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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 06.07. 2012. год., на основу чл.53. и чл.55. 
Закона о водама ( '' Сл. гласник РС'',бр. 30/2010 ), чл. 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( '' 
Сл.гласник РС '',бр.129/07 ), чл.35. став 1. тачка 7.Статута 
општине Кнић ( '' Сл.гласник РС '',бр.95/08 ), а по 
прибављеном мишљењу ЈВП '' Србијаводе '' Београд, 
ВПЦ '' Морава '' , Ниш, РЈ '' Чачак'' са седиштем у 
Чачку,бр.1084/2 од 15.03.2012.године, донеле је  
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА  
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
I 
 

Оперативни план за одбрану од поплава за воде 
II реда на територији општине Кнић за 2012.годину 
садржи податке неопходне за ефикасно спровођење 
одбране од поплава, критеријуме за проглашавање 
одбране од поплава, имена руководилаца и називе 
субјеката одбране од поплава и начин узбуњивања и 
обавештавања. 

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

Територију општине Кнић чини 36 села са 
укупно 16 146 становника ( по попису из 2002 године ). 

Рељеф је разноврстан, како по висинској 
разлици тако и по облицима.Цела територија општине 
Кнић сеналази изнад 200м надморске висине,више од 
3/4територије се простире у интервалу од 200-500м, док 
само 14% територије прелази надморску висину од 500м. 

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

II 
            
   Процена могуће угрожености 
 
              Географски посматрано, општина Кнић заузима 
средишњи положај у јужном делу Шумадије, на прелазу 
од високих шумадијских планина, долином реке Груже,  
према западноморавској низији. Територију општине у 
правцу север-југ пресеца река Гружа. Низија поред 
Груже и њених притока представља најплоднији део 
земљишта општине Кнић. Међутим, бујичасти карактер 

река и притока, због непошумљених оголелих брда у 
сливу  и непотпуно регулисаних водотока, условљавају 
поплаве, док лети нема довољно воде за наводњавање. 
 Према чл.6. и чл.55. Закона о водама 
(''Сл.гласник РС'',бр. 30/10) као и Одлуке о утврђивању 
пописа вода I реда (''Сл.гласник РС'',бр.83/10) река Гружа 
је сврстана у воде I реда па Оперативни план одбране од 
поплава за ову реку доноси Министарство 
пољопривреде, водопривреде, шумарства и трговине.За 
воде II реда Оперативни план одбране од поплава доноси 
јединица локалне самоуправе. 
 
              Најзначајније леве притоке Груже су: Рибеш, 
Честинска река и Каменичка река.Рибеш настаје од 
извора '' Врело '' у селу Рашковић. Извор се налази на 
300м надморске висине и има издашност 19 л/с.Од 
извора Рибеш је дуг 13 км. Његова долинска раван је 
плодна јер река целим својим током тече преко дна 
Гружанске котлине.Рибеш има ниске обале и плавна је 
готово читавим током, а посебно је ризична деоница 
уливања у реку Гружу у дужини од око 600 м. Током 
зимског и пролећног периода река Рибеш плави плодне 
пољопривредне површине као и путну 
инфраструктуру.Највећа притока Рибеша је Брњица. Река 
је дуга 12км. Површина слива Брњице износи 37,6км 
квадратних.Поред Брњичке реке веће притоке Рибеша су 
поток Дебељак( 9км ) и Липничка река ( 8,2 км ). 
Липничка река се током кишног периода излива код 
моста у насељеном месту Липница где угрожава део 
путне инфраструктуре и околна домаћинства. Укупна 
дужина Рибеша и притока износи 120км, површина слива 
износи 96км квадратна а густина речне мреже 1250м/км 
квадратних. Каменичка река не пресушује и претежно 
тече уједначеном количином воде.  

