
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 14. Кнић, 02.09.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.08.2017. године, на основу, члана 

59.став 1. тачка 32. Статута општине Кнић (''Сл гласник РС '', бр. 95/08 и ''Сл. Гласник општине Кнић'', 

бр.3/16) у складу са Програмом реализације мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Кнић за 2017.годину који је донела Скупштина општине Кнић на 

седници од 10.04.2017. године, под бројем 320-319/2017 („Службени гласник општине Кнић“ број 4/2017) , 

Програма  о измени програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја 

општине Кнић, који је донела Скупштина општине Кнић на седници од 31.07.2017.године под бројем 320-

1173/ 2017 (“Сл.гласник општине Кнић” бр 11/2017), а на који је сагласност дало Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије решењем број 320-11-587/2017-09 од 

01.08.2017. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

и расписује 

 

К О Н К У Р С  

 

за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Кнић за 2017. годину намењених подстицајима за 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџета општине Кнић за пољопривреду и 

рурални развој, а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Кнић за 2017.годину. 

 

Корисници мере 

 

- Физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава 

 

Општи услови за учешће на конкурсу 

- Да је корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и 

условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава (најкасније до дана објављивања 

Конкурса) и да је у активном статусу најмање наредне три године; 

 

- Да достави потврду о регистрацији пољопривредног газдинства,образац структуре биљне и животињске 

производње (прихватљива је и копија) . 

 

- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да се 

достави уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање три 

године осим у случају заснивања воћарске производње где је период закупа најмање 20 година. 

 

 

- Не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од три године од дана исплате 

подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи; 

 

- Једно пољопривредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само 

један захтев за једну инвестицију и у оквиру једног сектора. 
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- Корисник субвенције је у обавези да у року од три месеца постане корисник Агрогиса -Agrolife 

информационог система у пољопривреди за општину Кнић у циљу праћења развоја остварене инвестиције. 

 

- Набављена опрема и механизација мора бити нова са пратећом документацијом, а набављена грла 

уматичена у складу са Правилником Министарства. 

 

- Документација која се подноси уз конкурс мора да гласи на носиоца пољопривредног газдинства ( рачун, 

предрачун, уговор, предуговор или било који други доказ о набавци инвестиције) и важећа је од 01.01.2017. 

године, па до дана подношења захтева.  

 

- За инвестиције реализоване пре објављивања конкурса неопходно је доставити доказ о плаћању. 

 

- Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну. 

 

- Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије,трошкови превоза и други 

оперативни трошкови, трошкови куповине несертификованих садница воћа, допринос у натури (сопствени 

рад и материјал) и сл. 

 

Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, интензитетом помоћи, потребном 

документацијом и обавезама корисника дати су у наставку: 

 

Сектор 1. 

Млеко – инвестиција 101.1.1. , инвестиција 101.1.6. , инвестиција 101.1.7. , инвестиција 101.1.8. , 

инвестиција 101.1.9. , инвестиција 101.1.10. 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 

сименталског говечета 

101.1.6. Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и 

складиштење концентроване и кабасте сточне хране на 

газдинству (сено,силажа,сенажа, итд.) 

 

101.1.7. Механизација/ опрема за манипулацију, одлагање и апликацију 

стајњака 

 

101.1.8. Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у 

слободном и везаном систему држања 

 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 
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101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека 

 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују 1,00 hа обрадиве површине  у 

власништву или у закупу на почетку инвестиције. 

Интензитет помоћи за инвестицију 101.1.1. , 101.1.6. , 101.1.7. , 101.1.8. , 101.1.9. , 101.1.10., је 80% од 

износа на основу достављеног доказа о набавци инвестиције (предуговора, уговора, предрачуна или рачуна 

без урачунатог ПДВ) . 

Максималан износ подстицаја по једном захтеву за нвестицију 101.1.1. је 120.000 динара. Максималан 

износ подстицаја по једном захтеву за инвестиције 101.1.6. , 101.1.7. , 101.1.8. , 101.1.9. , 101.1.10. , је 

300.000 динара. 

 

Сектор 2. 

Месо – инвестиција 101.2.1. , 101.2.4. , 101.2.6. 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.2.4. Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и 

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству 

(сено, силажа, сенажа, итд. ) , електричне ограде и термо - 

појилице 

 

 

 

 

 

а газдинству 

 

 

 

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству  

(сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и термо  

– 

појилице 

 

 

 

 

101.2.6. 

 

 

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за 

прасад 

 

 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују минимално 0,50 hа пољопривредне 

површине у власништву или у закупу у моменту конкурисања. 

 

Интензитет помоћи за инвестицију 101.2.1. , 101.2.4. , 101.2.6. , је 80% од износа на основу достављеног  

доказа о набавци инвестиције (предуговора, уговора, предрачуна или рачуна без урачунатог ПДВ) . 

 

Максималан износ подстицаја за инвестицију 101.2.1. по једном захтеву за овчарство и козарство 

износи 140.000 динара за минимум 5 грла. Максималан износ подстицаја за инвестицију свињарство 

износи 170.000 динара за минимум 3 грла (без ограничења пола животиње) . Максималан износ 

подстицаја за инвестиције 101.2.4. , 101.2.6. , је 200.000 динара. 

 

 

Сектор 3. 

 

Воће, поврће и цвеће - инвестиција 101.3.1.  , инвестиција 101.3.2. , инвестиција 101.3.3, инвестиција 

101.3.4. и 101.3.5. 

 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 



Страна 4. – Број 14.                                     Службени гласник општине Кнић                                               02.09.2017. 

Draft 

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и 

винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и 

набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, 

сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 

101.3.2. Набавка воћарско - виноградарских трактора до 100 kw, риголера, 

подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу 

101.3.3. Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање / одводњавање за воћарску и виноградарску 

производњу, производњу садног материјала и повртарску 

производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на 

отвореном пољу; набавка механизације за воћарско 

- виноградарску производњу (набавка прецизних машина за 

сетву, машина за расађивање расада, високо квалитетних 

прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту 

воћњака, винограда и расадника од измрзавања, набавка 

противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап 

по кап, набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица 

за наводњавање) 

 

 

101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/ или материјала за 

повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и 

расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних 

фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система 

за вештачко осветљавање, система за наводњавање/ одводњавање 

и ђубрење водотопивим ђубривима и столовима за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 
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101.3.5. Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, 

садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача 

већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење 

производа; изградња хладњача и капацитета за чување и 

припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за 

скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са 

хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за 

паковање и набавка машина зa прање, полирање, чишћење, 

сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за 

дугорочно складиштење производа  

 

 

Прихватљиви корисници 

 

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.1. , су пољопривредна газдинства која имају засноване засаде 

минимум 0,05 hа уписане у регистар биљне структуре или  планирају заснивање истих. 

- Да подносилац захтева буде власник земљишта или да подносилац захтева има закључен уговор о закупу 

земљишта на период 20 година, оверен код надлежне институције. 

- Корисник треба да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама на којима планира 

подизање засада извршиo хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту 

као и да има уговор са овлашћеним добављачем који је регистрован  у складу са законом за производњу 

садног материјала воћака (који гарантује квалитет садног материјала) , да је извршио риголовање (дубока 

обрада) земљишта са минималном дубином од 0,4 до 0,5 метара за јабучасто и коштичаво воће односно 0,25 

до 0,30 метара за јагодичасто и бобичасто на катастарским парцелама на којима се планира производни засад. 

