 8. 

Статута јавног комуналног предузећа ''Комуналац Кнић'' 

(''Сл. гл.општине Кнић'', бр .11/13 и 4/14) којима је 

прописана надлежност Надзорног одбора да доноси 

Стаут уз сагласност оснивача и обавеза Надзорног 

одбора да у року од 10 дана од објављивања Одлуке о 

другој измени и допуни Одлуке промени оснивачког акта 

- Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', 

бр.14/15) усклади свој Статут са одредбама ове одлуке  

достави га оснивачу ради давања сагласности. 

Овом одлуком се, у складу са оснивачким актом  

проширује надлежност надзорног одбора, у смислу да 

може да издаје и опозива прокуру, и утврђује се да 
директор предузећа има заменика који се именује на исти 

начин и под истим условима као и директор, да има иста 

права и обавезе као и директор предузећа, као и да се на 

њега сходно примењују све одредбе Статута које се 

односе на директора. Такође, одлуком се ублажавају 
услови за именовање директора  у погледу радног 

искуства на руководећем положају, и то тако што се 

уместо до сада потребне 4 године сада прописује 2 

године таквог искуства.. Након ступања на снагу ове 

Одлуке потребно је приступити поступку расписивања 
јавног конкурса за именовање заменика директора.  

   

 

 

Број: 150-01/2015  
У Книћу, 21.10.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА, 

Војин Максимовић, с.р. 
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