Честинска река настаје од Божанске и Леве реке 
и тече са западних падина Гледићких планина. Главни 
изворишни крак је Божанска река која извире на 640м 
надморске висине. Честинска река је дуга 11км и улива 
се у реку Гружу на 222м надморске висине. Честинска 
река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код 
моста у насељеном месту Гружа где током кишног 
периода често долази до загушења. 
 Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и 
северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом 
најбогатија десна притока Груже је Борачка река.Извире 
на југоисточним падинама Растовљака, на 702м 
надморске висине. У планинском делу Јешевца, Борачка 
река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању 
планине, река проширује своју долину и тече преко 
неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у 
Гружанско језеро на 270м надморске висине.Река је дуга 
12,5км.Површина слива Борачке реке износи 84,5км 
квадратних. Од двадесетак притока које се уливају у 
Борачку реку највеће су Грчки поток ( 8,8 км ) и поток 
Бања ( 2,2 км ). Укупна дужина притока износи 60км.                                                                   
 Значајне десне притоке Груже су и Коњушка 
река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, Конопљиште и 
Дубоки поток. Неке од притока, као и поједини водотоци 
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немају стално место уливања, већ га мењају после сваког 
надоласка воде, чинећи  тиме штету на овом подручју. 
              Посебно су угрожене пољопривредне површине, 
јер поплаве осим директних материјалних штета односе 
плодни земљишни слој  са  пољопривредних површина и 
истовремено их затрпавају стерилним наносима. 
 

III 
 

Елементи оперативног плана за одбрану од поплава 
 

1. Упозоравање 
1.1.Уочавање поплаве и прогноза 

За локални центар за пријем упозорења 
одређује се канцеларија телефонске централе Општинске 
управе општине Кнић, са бројем телефона 034/510-113.У 
случају немогућности коришћења телефона, 
комуникација се успоставља преко радио станице из 
система општинских веза. 

Референти месних канцеларија задужени су да 
благовремено обавесте локални центар за пријем 
упозорења о порасту водостаја водотока на својим 
теренима. 
 Уколико се поплава деси ван радног времена, 
референти МК обавештавају руководиоца одбране од 
поплава на телефон број 062/206-246 или преко ПС Кнић 
на број телефона 034/510-122. 

На основу добијених информација са терена, 
руководилац одбране од поплава врши њихову проверу 
код следећих извора: 

ЈВП '' Србијаводе '' ВПЦ '' Морава '', РЈ '' Чачак '' 
на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава 
за водно подручје Западна Морава, Јованке Ћирковић, 
064/840-41-11 ( имена одговорних руководиоца и њихови 
бројеви телефона одређени су Наредбом о утврђивању 
оперативног плана за одбрану од поплава за 2011.годину, 
коју је донео Министар пољопривреде,шумарства и 
водопривреде '' Сл.гласник РС '', Бр.15/2011 од 
08.03.2011.године ). 

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

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

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

За осматраче се одређују референти месних 
канцеларија који визуелно осматрају водостај и 
достављају повратну информацију центру за пријем 
упозорења. 

У случају да се од ВПЦ '' Морава '' РЈ '' Чачак '' 
добију информације да се очекује поплавни талас већег 
обима, активира се штаб одбране од поплава за рад током 
24 часа. По успостављању рада штаба за одбрану од 
поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата 
јављају о стању водостаја. 

Са осматрањем се престаје након налога од 
стране општинског руководиоца одбране од поплава. 
 

2. Оглашавање упозорења 
Упозорења се утврђују од стране штаба за 

одбрану од поплава и морају бити координирана и 
компатибилна са РХМЗ. 

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

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

По пријему и провери информација са терена 
врши се и обавештавање грађана о опасности од поплава. 
За формулисање и пласирање информација одређује се 
при Општинској управи општине Кнић, Небојша 
Арсенијевић са бројем телефона  062/ 306 -125, а на 
основу налога председника Штаба за ванредне ситуације. 
Лице задужено за информисање доставља информације о 
опасности од поплава локалној радио станици и 
референтима МК. 
 
 
2.Евакуација и спасавање 

 
 У зависности од локације и обима поплавног 
таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено 
урадити следеће: 
 А) Осигурати да је угрожено становништво 
обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно и 
крајње одредиште, којим путевима се иде и које је 
расположиво време за акцију. 
 Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за 
транспорт и припрему домаћинства за евакуацију са 
подручја за које се процени да ће бити плављена. 
 В) Обезбедити са Домом здравља особље и 
опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно 
потребна (инвалиди и сл.). 
 Г) Успоставити са ПС Кнић контролу 
саобраћаја и идентификовати путеве и возило за 
евакуацију. 
 