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.2. , 101.3.3. , 101.3.4. , 103.3.5. су пољопривредна газдинства 

која имају 1,00 hа обрадиве површине уписане у регистар биљне структуре (прихватљиви корисници  за 

инвестицију 101.3.2. су пољопривредна газдинства која имају најмање 0,05 hа воћног засада) (Прихватљиви 

корисници за инвестицију 101.3.4. су пољопривредна газдинства која ће формирати пластенике са 

минималним капацитетом од 150 m
2 

пластеника и располажу са наведеним површинама пољопривредног 

земљишта у власништву или у закупу земљишта са физичким лицем на период најмање три године рачунавши 

од 2017. године) . 

 

Интензитет помоћи 

 

Интензитет помоћи за инвестиције: 101.3.1. , 101.3.2. , 101.3.3. , 101.3.4. и 101.3.5.  је 80% од износа на основу 

достављеног доказа о набавци инвестиције (предрачун, рачун, извод из банке, налог за уплату и слично без 

урачунатог ПДВ) . 

 

Максималан износ подстицаја за инвестиције 101.3.1. , 101.3.2. , 101.3.3. , 101.3.4. и 101.3.5. по једном 

захтеву износи 300.000 динара. 

 

 

Сектор 4. 

 

Сектор остали усеви (житарце, индустријско, ароматично и зачинско биље и др. ) 

Инвестиција 101.4.3. , инвестиција 101.4.4. , инвестиција 101.4.5. , инвестиција 101.4.6. 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 
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101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, 

штеточина и корова 

 

 

 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају минимално 0.5 hа обрадиве површине у 

власништву или у закупу најмање три године, уписану у регистру биљне структуре. 

 

Интензитет помоћи за инвестицију 101.4.3. , 101.4.4. , 101.4.5. и 101.4.6. је 80% од износа на основу 

достављеног доказа о набавци инвестиције (предуговора, уговора, предрачуна или рачуна без урачунатог 

ПДВ) . 

Максималан износ подстицаја за инвестиције 101.4.3. , 101.4.4. , 101.4.5. и 101.4.6. по    једном захтеву 

износи 240.000 динара. 

 

 

Сектор 5.  

Пчеларство – инвестиција 101.5.1. и инвестиција 101.5.2. 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

 

Прихватљиви корисници су регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу. 

Интензитет помоћи за инвестицију 101.5.1. и 101.5.2. је 80% од износа на основу достављеног доказа о 

набавци инвестиције (предуговора, уговора, предрачуна или рачуна без урачунатог ПДВ) . 

Максималан износ подстицаја за инвестиције 101.5.1. и 101.5.2. по  једном захтеву износи 100.000 

динара. 

 

Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава. 

 
Захтев за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подноси се 

поштом препоручено, или лично преко писарнице Општинске управе општине Кнић, Канцеларији за 

пољопривреду и заштиту животне средине. Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине 
општине Кнић стара се о пријему и обради захтева и врши административну проверу испуњености услова 

дефинисаних Јавним позивом. Након тога Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине доноси 
предлог одлуке о лицима која су испунила услове конкурса, и исти доставља Комисији. Комисија, коју за 

реализацију ове мере образује Општинско веће има задатак да провери комплетност и утврди техничку 

исправност достављених докумената, оцени све пристигле пријаве, провери и утврди да ли су вредности 

набављених инвестиција у складу са тржишним ценама и припреми предлог и извештај за доделу 

средстава за суфинансирање инвестиција Општинском већу општине Кнић. Уз захтев у коме се наводи врста 

инвестиције за коју се конкурише прилажу се следећа документа: 

 

• потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години (фотокопија), 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (фотокопија) , 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (фотокопија) , 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду уколико има регистрована 



02.09.2017.                                              Службени гласник општине Кнић                                     Број 14. – страна 7. 

Draft 

пчелиња друштва ако се конкурише за пчелиња друштва и опрему у пчеларству (фотокопија) ,  

• уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 20 година, оверен код надлежне 

институције, рачунавши од 2017. године (само ако је подносилац захтева вишегодишњи засад подигао или 

планира да заснује на земљишту које је узео у закуп) , 

• уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 3 године, оверен 

 код надлежне институције, рачунавши од 2017. године газдинства која ће формирати          пластенике, 

•   предрачун,  предуговор, уговор, рачун или други вид доказа за набавку предметне инвестиције (са 

тачно уписаним подацима добављача или уговарача са бројем текућих рачуна) . Предрачун,  предуговор, 

уговор, рачун или други вид доказа важећи су од 01.01.2017. године до момента подношења захтева и 

не могу бити старији од дана регистрације.  

• потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и 

добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке (образац у 

Канцеларији за пољопривреду – Агроцентар) . 

• фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца 

захтева. 

 

 

У случају да је поднет већи број захтева за исплату подстицаја, на основу поднете документације и 

обиласка пољопривредних газдинстава Комисија формира листу по критеријумима усвојеним од стране 

Општинског већа где ће предност имати:  

 

1. Носилац пољопривредног газдинства млађи од 40 година, 

2. носилац пољопривредног газдинства жена, 

3. подносиоци захтева који први пут конкуришу за средства општине Кнић и инвестицију 

реализују у току трајања конкурса, 

4. подносиоци захтева који су инвестицију реализовали пре расписивања конкурса од 01.01.2017. 

године, па до дана објављивања конкурса, 

5. подносиоци захтева који су по претходном конкурсу остварили подстицај и 

6. за сектор воћe предност имају подносиоци захтева са површином засада мањoм од 0,5 hа за 

јабучасто, коштичаво и језграсто воће, и мање од 0,3 hа за јагодичасто и бобичасто воће. 

 

 

Рок за подношење захтева је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници 

општине Кнић www.knic.rs.  до 20.09.2017. године. 

 

Након утврђивања листе од стране надлежне Комисије и Одлуке Општинског већа корисници ће 

добити обавештење о одобрењу за реализацију инвестиције. Након тога следи потписивање Уговора и пренос 

средстава на наменски рачун подносиоца захтева. 

Корисници су у обавези да у року од 8 дана од дана преноса средстава од стране општине Кнић 

доставе Канцеларији за пољопривреду доказ о реализацији инвестиције као и следећу пропратну 

документацију за одређену врсту инвестиције: 

 

За инвестицију 101.1.1. , 101.1.6. , 101.1.7. , 101.1.8. , 101.1.9. и 101.1.10. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или купопродајни 

уговор издат у току текуће календарске године (обавеза за инвестицију  101.1.1. )  на коме је јасно 

исказана основна цена коштања, или други доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције (на 

пр. извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату 

са подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ ) , у 

позиву на број уписати број уговора или рачуна, 

• пратећу документацију која је предвиђена законом за одређену врсту инвестиције (на пр. 

отпремница, бројеви обележених грла наведених у предуговору, гарантни лист за опрему где је 

предвиђено и сл.) . 

 

За инвестицију 101.2.1. , 101.2.4. и 101.2.6. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или купопродајни 

http://www.knic.rs.до/
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уговор издат у току текуће календарске године (обавеза за инвестицију  101.2.1. )  на коме је јасно 

исказана основна цена коштања, или други доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције 

(на.пр. извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату 

са подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ) , у 

позиву на број уписати број уговора или рачуна, 

• пратећу документацију која је предвиђена законом за одређену врсту инвестиције (нпр. 

отпремница, бројеви обележених грла наведених у предуговору, гарантни лист за опрему где је 

предвиђено и сл. ) . 

 

За инвестицију 101.3.1. 