2.1. Центар за пријем угрожених 
2.2. Ургентне мере 
 

У сарадњи са Домом здравља, Ватрогасном 
јединицом, Пословницом електродистрибуције, и ПТТ 
службом предузимају се ургентне мере према 
процедурама предвиђеним њиховим плановима за 
ванредне ситуације. 
 
3. Информисање јавности 
3.1. Ургентне информације 
 
 На основу донетих одлука Штаб за ванредне 
ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање 
информација, а у периоду пре, за време и одмах након 
поплава прима и прослеђује информације које укључују: 
 А) Претходно опажање, упозорење и поруку о 
евакуацији. 
 Б) Податке о томе које ће акције бити предузете 
о локацијама које су безбедне, о просторима које треба 
избећи, о локацији прихватних центара и податке о 
начинима како добити ургентну помоћ. 
 В) Податке о акцијама које су предузете или ће 
бити предузете у вези са одбраном од поплаве. 
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 Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу 
врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете 
или о активностима на уклањању последица од поплава. 
 Лице задужено за информисање јавности у 
сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће 
пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација 
које треба пласирати, а с обзиром на: 
 а) форму и садржину појединог типа 
информације; 
 б) процедуру како и коме се упућује упозорење 
и друге релевантне поруке; 
 в) избор и веродостојност поруке; 
 г) повезаност комуникацијске опреме. 
 
4. Успостављање плана 
4.1. Утврђивање потенцијала 
 
 У случају већих поплава биће ангажовани 
кадрови надлежних служби, ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ 
''Морава'', РЈ ''Чачак'', ЈКП ''Комуналац'' Кнић, 
Општинска управа општине Кнић, приватни 
предузетници и угрожене месне заједнице. 
 
 
4.2. Расподела одговорности 
 
 Непосредну одбрану од поплава на територији 
општине Кнић организује Штаб за одбрану од поплава 
кога сачињавају: руководилац, заменик руководиоца и 
помоћници (председници Савета МЗ)  за угрожена 
насељена места. 
 Одбрана од поплава организује се и врши у 
зависности степена опасности а према следећим фазама: 
припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна 
одбрана.  
 Одбрану од поплава на територији Републике у 
појединим фазама проглашава својом Наредбом 
руководилац одбране од поплава на водном подручју, на 
предлог секторског руководиоца а у складу са условима 
и критеријумима утврђеним Оперативним планом 
одбране од поплава и о томе обавештава главног 
руководиоца одбране од поплава. 
 Руководилац за одбрану од поплава на водном 
подручју има право да на предлог помоћника и 
секторских руководилаца укине поједину фазу одбране 
пре него што се достигну критеријуми утврђени 
Оперативним планом одбране од поплава ако закључи да 
стање заштитних објеката и хидрометереолошке прилике 
то дозвољавају. 
 Наредбу о проглашењу и престанку одбране од 
поплава руководилац одбране на водном подручју 
доставља општинском руководиоцу који о томе 
обавештава председника општине. Штаб за одбрану од 
поплава Наредбом проглашава и укида одбрану од 
поплаве и бујица.  
 Штабом одбране од поплава на територији 
општине руководи општински руководилац за одбрану 
од поплава. 
 Заменик председника општине је руководилац 
одбране од поплава и бујица а његов заменик је 
председник Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине 
Кнић. 
 Општински руководилац за одбрану од поплава 
има своје помоћнике за свако насељено место 
(председнике Савета МЗ). 

 Општински руководилац одбране од поплава за 
време одбране од поплава врши следеће послове: 
 - сарађује са помоћником руководиоца одбране 
од поплава ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак'' 
Јованком Ћирковић, 064/840-41-11; 
 - координира рад помоћника у насељеним 
местима; 
 - прикупља информације са угрожених 
подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне 
ситуације; 
 - предлаже Општинском штабу за ванредне 
ситуације увођење одговарајућег степена одбране од 
поплава укључујући и ванредно стање и издавање 
наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, 
механизације и других средстава. 
 Помоћници Општинског руководиоца одбране 
од поплава врше следеће послове: 
 - спроводе наредбе општинског руководиоца за 
одбрану од поплава, информишу га о стању на терену; 
 - воде  евиденцију о предузетим радовима, 
мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система 
заштите и спасавање од поплава; 
 - подноси извештај општинском руководиоцу 
по завршетку одбране од поплава а по потреби и у току 
одбране; 
 - воде дневник одбране од поплава. 
 Лице задужено за информисање јавности под 
надзором општинског руководиоца одбране од поплава 
обавља следеће послове: 
 - прати спровођење одбране од поплава, 
прикупља све извештаје од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ 
''Морава'', РЈ ''Чачак''и Хидрометереолошке службе и 
упознаје се са њима; 
 - даје обавештења средствима јавног 
информисања; 
 - одржава везу са Центрима за обавештавање и 
средствима за информисање. 
 Руководилац одбране од поплава у најкраћем 
року извршиће удаљавање лица које несавесно или 
нестручно обавља поверене послове одбране или на 
други начин штетно утиче на спровођење одбране и 
сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са 
дужности поједина лица, дужан је да на њихово место 
одмах постави друга. 
 Све време трајања активности на одбрани од 
поплава главни руководилац одбране је у контакту са 
Штабом за ванредне ситуације и Општинским већем. По 
завршеним активностима дужан је да Штабу за ванредне 
ситуације, Општинском већу односно Скупштини 
општине у року од 15 дана достави Извештај о 
последицама, насталој штети и ангажованим снагама и 
средствима у поступку одбране од поплава. 
 
4.3. Активности и расположиви капацитети 
у људству и техници ЈКП ''Комуналац'' 
 
 ЈКП ''Комуналац''из Кнића активно би 
учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво 
расположиво људство и механизацију, као и у санирању 
последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП 
''Комуналац'' је у обавези да грађане снабдева водом из 
цистерни до нормализације водоснабдевања. 
 

Преглед материјално-техничких средстава којима 
располаже ЈКП ''Комуналац'' Кнић 
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1. Багер КАТ ( два возила ) 
2. Камион '' Камаз '' ( четири возила ) 
3. трактор 

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

ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ЧИНЕ: 

 
 
ФУНКЦИЈА                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ               
АДРЕСА                       ТЕЛЕФОН 
 
Руководилац                  Зоран Ђоровић                     
Гружа                             062 206-246 
Замен.руководиоца       Драгиша Јанковић              
Општина Кнић              062 306 199 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Балосаве        Драган Стевановић            
Балосаве                        063 12 10 150 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Баре                Радомир Урошевић             
Баре                                 062 306 117 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Бечевицу        Драган Ђоковић                  
Бечевица                         064 159 67 73 
_________________________________________________
Помоћ.за Борач               Владимир Николић            
Борач                               064 30 60 947 
_________________________________________________
Помоћ.за Брњицу           Милија Ђурић                     
Брњица                            065 45 27 953 
_________________________________________________
Помоћ.за Бум.Брдо         Иван Радовић                     
Бум.Брдо                          063 10 74 113 
_________________________________________________
Помоћ.за Врбета             Драган Миловановић         
Врбета                              063 88 57 898 
_________________________________________________
Помо.за Вучковицу        Душан Дамљановић          
Вучковица                       065 21 72 400 
_________________________________________________ 

Помоћ.за Гривац            Милан Ранковић                  
Гривац                            062 605 942 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Гружа-            Миломир Пејковић             
Гружа                              064455 32 57 
Грабовац   
Помоћ.за Губеревац        Дејан Мирковић                
Губеревац                        063 83 74 362 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Гунцате           Радивоје Бечановић            
Гунцати                            064 94 35 383 
 