 

• копија плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000 не старији од 

шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности - 

РГЗ) ; ако се набавља садни материјал, 

 

• извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је подигнут производни 

засад са подацима о власништву, теретима и ограничењима, не старији од шест месеци у тренутку 

подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности - РГЗ) ; ако се набавља 

садни материјал, 

 

• анализа земљишта (ако се набавља садни материјал) , 

 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод 

оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке, 

• отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања 

отпремнице, 

• декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља (која прати рачун односно 

отпремницу) , 

• доказ о здравственој исправности садница (уверење о здравственом стању) , 

• доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у 

Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (решење надлежног 

Министарства запослове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављачу 

писану Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља за делатност 

производње односно делатност промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља) , 

• фискални или готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију издат у току текуће 

календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања. 

 

За инвестицију 101.3.2. и 101.3.3. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију, или други доказ о 

извршеном плаћању предметне инвестиције (на пр. извод оверен од стране банке или налог за 

уплату оверен од стране банке) , 

• пратећу документацију која је предвиђена законом за одређену врсту инвестиције ( на пр. 

отпремница, гарантни лист за опрему где је предвиђено и сл. ) 

 

За инвестицију 101.3.4. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за набављену инвестицију или други доказ о 

извршеном плаћању предметне инвестиције (на пр. извод оверен од стране банке или налог за 

уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату са 

подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ), у позиву 

на број уписати број уговора или рачуна, 

• отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања 

отпремнице. 

 

За инвестицију 101.3.5. 
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• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или други доказ о 

извршеном плаћању предметне инвестиције (на пр. извод оверен од стране банке или налог за 

уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату са 

подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ) , у позиву 

на број уписати број уговора или рачуна, 

• пратећу документацију која је предвиђена законом за одређену врсту инвестиције (на пр. дозвола за 

градњу, отпремница за опрему и сл. ) . 

 

За инвестицију 101.4.3. , 101.4.4. , 101.4.5. и 101.4.6. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или други доказ о 

извршеном плаћању предметне инвестиције (на пр. извод оверен од стране банке или налог за 

уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату са 

подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ) , у позиву 

на број уписати број уговора или рачуна, 

• пратећу документацију која је предвиђена законом за одређену врсту инвестиције (на пр. 

отпремница, гарантни лист за опрему где је предвиђено и сл. ) . 

 

За инвестицију 101.5.1. и 101.5.2. 

 

• фискални и готовински рачун о плаћеном износу или купопродајни уговор за набавку нових 

пчелињих друштава, или други доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције (на пр. извод 

оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке) , 

• у случају да се уплата врши директно на рачун добављача доставља се оверен налог за уплату са 

подацима уплатиоца и примаоца (име, презиме, број пољопривредног газдинства и ЈМБГ) , у позиву 

на број уписати број уговора или рачуна, 

• отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања 

отпремнице, гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања 

гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа. 

 

 

Обавезе корисника подстицајних средстава су да   (у зависности од врсте инвестиције) : 

 

• Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију 

која је предмет захтева у периоду од 3 (три) године од дана набавке/ реaлизације инвестиције; 

• Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама општине Кнић контролу поседовања и 

коришћења ивестиције у периоду у наредне три године. 

 

Одобрени подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру свих 

сектора, се додељују у виду бесповратних средстава и уплаћују на наменски рачун регистрованог 

пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ. 

 

Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Канцеларија за пољопривреду преко  писарнице  

Општинске  управе. Канцеларија ће  спроводити  детаљне  административне и стручне провере ради 

утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, да ли има све конкурсом предвиђене прилоге и да ли су 

услови за одобравање захтева испуњени. 

Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава доноси Комисија, а коначну Одлуку Општинско веће општине Кнић. На основу 

Одлуке Општинског већа, потписује се Уговор са председником општине и доноси Решење о исплати на 

наменски рачун корисника. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА 

 

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица. 
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У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежне 

Комисије, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном 

проценом одобриће се износ подстицаја. 

 

Комисија општине Кнић задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева 

додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење 

додатних услова. 

 

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности. 

 

Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Кнић'', на званичној интернет страници општине 

Кнић www.knic.rs и огласним таблама месних канцеларија. 

 
Захтеви за коришћење средстава по овом Конкурсу се подносе поштом препоручено или лично на 

писарници Општинске управе општине Кнић Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине 

Општинске управе Кнић на обрасцу који се може преузети у електронском облику преко сајта општине 

Кнић www.knic.rs или у Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе Кнић. 

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету са назнаком: 

 

на предњој страни: 

 

ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава општине Кнић за 2017. 

годину   - шифра инвестиције  (уписати   шифру)    

 

на   задњој   страни:    

 

име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева. 

 

 Поднета документација по овом Конкурсу не враћа се подносиоцима захтева. 

 

Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати факсом или 

електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од 

стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће битиодбачени. 

 

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 034/510-489; 062/306-199; 062/306-125 и 062/306-

792. 

 

 

 Број: 320-1339/2017-08 

У Книћу, 31.08.2017. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.08.2017. године, на основу 46. став 1. 

тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), члана 4. став 2. Закона о 

култури („Службени гласник РС“ 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић 

(„Службени гласник РС“, број 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), чл. 6. став 7.  Одлуке о 

манифестацијама и програмима у области културе, туризма и спорта од значаја за општину Кнић („Службени 

гласник општине Кнић“, број11/17),  и члана 7. став 1. тачка 2. и члана 39. став 1.  Одлуке о Општинском већу 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/08), члан 29. и 30. став 1. Пословника о раду 

Општинског већа општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', број 1/09 и 9/16)  донело је: 

 

http://www.knic.rs/
http://www.knic.rs/
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ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се расподела средстава планираних Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. 

годину („Службени гласник општине Кнић“ број 19/16 и 11/17)   за финансирање и суфинансирање културних, 

туристичких и спортских манифестација од значаја за општину Кнић, програма и пројеката у области културе, 

туризма и спорта на основу јавног конкурса као и манифестација које није било могуће унапред планирати. 

 

Члан 2. 

Средства планирана Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. годину („Службени гласник општине 

Кнић“ број 19/16 и 11/17) у укупном износу од 940.000 динара: Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.9 – 

Култура – Центар за културу, туризам и спорт,  програм 1201, функција 860- ПА 1201-0001- функционисање 

локалних установа културе, позиција 146  подпозиција 1 и 2, услуге по уговору - културне манифестације,  

износ 720.000 динара; програм 1502 – Програм 4 – Развој туризма, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и 

вере, програмска активност 1502 – 0002, позиција 150, подпозиција 1 економска класификација 423 – услуге по 

уговору – туристичке манифестације, износ 200.000 динара и позиција 153, подпозиција 1, економска 

класификација 426 – услуге по уговору – туристичке манифестације, износ 20.000 динара,  расподељују се на 

следећи начин: 

 

1. Средства у износу од 680.000 динара користиће се за финансирање и суфинансирање културних 

манифестација од значаја за општину Кнић и то: 

              „Вашари у Книћу–Книћанско лето“ у Книћу.............................    380.000 динара 

„Дани Стевана Книћанина“ у Книћу.............................................. 50.000 динара 

„Разиграна Гружа“ у Гружи............................................................  90.000 динара 

„Топоничко посело“ у Топоници...................................................  40.000 динара 

 „Цвети“ у Барама.............................................................................  40.000 динара 

„Новогодишњи карневал“ у Гружи................................................ 25.000 динара 

„Дочек Деда Мраза“ у Книћу.......................................................... 25.000 динара 

„Видовданске свечаности“ у Коњуши........................................... 30.000 динара 

 

2. Средства у износу од 220.000 динара користиће се за финансирање и суфинансирање 

манифестација у области  туризма и спорта од значаја за општину Кнић и то: 

 

„Фијакеријада“ у Гружи..................................................................  40.000 динара 

„Гулашијада“ у Честину..................................................................  40.000 динара 

„Пасуљијада“ у Лесковцу................................................................ 40.000 динара 

„Турнир у малом фудбалу“ у Книћу.............................................. 50.000 динара 

„Турнир у малом фудбалу“ у Гружи.............................................. 50.000 динара 

 

3. Средства  у износу од 40.000 динара за финансирање и суфинансирање осталих  манифестација које 

није било могуће планирати унапред вршиће се на основу посебне Одлуке Општинског већа, а по детаљном  

образложеном захтеву организатора манифестације.   