Помоћ.за Драгушицу     Драган Тодоровић              
Драгушица                      062 407 117 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Дубраву          Миодраг Пауновић             
Дубрава                          064 49 20 325 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Жуње              Љубиша Петровић               
Жуње                              062 88 091 40 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Забојницу       Ђорђе Павловић                 
Забојница                        061 31 61 845 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Кикојевац       Драгана Јовановић             
Кикојевац                        064 83 42 787 
__________________ _______________________________ 
Помоћ.за Кнежевац        Славиша Павловић            
Кнежевац                        064  64 16 291 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Кнић                Љубомир Ђурђевић            
Кнић                                 062 203 140 
_________________________________________________ 
Помоћ.за Коњуша-Брестовац      Живота Симовић                
Коњуша                                         064 161 80 46 
________________________________________________ 
Помоћ.за Лесковац        Милован Миладиновић     
Лесковац                         063 10 365 75 
_________________________________________________
Помоћ.за Липницу         Жарко Радовановић          
Липница                          064 99 341 88 
_________________________________________________
Помоћ.за Љубић             Зоран Сретеновић              
Љубић                              062 34 24 65 
_________________________________________________
Помоћ.за Љуљаке           Милорад Вучковић           
Љуљаци                           063 74 559 61 
_________________________________________________
Помоћ.за Опланић          Љубиша Вељовић            
Опланић                           065 988 00 49 
_________________________________________________
Помоћ.за Пајсијевић       Драган Радојевић            
Пајсијевић                       064 004 23 45 
_________________________________________________
Помоћ.за Претоке           Драган Бекчић                  
Претоке                            060 134 10 15 
_________________________________________________
Помоћ.за Радмиловић    Зоран Станишић              
Радмиловић                     063 624 698 
_________________________________________________
Помоћ.за Рашковић        Радиша Јовановић          
Рашковић                         064 38 00 617 
_________________________________________________
Помоћ.за Суморовац      Драган Оташевић            
Суморовац                      061 11 67 595 
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_________________________________________________
Помоћ.за Топоницу-Кусовац          Драган Спакић                 
Кусовац                                             063 83 194 14 
 
Помоћ.за Честин            Зоран Старчевић               
Честин                             063 10 60 708 
 
 

IV 
 
 Оперативни план одбране од поплава за воде II  
реда на територији општине Кнић за 2012.годину биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине Кнић''.    
 
                   
Број: 217-190/2012-03 
У Книћу, 06.07.2012.године. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 06.07.2012.године, на основу чл. 75. став 2. 
Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник 
РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11), 
чл.50. и 52. Закона о раду (''Сл.гласник РС'',бр. 24/05, 
61/05 и 54/09), чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. став 2. и чл.147. 
став 2. Пословника о раду Скупштине  општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/'08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА У КНИЋУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се за Дом здравља 
''Даница и Коста Шамановић'' Кнић, чији је оснивач 
општина Кнић, недељни распоред рада, почетак и 
завршетак радног времена. 
 
 

Члан 2. 
 

 Под радним временом, у смислу ове Одлуке, 
подразумева се време у коме Дом здравља ''Даница и 
Коста Шамановић'' Кнић, пружа здравствену услугу. 

 
Члан 3. 

 
 На територији општине Кнић радно време за 
Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић'' Кнић, 
утврђује се на следећи начин: 
 
 
РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПО 
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 
 
 

1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА 
 
 
ред.
бр. 

Здравствена 
станица 

радним 
даном 

суботом и 
недељом 

1 Здравствена 
станица 
Топоница 

06,30-20,00  

2 Здравствена 
станица Гружа 

06,30-20,00 
часова 

 

3 Здравствена 
станица Баре 

06,30-20,00 
часова 

 

4 Амбуланта 
Губеревац 

06,30-13,30 
часова 

 

5 Амбуланта 
Забојница 

четвртак 
06,30-13,30 
часова 

 

6 Дом здравља 
Кнић 

06,00-20,00 
часова 

09,00-17,00 
часова 

 
 
Одељење за Хитну медицинску помоћ 
 
  Кнић радним 

даном 
суботом,не
дељом и 
празницима 

  19,00-06,30 
часова 
наредног 
дана 

06,30-06,30 
часова 
наредног 
дана 

 
 
Одељење за здравствену заштиту запослених и кућно 
лечење и здравствену негу 
 
  лекар 06,30-20,00 

часова 
радним 
даном 

 

 сестра 07,00-20,00 
часова 
радним 
даном 

09,00-17,00 
часова 
суботом и 
недељом 

 
 
2. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, 
ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ 
ПАТРОНАЖОМ И ДЕЧЈОМ ПРЕВЕНТИВНОМ 
СТОМАТОЛОГИЈОМ 
 
 
1. Одељење за 

здравствену 
заштиту деце и 
школске деце 

06,30-20,00 
часова 
радним 
данима 

 

2.  Одсек за 
здравствену 
заштиту жена 
са 
поливалентном 
патронажом 

06,30-14,30 
часова 
радним 
данима 

7,00-13,50 
часова 
радним 
данима 
патронажа 
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3. СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ И 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ 
ДЕЛАТНОСТ 
 
 
1.  Одсек за 

пнеумофтизио
логију 

07,00-13,00 
часова 
радним 
данима 

 

2.  Одсек за 
лабораторијску 
дијагностику 

06,30-13,40 
часова 
радним 
данима 

 

 
 
4. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ 
СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
1.  Одељење за 

правне и 
економско-
финансијске 
послове 

06,30-14,30 
часова 
радним 
данима 

 

2.  Одељење за 
превоз 
пацијената и 
друге техничке 
и помоћне 
послове 

06,00-06,00 
часова 
наредног 
дана-
возачи 

06,00-20,00 
часова 
радним 
данима и 
суботом од 
06,00-13,00 
часова-
спремачице 

 
 
ОПШТА И ДЕЧЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 
 
1 Кнић 06,30-13,50 

часова 
радним 
даном 

 

2 Гружа 06,30-13,50 
часова 
радним 
данима 
изузев 
средом 

 

3 Топоница 06,30-13,50 
часова 
свим 
радним 
даном 

 

4 Губеревац 06,30-13,50 
часова 
средом 

 

 
Члан 4. 

 
 Дом здравља је у обавези да у оквиру утврђеног 
недељног распореда рада и радног времена пружа 
здравствену заштиту радом у једној, две или три смене у 
складу са делатношћу здравствене установе, према  
Одлуци директора здравствене установе, као и распореда 
рада по организационим јединицама и објектима Дома 
здравља. 
 

Члан 5. 
 

 Недељни распоред рада, почетак и завршетак 
радног времена утврђен овом одлуком мора бити 
истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у 
коме се обавља делатност установе. 
 

Члан 6. 
 

 Дом здравља је у обавези да у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврши 
усаглашавање својих правних аката са одредбама ове 
Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број:130-418/12-01                                    
У Книћу, 06.07.2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 06.07.2012. 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. 146. став 2 и чл 
147. став 2 Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''', бр.95/08), донеле је  
 

 
ОДЛУКУ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА,  
ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА 

 
Опште одредбе 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком се уређују питања начина 
обављања функција изабраних и пстављених лица, плате, 
накнаде и друга примања изабраних и постављених лица 
у органим општине Кнић и друга питања од значаја за 
остваривање њихових права . 
 

Функције изабраних и постављених лица и начини 
обављања функција 

 
Изабрана лица  

 
Члан 2. 

 
 Изабрана лица у смислу ове одлуке су: 
одборници Скупштине општине; 
 

 чланови Општинског већа 
 чланови радних тела Скупштине општине и 

комисија (радних група, тимова и сл) које 
образују органи општине 
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 председник и заменик председника Скупштине 
општине Кнић 

 председник и заменик председника општине 
Кнић. 

 Одборници, чланови Општинског већа и 
чланови радних тела Скупштине општине Кнић функцију 
обављају као лица која нису на сталном раду у 
Скупштини општине. 
 Председник Скупштине је на сталном раду у 
општини Кнић почев од избора и ступања на дужност 
председника Скупштине, а заменик председника 
Скупштине општине није на сталном раду у Скупштини 
општине. 
 Председник општине и заменик председника 
општине су на сталном раду у општини. 

  
Постављена лица 

 
Члан 3. 

 
 Постављена лица у смислу ове одлуке јесу: 

 секретар Скупштине; 
 начелник Општинске управе; 
 помоћници Председника општине 

 
   Постављања лица су на сталном раду у 
општини. 
   

Накнаде и друга примања изабраних лица која 
нису на сталном раду у органима општине 

 
Накнаде и друга примања одборника, чланова 

Општинског већа, чланова радних тела Скупштине 
општине Кнић,  и чланова комисија 

 
Члан 4. 

 
 Одборници, чланови Општинског већа, чланови 
радних тела Скупштине општине Кнић,  и чланови 
комисија које образују органи општине имају право на: 

 дневницу за вршење дужности у органу 
општине по позиву 

 накнаду путних трошкова 
 дневницу за службено путовање за потребе 

органа општине. 
 Права из става 1 овог члана одборници 
остварују почев од потврђивања мандата па до престанка 
мандата, чланови Општинског већа и чланови радних 
тела Скупштине општине Кнић, од дана избора до дана 
разрешења, а чланови комисија које  образују органи 
општине од дана образовања до окончања посла за који 
су образоване. 
   