Члан 3. 

 

 Средства из члана 2. став 1. тачка  ове Одлуке преносе се на захтев организатора манифестације на 

рачун организатора односно на наменски рачун ако је организатор удружење.     

Члан 4. 

 

Организатору манифестације коме су по основу Одлуке о расподели средстава за културне 

манифестације од значаја за општину Кнић за 2017. годину (Службени гласник општине Кнић“ број 1/2017) већ 

пренета средства опредељена Одлуком о расподели средстава за културне манифестације од значаја за општину 

Кнић за 2017. годину (Службени гласник општине Кнић“ број 1/2017), нема права да потражује иста по овој 

Одлуци. 

 

 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о расподели средстава за културне 

манифестације од значаја за општину Кнић за 2017. годину (Службени гласник општине Кнић“ број 1/2017). 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

У Книћу, 

Број 401-1429/2017-01                                                                        

 31. 08. 2017. године                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ КНИЋ,  да на седници од 31.08.2017. године, на основу члана 

51.и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник Р'', бр. 36/09, 88/10 и 

38/15 ), главе 4. Локалног акционог плана запошљавања општине Кнић за 2017. годину (''Сл. гл. општине Кнић'', 

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

 

ПРОГРАМ O ДОДЕЛИ  СУБВЕНЦИЈА 

 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ 

 

 

 

 I Одлуком о Буџету општине Кнић за 2017. годину, на разделу 4. Општинска управа, глава 4.3., 

програм 1501 - Програм 3 - Локални економски развој, функција 490, програмска активност 1501 - 0003 

Подстицаји за развој предузетништва,  позиција 69 0, економска класификација 454, извор 01, Субвенције 

приватним предузећима, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара и на разделу 4. Општинска 

управа, глава 4.3., програм 1501 - Програм 3 - Локални економски развој, функција 490, програмска активност 

1501 – П-01 Мере популационе политике – Подстицање локалног економског развоја,  позиција 69 1, економска 

класификација 454, извор 07, Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 11.945.850 

динара. 

 

II Средства наведена у тачки I овог Програма користиће се за доделу субвенција послодавцима из 

приватног сектора, у једнократном износу, уз услов да седиште компаније буде на територији општине Кнић и/ 

или да делатност обавља на територији општине Кнић, а који ће запослити најмање једно незапослено лице са 

територије општине Кнић, на неодређено време, са пуним или четворочасовним радним временом, са 

препоруком да новозапослени има клизно радно време уколико има дете до 7 година старости. Лица морају 

бити пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Крагујевац, испостава Кнић.  

 

III Циљ овог Програма је подстицање локалног економског развоја кроз  укључивање локалног 

становништва и постојећих привредника у реализацију предвиђене мере, чиме се активира предузетнички и 

привредни потенцијал општине Кнић и дугорочно посматрано смањује сиромаштво и незапосленост на 

локалном нивоу.  

 

IV Програм ће се реализовати кроз доделу бесповратних средстава из Буџета општине Кнић за 2017. 

годину, послодавцима из приватног сектора, у складу са расположивим средствима. 

  

V  Појединачна субвенција која се додељује на основу овог Програма  износи у једнократном износу од 

582.000 динара по запосленом лицу на осмочасовно радно време и у једнократном износу од 336.000 динара по 

запосленом лицу на четворосатно радно време. Износ субвенције довољан је за покриће трошкова бруто плате 

запосленог лица за годину дана. Послодавац је дужан да након истека годину дана, лице задржи на још најмање 

шест месеци, без права на смањење броја запослених осим у случају природног одлива запослених 

(остваривања права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог) . 

 

VI  Поступак, процедура, услови и критеријуми за додељивањe средстава и друга питања од значаја за 

реализацију овог Програма, ближе ће се уредити посебним Правилником и Јавним позивом.  

  

VII  Овај Програм објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
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Број: 110-1256/2017-07 

У Книћу, 31.08.2017. године     

   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 

  

 ОПШТИНСКО  ВЕЋE  ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.08.2017. године, на основу члана 51.и 

59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник Р'', бр. 36/09, 88/10 и 

38/15 ), главе 4. Локалног акционог плана запошљавања општине Кнић за 2017. годину (''Сл. гл. општине Кнић'', 

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

 

ПРАВИЛНИК 

O ДОДЕЛИ  СУБВЕНЦИЈА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се: 

- поступак за расподелу бесповратних средстава из Буџета општине  

Кнић за 2017. годину, намењених за доделу субвенција за запошљавање на новоотвореним радним 

местима у 2017. години; 

-  лица која могу поднети пријаву; 

-  услови за избор послодаваца; 

-  обавезе послодаваца;  

-  начин правдања наменског трошења средстава;  

-  друга питања од значаја за реализацију. 

 

Члан 2. 

 

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима намењена је 

послодавцима из приватног сектора, у једнократном износу, уз услов да седиште компаније буде на територији 

општине Кнић и/ или да делатност обавља на територији општине Кнић, а који ће запослити најмање једно 

незапослено лице са територије општине Кнић, на неодређено време, са пуним или четворочасовним радним 

временом са препоруком да новозапослени има клизно радно време уколико има дете до 7 година старости. 

Лица морају бити пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Крагујевац, 

испостава Кнић.  

Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима у 

једнократном износу од 582.000 динара по запосленом лицу на осмочасовно радно време и у једнократном 

износу од 336.000 динара по запосленом лицу на четворосатно радно време. Износ субвенције довољан је за 

покриће трошкова бруто плате запосленог лица за годину дана. Послодавац је дужан да након истека годину 

дана, лице задржи на још најмање шест месеци, без права на смањење броја запослених, осим у случају 

природног одлива запослених (остваривања права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог) . 

Средства за реализацију ове мере износе 15.945.850 динара. Захтеви ће се одобравати у складу са 

расположивим средствима до утрошка средстава. Биће утврђени критеријуми за рангирање поднетих захтева, 

као и образац пријаве. Предност ће имати послодавци који имају регистровано седиште на територији општине 

Кнић и обављају делатност на територији општине Кнић. 

Приоритет приликом одлучивања о додели субвенција послодавцима за запошљавање на 

новоотвореним радним местима имају послодавци који запошљавају лица по следећем редоследу: 

 

1) жене, 

2) лица одрасла у хранитељској породици, 

3) особе са инвалидитетом, 

4) сви млади до 30 година старости, 

5) супружници из породица у коме су оба супружника незапослена,  

6) старији од 50 година, 
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7) самохрани родитељи,1 

8) родитељи којима је одлуком надлежног суда поверено самостално  вршење родитељског права,  

 

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима се  

одобрава под условом: 

 

- да припада приватном сектору (послодавци и правна лица код којих је удео приватног капитала у 

власничкој структури 100%), 

- регистрован најмање три месеца пре датума подношења захтева, 

- да је пословни програм економски оправдан и да обезбеђује повећање запослености запошљавањем 

незапослених лица са евиденције Националне службе – Филијала Крагујевац, испостава Кнић, без 

обзира на основ незапослености,  

- да послодавац није смањивао број запослених на неодређено време у последња три месеца која 

претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривања 

права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог), 

- да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак, 

- да у законским роковима измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање и 

има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако 

лице пријављено на обавезно социјално осигурање) , 

- да последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника 

принудне наплате НБС, 

- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у последње три 

узастопне фискалне године у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 

 

 

Право на субвенцију послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима не могу 

остварити:  

-државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, 

друштвене организације, удружења грађана, екстериторијалне организације, финансијске институције, банке и 

друштва за осигурање имовине и лица, 

-корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према државним даваоцима 

средстава,  осим за обавезе чија је реализација у току и исте редовно измирује, 

         -подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавним  позивима Националне службе за 

запошљавање и/ или општине Кнић за иста лица  у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања 

средстава, 

 - подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном периоду од 3 месеца од 

дана подношења захтева била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач 

или повезано лице са подносиоцем захтева, 

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана 

реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је 

правоснажним решењем окончан стечајни поступак. 

 

Члан 3. 

 

Уз прописани образац пријаве на конкурс достављају се и следећи докази, и то:  

Обавезни докази : 

- фотокопија личне карте свих законских и осталих заступника, односно одштампани подаци из 

личне карте са чипом, 

- ПИБ образац, 

- уверења са евиденције незапослених за лица која се запошљавају, 

- копија решења из регистра привредних субјеката или решење надлежног 

органа уколико послодавац није уписан у регистар Агенције за привредне 

регистре, 

- потврда (уверење) Министарства финансија - Пореске управе Кнић о 

измиреним порезима и доприносима по основу јавних прихода и потврда 

                                           
1
Сaмохраним родитељем у смислу овог Правилника сматра се родитељ детета чији је други родитељ непознат 

или је умро или је нестао. 
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(уверење) Одсека за локалну пореску администрацију о измиреним приходима оствареним на 

територији општине Кнић, а које администрира локална пореска администрација, 

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 

помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли 

му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове 

или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ - уколико је 

дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других 

оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ до закључења уговора, 

- картон депонованих потписа, са текућим рачуном на који ће бити пренета одобрена средства по 

основу субвенције, 

- образац оверених потписа лица овлашћених за заступање, 

- редовни годишњи финансијски извештаји - биланс стања и биланс успеха и 

- релевантни документ о броју запослених лица на дан подношења пријаве. 

Факултативни докази: 

 

- доказ о инвалидитету уз потврду да може обављати делатност код послодавца (важи за особе са 

инвалидитетом) , 

- доказ о статусу самохраног родитеља - изјаву подносиоца пријаве, дату под моралном, кривичном 

и материјалном одговорношћу (важи за самохране родитеље) . 

 

Члан 4. 

 

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима додељује се на основу 

јавног позива који расписује Општинско веће,  по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање на 

садржину јавног позива. 

Јавни позив садржи услове које подносилац захтева треба да испуњава,  документацију коју доставља уз 

захтев, критеријуме за доделу средстава, документацију за закључивање уговора, средство обезбеђења 

уговорних обавеза – две бланко менице, обавезе послодаваца, рок за подношење захтева, адресу на коју се 

захтев доставља и друге потребне елементе. 

По отварању јавног позива организује се и „инфо дан“ и одређује место и време када сва заинтересована 

лица могу добити потребне информације, појашњења и сл. у вези са расписаним позивом. 

Уз јавни позив заинтересованим лицима мора бити омогућено и електронско преузимање образаца 

пријаве. У јавном позиву биће одређен рок за подношење пријава. 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној  

коверти, са назнаком ''не отварати''  поштом на адресу: 

''Општина Кнић 

Комисија за оцењивање пристиглих пријава 

34240 Кнић'' 

 

или непосредно у писарници Општинске управе општине Кнић. 

 

Члан 5. 

 

Комисија за оцењивање пристиглих пријава, коју формира Општинско веће, врши пријем, обраду, 

рангирање поднетих захтева, проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације. Комисија 

треба да има најмање 4 члана. Један од чланова Комисије мора бити запослен у Канцеларији за локални 

економски развој Општинске управе општине Кнић. У циљу правилне обраде Комисија може тражити и друге 

доказе релевантне за одлучивање по захтеву и може ићи у обилазак подносиоца пријаве. Захтеви који не 

испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати. 

Канцеларија за локални економски развој задужена је за праћење реализације мере. Канцеларија је 

дужна да поднесе извештај Локалном савету за запошљавање и Општинском већу извештај о реализацији мере 

до краја текуће године. 

Одлуку о додели субвенције доноси Општинско веће општине Кнић, на предлог Комисије за 

оцењивање пристиглих пријава, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање. Коначна одлука 

о додели средстава по позиву се објављују на званичној интернет страници општине Кнић и  на огласној табли 

општине. Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава  може поднети 

приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке. 

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

намене расписује се други јавни позив за доделу субвенција. Током другог јавног конкурса се не организује 
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„инфо дан“ . Остале одредбе Правилника које се односе на расписивање позива се сходно примењују и на други 

јавни позив. 

 

Члан 6. 

 

На основу Одлуке о додели субвенција, закључује се Уговор о међусобним правима и обавезама између 

послодавца и председника општине Кнић, након тога послодавац може запослити лице/ а и доставити доказ.  

Након закључења уговора са председником општине, послодавац подноси као доказ следећу 

документацију:  

- фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање, 

- фотокопију уговора на неодређено време са новозапосленим лицем/ лицима (датум заснивања радног 

односа не сме бити пре доношења Одлуке) 

 - две бланко потписане соло менице корисника средства уписане у Регистар меница и овлашћења код 

Народне банке Србије, захтев за регистрацију меница и меничну изјаву.  

 

Уговор са новозапосленим лицем/ има између осталог мора садржати име и презиме, ЈМБГ, број личне 

карте лица, мора бити закључен на неодређено време, мора јасно дефинисати права послодавца и обавезе 

запосленог, као и услове под којима лицу може престати радни однос. 

Средства ће бити пребачена након достављања доказа о заснивању радног односа са лицима са 

евиденције и остале документације и закључења уговора са председником општине о додели субвенције.  

 

Члан 7. 

 

Корисник субвенције се обавезује да ће донирана средства искористити искључиво за бруто зараду 

новозапосленог лица. Корисник се обавезује да ће из одобрених средстава сносити трошкове бруто плате 

запосленог лица за период од годину дана, и да ће лице задржати у компанији још најмање шест месеци, без 

права на смањење броја запослених. Корисник мора подносити извештај о утрошку средстава. Наменско 

коришћење средстава контролише Општинска управа преко Канцеларије за локални економски развој,  на 

основу извештаја који корисници подносе квартално. По истеку рока од 12 месеци  од  одобравања средстава 

корисници подносе свој завршни извештај. 

Уколико корисник средстава у прописаном року не поднесе извештај, или се на основу достављеног 

извештаја и увида у пратећу документацију утврди да мера није реализована у складу са одредбама уговора, 

корисник средстава обавезан је да врати примљена средства. 

 

 

Обавезе корисника средстава: 

 

-закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време са пуним 

или четворочасовним радним временом (запослени мора код послодавца бити запослен најмање 18 

месеци од дана заснивања радног односа) , 

- да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање и да 

достави доказ о уплати бруто зараде за лица из уговора, 

- уколико лицима која су обухваћена овом мером престане радни однос, 

корисник средстава дужан је да у року од 30 дана од престанка радног односа 

заснује радни однос на неодређено време са пуним или четворочасовним радним временом са другим 

незапосленим лицима са евиденције у складу са висином одобрене субвенције, за преостало време 

утврђено уговором увећано за период у коме је извршена замена, 

- ако корисник средстава лицима обухваћеним уговором откаже уговор о раду 

без кривице запослених дужан је да врати целокупан износ субвенције уз 

припадајућу законску камату, 

- да укупан број запослених не може бити мањи од броја запослених на дан 

подношења захтева за доделу субвенције за запошљавање на новоотвореним 

радним местима, увећан за број лица за која је додељена субвенција, осим у 

случају природног одлива запослених, 

- да уколико смањи број запослених, изврши повраћај средстава увећаних за 

износ законом утврђене камате обрачунате од дана преноса средстава, 

- омогући Општинској управи општине Кнић праћење реализације уговорне обавезе; 

- достави Општинској управи општине Кнић доказе о реализацији уговорне обавезе путем извештаја; 

- да обавести Општинску управу општине Кнић о свакој промени која је од утицаја на реализацију 

уговорних обавеза. 
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Члан 8. 

 

Јавни позив објављује се на огласној табли општине Кнић, званичном сајту општине, на адреси: 

www.knic.rs и званичној фб страници општине. 

 

Овај Правилник ступа на наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

У Книћу, 

Број: 110-1256/2017-07 

Дана: 31.08.2017. године 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.08.2017.године,  на основу чл.38. Закона 

о удружењима (''Сл.гласник РС'',51/09), чл.59. став 1. тачка 32. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 

95/08  и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16) донело је: 

 

ПРОГРАМ  

 О ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

I 

Одлуком о Буџету општине Кнић за 2017. годину, у разделу  4. Општинска управа, глава 4.1. , функција 

840, програм 0602 - Програм 15 - Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина,  позиција 58, подпозиција 0, економска класификација 481- Дотације 

удружењима грађана (по спроведеном јавном конкурсу) планирана су средства у износу од 250.000 динара. 

 

II 

Средства наведена у тачки I овог Програма користиће се за финансирање програма/ пројеката од јавног 

интереса за општину, у 2017. години из следећих области: 

 

➢ Социјалне заштите, борачко- инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и 

друштвене бриге о старим особама, 

➢ Заштите и промовисања људских и мањинских права, 

➢ Програми за предшколску и школску децу, 

➢ Програми за омладину, 

➢ Програми за формална и неформална образовања науке, културе, информисања, 

➢ Волонтеризам, 

➢ Хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне 

потребе општине Кнић и афирмацију грађанског активизма, 

➢ Екологија, заштита животне средине, здравља грађана и заштита животиња. 

 

III 

Циљ овог Програма је стварање услова за унапређење положаја и учешћа удружења грађана у локалној 

заједници. 

 

IV 

Појединачна субвенција која се додељује на основуовог Програма  износи максимално до 100.000 

динара. 

 

V 

Поступак, процедура, услови и критеријуми за додељивањe средстава и друга питања од значаја за 

реализацију овог Програма и ближе ће се уредити посебним Правилником. 

 

VI 

http://www.knic.rs/
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Овај Програм објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић'' 

 

 

Број:110-1420/2017-01 

У Книћу 31.08.2017.године         

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р.  
 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.08.2017.године, на основу чл. 38. 
Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' , 51/ 09), чл. 59. став 1. тачка 32. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'', бр. 95/ 08 и ''Сл. гласник општине Кнић'', бр. 3/16) донело је, 

 
 

ПРАВИЛНИК О  

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ КНИЋ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак доделе, као и начин 
и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса у општини Кнић. 

 
 

Члан 2. 
 

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на 

слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног 
заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар 
надлежног органа у складу са законом. 

 

Члан 3. 
 

Под програмом од јавног интерса из члана 1. сматрају се програми у области: 

 

- Социјалне заштите, 

- Борачко – инвалидске заштите,  
- Заштите лица са инвалидитетом, 

- Друштвене бриге о деци и старим особама, 

- Заштите и промовисања људских и мањинских права, 

- Програми из области образовања, науке, културе, информисања,  
- Волонтеризма, 

- Хуманитарних програма, 

- Екологије, заштита животне средине, здравља грађана и заштита животиња, 

- Подстицања наталитета, 

- Други програми или пројекти у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе. 
 
 

Члан 4. 
 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу. Прихватљиви 
трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Кнић укључују: 
 

o трошкове набавке услуга, трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију 

пројекта и радионица, 
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o остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне трошкове, информисање, 

оглашавање, штампање, 

o ангажовање експерата, евалуација пројекта, трошкове организације обука итд. , 

o трошкове кетеринга као пратеће активности пројекта у максималном износу од 300 динара по учеснику 

пројектне активности (доказ рачун, листа учесника) 

o куповина техничке опреме ( таблет, рачунар, фотоапарат и друго) . 

 

С тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржишним ценама. 

Неприхватљиви трошкови - трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из буџета  општине 

Кнић: 

  
o дугови и покривање губитака или дуговања, 

  

o пристигле пасивне камате, 

  

o ставке које се већ финансирају из других пројеката и 

 

o  сви трошкови из групе Прихватљиви трошкови  који превазилазе наведене прихватљиве износе  

 

Члан 5. 
 

Висина средстава за расподелу удружењима, као и позиција у буџету - раздео на коме се средства 
предвиђају, одређује се сваке године Одлуком о буџету општине Кнић. 
 

Члан 6. 
 

Додела средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма и пројеката од јавног 
интереса, из члана 4 овог Правилника, врши се на основу јавног конкурса. 
 

Члан 7. 
 

Право на доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса имају удружења која имају седиште на територији општине Кнић, обављају делатност на 
терторији општине Кнић и која се не финансирају по другим основама из буџета општине Кнић и која су 
доставила Извештај о наменском утрошку средстава за реализацију пројеката финансираних средствима 
општине у претходној години.  

 

Члан 8. 
 

Председник општине Кнић уз сагласност Већа општине Кнић, а на предлог Комисије за сарадњу са 

невладиним организацијама доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за учешће 

општине Кнић у финансирању пројеката удружења средствима буџета општине Кнић из члана 4. овог 
Правилника, а у складу са областима дефинисаним чланом 3. овог Правилника.  

Конкурсни поступак спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од 
јавног интереса (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 9. 
 

Комисију из члана 8. овог правилника, посебним решењем, образује Председник општине Кнић. 
Комисија има председника и 4 члана.  

Решењем из става 1 овог члана одређује се састав Комисије и задатак, као и друга питања од значаја 
за рад Комисије. Председник општине, решењем из става 1 овог члана одређује члана општинског Већа за 

координатора рада Комисије, који ће организовати, координирати и пратити рад чланова Комисије на 
извршењу одређеног задатка. Организационе и административно- техничке послове за потребе Комисије 

обављаће Служба надлежна за послове Општинског већа, а стручне послове Општинска управа.  
 

Члан 10. 
 

Конкурс обавезно садржи: област од јавног интереса која се подстиче, ко може бити учесник 
конкурса, рок за подношење пријаве и предлога програма или пројекта, обим средстава која се додељују, 
трајање програма или пројекта, као и ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши 
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вредновање и рангирање пријављених програма или пројеката и друге одредбе од важности за реализацију 
конкурса.  

Конкурс се обавезно објављује на званичној интернет презентацији општине Кнић. Конкурс садржи 
напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу 
неће разматрати. 

 

Члан 11. 
 

Удружење подноси пријаву на конкурс Комисији, која подразумева подношење конкурсне 
документације у предвиђеном року.  

Конкурсна документација садржи:  
-  Образац пријаве на Јавни конкурс, 

-  Образац предлога пројекта, 

-  Образац предлога буџета предлога пројекта,  
-  Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако  

се програм или пројекат тако реализују у случајевима када се конкурише за недостајућа средства, 

-  Оверену изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта, 

-  Решење о упису у регистар код надлежног органа,  
-  Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или  

сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама, друге акте које Комисија 
може навести у конкурсу, а од важности су за реализацију конкурса.  
 

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо. 

Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи 

могући начин.  
Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати 

важећом. 

 

Члан 12. 
 

Пријаве на Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на Писарници Oпштинске управе општине 
Кнић, или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком: 

  
 
 

ОПШТИНА КНИЋ  
"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кнић за 
2017. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Кнић" .  
Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: _________________________________  

 

Контакт особа и број телефона: ___________________________________  
 
 
 

Члан 13. 
 

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Кнић. 
 

Члан 14. 
 

Пријаве за доделу средстава на јавним конкурсима из члана 10. овог Правилника, Комисија 
оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником.  

Избор програма и пројектата од јавног интереса који ће се финансирати или суфинансирати 
средствима буџета општине Кнић врши се, пре свега, применом следећих критеријума:  

1) област у којој се реализује програм или пројекат, дужина трајања, број лица која се укључују у 
програм или пројекат, могућност развијања програма или пројекта и њихова одрживост;  

2)  циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 
стања у области у којој се програм или пројекат спроводе;  

3)  суфинансирање програма или пројекта из других извора: сопствених прихода, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање програма;  
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4)  законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма или пројеката 
уколико их је било. Ближа мерила за избор програма или пројеката применом критеријума из става 1. овог 
члана, као и допунске критеријуме, начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја и који су 
специфични за одређену област утврђује Комисија. 

 

Члан 15. 
 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројекта у року који не може бити дужи 
од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија.  

Листа из става 1. овог члана објављује се обавезно на званичној интернет страници надлежног 
органа. На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од 
дана њеног објављивања.  

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.  
Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета општине Кнић додељују средства за 

подстицање програма и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката, 
Веће доноси у року од 30 дана од дана утврђивања Листе из става 1. овог члана. Одлука из става 5 овог 
члана се објављује на званичној интернет страници општини Кнић . 

  
Члан 16. 

 

У  року од 15 дана од доношења одлуке о избору програма или пројекта од стране Општинског 
већа, закључује се уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима између Општине Кнић и 

удружења коме су одобрена средства. Текст уговора из става 1. овог члана припрема Општинска управа и 
са мишљењем Општинског правобраниоца га доставља Председнику општине.  

Уговор у име Општине Кнић закључује Председник Општине. Уговором се уређују међусобна 
права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма или пројекта, рок у 

коме се програм или пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 

обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава 
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета програма 

и друга питања од значаја за реализацију уговора. 

 

Члан 17. 
 

Општинско веће, преко Општинске управе - Одељења за финансије и буџет и Службе надлежне за 
послове Опшинског већа прати реализацију програма и врши контролу његове реализације. 

 

Члан 18. 
 

Удружење - корисник средстава, односно реализатор програма или пројекта дужан је да 

Општинском већу или Општинској управи, а нарочито Одељењу за финансије и буџет у сваком моменту, 

омогући контролу реализације програма или пројекта, контролу наменског трошења средстава и увид у сву 

потребну документацију.  

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, Председник Општине ће 

раскинути уговор и затражити повраћај пренетих средстава, односно активирање инструмента обезбеђења, а 

удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 
 

Члан 19. 
 

Удружење је дужно да Општинском већу, преко Општинске управе подноси извештај - наративни и 

финансијски, о реализацији програма или пројекта за које су му додељена средства. Општинска управа врши 

контролу извештаја и са обавештењем о томе да ли су надлежни органи уочили да ли има неправилности у 

трошењу средстава или ненаменског трошења средстава од стране удружења, исте доставља Општинском 

већу.  

Извештај се доставља, по правилу, након шест месеци, осим у случају када програм или пројекат не 

трају дуже од шест месеци и након реализације програма или пројекта, а садржи, нарочито: податке о 

степену реализације програма или пројекта и утрошеним средствима. 
 

Члан 20. 
 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Кнић". 
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Број: 110-1420/2017-01  
У Книћу, 31.08.2017. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 

 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС", број 62/ 06, 69/ 08-

др. закон, 41/ 09 и 112/ 2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државој својини („Сл. гласник РС“ , бр. 16/ 2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(„Сл.лист општине Кнић“ број 1/ 07), а по претходно добијеној сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број 320-11-01245/2017-14 од 01. 09. 2017. године, председник општине Кнић је дана 

01.09.2017. године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ КНИЋ  

 

и расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ КНИЋ 

I 

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић у следећим катастарским општинама:      

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м2) 

Почетна цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

заштите 

Балосаве 1 0,6578 4.834,89 966,98 1  

Баре 2 0,0900 1.150,49 230,10 1  

Баре 3 0,7632 7.588,15 1.517,63 1  

Бечевица 4 2,1671 27.574,64 5.514,93 1  

Бечевица 5 3,2388 35.017,74 7.003,55 1  

Борач 6 0,1777 1.883,00 377,00 1  

Борач 7 1,0750 9.474,84 1.894,97 1  

Борач 8 1,8229 10.883,31 2.176,66 1  

Борач 9 1,6343 15.739,19 3.147,84 1  

Борач 10 0,3690 4.259,04 851,81 1  

Борач 11 2,0315 2.693,10 538,62 1  

Борач 12 0,1843 309,77 61,95 1  

Борач 13 1,4337 11.539,45 2307,89 1  
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Брестовац 14 0,9764 1.837,27 .367,45 1  

Брњица 15 1,1041 10.121,23 2.024,25 1  

Брњица 16 1,4663 17.282,43 3.456,49 1  

Брњица 17 1,2870 14.624,07 2.924,81 1  

Брњица 18 2,1775 26.632,24 5.326,45 1  

Брњица 19 1,3094 14.653,75 2.930,75 1  

Бум Брдо 20 1,0651 14.493,56 2.898,71 1  

Бум Брдо 21 2,8173 17.847,28 3.569,46 1  

Врбета 22 1,1374 11.301,75 2.260,35 1  

Вучковица 23 0,6407 4.112,00 822,00 1  

Вучковица 24 1,2736 14.085,00 2.817,00 1  

Вучковица 25 2,4999 21.370,00 4.274,00 1  

Вучковица 26 1,6762 21.621,00 4.324,00 1  

Вучковица 27 1,5651 19.373,00 3.875,00 1  

Грабовац 28 0,9982 14.546,95 2.909,39 1  

Грабовац 29 1,7447 19.900,15 3.980,03 1  

Грабовац 30 0,7111 6.558,79 1.311,76 1  

Грабовац 31 1,1931 17.379,49 3.475,90 1  

Грабовац 32 2,5577 13.740,77 2.748,15 1  

Грабовац 33 1,8503 25.362,69 5.072,54 1  

Гривац 34 1,4435 18.850,83 3.770,17 1  

Гривац 35 1,1427 11.361,34 2.272,27 1  

Гривац 36 0,9611 12.286,00 2.457,20 1  

Гривац 37 1,2762 16.894,59 3.378,92 1  

Гривац 38 1,2724 13.300,90 2.660,18 1  

Гривац 39 1,6220 10.413,54 2.082,71 1  

Гружа 40 0,6811 6.469,36 1.293,87 1  

Губеревац 41 1,0074 6.121,74 1.224,35 1  

Губеревац 42 3,8503 21.269,64 4.253,93 1  

Гунцати 43 0,2654 1.071,49 214,30 1  

Гунцати 44 1,1929 15.702,29 3.140,46 1  

Гунцати 45 1,2883 4.591,47 918,29 1  

Гунцати 46 1,2845 2.067,72 413,54 1  

Гунцати 47 1,4297 6.078,33 1.215,67 1  

Гунцати 48 2,1214 25.651,54 5.130,31 1  

Драгушица 49 2,2745 29.075,55 5.815,11 1  

Дубрава 50 0,7141 8.114,26 1.622,85 1  

Жуње 51 1,3561 6.845,62 1.369,12 1  

Забојница 52 1,5089 13.551,29 2.710,26 1  

Забојница 53 1,6525 21.871,06 4.374,21 1  

Забојница 54 1,7849 25.200,24 5.040,05 1  

Забојница 55 1,8738 16.233,24 3.246,65 1  

Забојница 56 0,6869 7.805,18 1.561,04 1  

Забојница 57 1,2642 12.914,23 2.582,85 1  

Кикојевац 58 1,3967 17.565,21 3.513,04 1  

Кнежевац 59 2,1626 25.366,42 5.073,28 1  

Кнић 60 1,2891 12.683,02 2.536,60 1  

Кнић 61 1,4005 17.902,97 3.580,59 1  

Кнић 62 1,6415 20.983,74 4.196,75 1  

Кнић 63 2,0927 25.204,39 5.040,88 1  

Кнић 64 1,4383 5.916,34 1.183,27 1  

Кнић 65 1,8193 17.846,34 3.569,27 1  

Кнић 66 2,9724 24.904,38 4.980,88 1  

Кнић 67 0,7697 9.238,08 1.847,62 1  

Кусовац 68 1,9699 26.678,17 5.335,63 1  

Кусовац 69 0,8618 7.410,51 1.482,10 1  

Лесковац 70 1,9320 10.788,55 2.157,71 1  

Липница 71 2,3514 16.822,96 3.364,59 1  
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Липница 72 2,4504 27.164,95 5.432,99 1  

Љубић 73 1,3744 6.616,91 1.323,38 1  

Љубић 74 1,5816 10.748,64 2.149,73 1  

Љуљаци 75 2,0306 22.676,81 4.535,36 1  

Љуљаци 76 2,1615 22.934,75 4.586,95 1  

Љуљаци 77 2,2072 11.737,04 2.347,41 1  

Љуљаци 78 2,3148 19.532,90 3.906,58 1  

Љуљаци 79 3,7590 26.580,00 5.316,00 1  

Опланић 80 0,1659 2.028,04 405,61 1  

Пајсијевић 81 0,4024 1.259,46 251,89 1  

Пајсијевић 82 1,7307 11.635,98 2.327,20 1  

Пајсијевић 83 1,7035 5.535,93 1.107,19 1  

Пајсијевић 84 1,7353 8.882,42 1.776,48 1  

Пајсијевић 85 2,0733 26.503,55 5.300,71 1  

Претоке  86 1,6627 23.878,79 4.775,76 1  

Претоке  87 2,5113 34.241,20 6.848,24 1  

Претоке  88 0,8541 10.063,62 2.012,72 1  

Претоке  89 1,5856 22.050,29 4.410,06 1  

Претоке  90 0,4927 6.608,75 1.321,75 1  

Претоке  91 0,4929 4.395,51 879,10 1  

Радмиловић 92 1,8310 20.085,90 4.017,18 1  

Радмиловић 93 2,1200 27.010,18 5.402,04 1  

Радмиловић 94 1,6666 18.356,40 3.671,28 1  

Радмиловић 95 1,5940 21.022,61 4.204,52 1  

Суморовац 96 1,3610 11.576,05 2.315,21 1  

Топоница 97 2,2264 27.447,77 5.489,55 1  

Топоница 98 2,1656 30.975,04 6.195,01 1  

Топоница 99 3,0104 33.681,36 6.736,27 1  

Честин 100 1,0924 7.062,04 1.412,41 1  

 УКУПНО 154,1064  

                     

Лицитациони корак износи 500,00 динара. 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 

парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 

коришћење, може се извршити у згради Општине Кнић, у просторијама Агроцентра сваког радног дана од 7 

до15 часова.  

Контакт особа Небојша Арсенијевић, тел. 034/ 510-489. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све  

КО дана 08.09.2017.од 10 часова. 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи 

поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену 

површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној 

својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, 

не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели 

тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет 

коришћења.  

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            

 

II 
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– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

има: 

-  физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази 

земљиште које је предмет закупа и које je  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

-  физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе 

која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет 

закупа; 

-  правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у 

којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе 

којој припада та катастарска општина. 

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: 

-  физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу- за пољопривредну производњу;   

-  физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за 

инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном 

земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као 

доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се 

налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха 

пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву 

пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од 

шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет 

закупа (не старији од шест месеци). 

 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 

пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач 

доказује фотокопијама следећих докумената: 

-  фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка 

лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) за правна лица; 

-  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве 

јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 

-       потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

-     за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две 

године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;  

-     за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  

енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 
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          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3. , 4. и 

5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да 

након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3. , 4. и 5 . овог одељка 

Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност 

услова из овог огласа. 

 

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се 

сматра да је одустао од јавног надметања. 

 

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа 

Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник 

може заступати само једног понуђача на јавном надметању.  

 

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном 

динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун 

Општинске управе Кнић број: 840-741822843-14 са позивом на број 044. 

 

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач 

одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који 

настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате 

депозита. 

 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава. 

 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка 

лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог 

огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу 

документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 

извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу 

преузети сваког радног дана на писарници општине Кнић. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 

саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 

• Адреса: Општина Кнић, 34240 Кнић бб, Комисији за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 
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На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана 18.09.2017.године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске општине Кнић до наведеног 

рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

V 

– Јавно надметање - 

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће 

се у згради Општине Кнић, улица бб, и то 19.09.2017.године са почетком у 12 часова за све КО. 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног 

надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан уплате. 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности Одлуке достави доказ о 

уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине  преко Oпштинске  управе општине Кнић. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за 

сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања 

закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 

последњу годину закупа. 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Кнић, на огласној табли Општине Кнић и 

месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине Кнић.  

 

У Книћу, 

 

Број: 320- 981/2017- 01                               

Дана: 01.09.2017. године                                                                                                               

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 

  
 

 



Страна 28. – Број 14.                                     Службени гласник општине Кнић                                               02.09.2017. 

Draft 

 

С А Д Р Ж А Ј 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ..................................................................................................................................... 1 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ МЕРА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ 

ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  ................................................................................................................ 1 

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, 

ТУРИЗМА И СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ  ............................................................. 10 

ПРОГРАМ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА 

ПОДРШКУ ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ  .................................................................................................................................... 12 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ 

ЗА ПОДРШКУ ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ  .............................................................................................................................. 13 

ПРОГРАМ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ  ............................. 17 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. 

ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ  .......... 18 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ........................................................................................................................ 22 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ .................................................. 22 

 

 
 

 

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

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

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

 



 

 

 