дневница за вршење дужности у органу општине по 
позиву 

 
Члан 5. 

 
 Одборнику и члану општинског већа припада 
дневница за присуствовање седници Скупштине и 
седници Општинског већа,ккао и за присуствовање 
састанцима по позиву и то у висини од 5% ,  од просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици Србијии, 
према последњем објављеном податку  републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

 Члановима радних тела Скупштине општине 
Кнић,  припада дневница за присуствовање седници 
радног тела, по позиву и то у висини од 5% од просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике. 
  Члановима комисија  које образују органи 
општине припада дневница за вршење дужности по 
позиву и то у висини од 5% од просечне месечне зараде 
по запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике, изузев у случајевима када је висина 
накнаде одређена актом о оснивању те комисије или 
посебним актом. 
 Исплата дневнице врши се по одржаној 
седници, на основу евиденције о присуствовању седници 
коју оверава председник органа. 
 Исплата дневнице се неће вршити одборнику, 
члану Општинског већа, члану радног тела, и комисије 
који без одобрења председника органа чија се седница 
одржава  напусти седницу. 
 Исплата дневнице се неће вршити одборнику и 
члану радног тела и у случајевима када им је изречена 
мера ускраћивања права на дневницу, у складу са 
одредбама Пословника о раду Скупштине. 
 Ако су се истовремено стекли услови за 
остваривање права на дневницу по учешћу у раду на две 
или више седница у току једног дана, дневница се може 
остварити само за једну седницу, у износу који је за то 
лице повољнији. 
    
   

накнада путних трошкова 
 

Члан 6. 
 

 Одборнику, члану Општинског већа, члановима 
радних тела Скупштине општине Кнић,  и члановима 
комисија које образују органи општине припада право на 
накнаду путних трошкова у паушалном износу,  у 
зависности од места у којем има пребивалиште и то 
према табели која је саставни део ове Одлуке. 
   
 

дневница за службено путовање за потребе органа 
општине. 

 
Члан 7. 

 
 Одборнику, члану Општинског већа, члановима 
радних тела Скупштине општине Кнић,  и члановима 
комисија које образују органи општине припада 
дневница за службено путовање на које се упућују за 
потребе органа општине, ван територије општине,  без 
прилагања рачуна, а на основу издатог путног налога 
који издаје председник општине или лице које он 
овласти. 
 Дневница  за службено путовање у земљи се 
исплаћује у висини утврђеној Уредбом Владе Републике 
Србије, и то у пуном износу уколико је на службеном 
путовању лице провело од 12 до  24 часа, а половина 
дневнице уколико је на службеном путовању лице 
провело од 8 до 12 часова 
 Дневница  за службено путовање у инострансто 
исплаћује се према прописима који важе за запослене, 
изабрана и постављена лица у државним органима у 
складу са Уредбом Владе, а на основу издатог путног 
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налога који издаје председник општине или лице које он 
овласти. 
 Лицима из става 1. овог члана припада и право 
на накнаду осталих трошкова(трошкови смештаја, 
накнада за превоз од места седишта органа до места у 
које се упућује ради извршавања службеног посла, 
накнада за резервацију места у превозном средству, 
накнада трошкова телефонских разговора и сл) и то до 
висине стварних трошкова а према приложеним 
рачунима. 
 Лице које остварује право на накнаду трошкова 
дужно је да у року од три дана од завршетка службеног 
путовања поднесе извештај са рачунима о учињеним 
трошковима надлежном органу. 
 
 

Накнаде и друга примања заменика председника 
Скупштине 

 
Члан 8. 

 
 Заменику председника Скупштине припада 
право на месечну накнаду за вршење функције заменика 
председника Скупштине(функционални додатак) у 
висини која се добија множењем  30% коефицијента  
утврђеног за обрачун плате председника Скупштине, што 
износи 2,322 и основице за обрачун и исплату плате 
изабраних лица коју утврђује Влада Републике Србије. 
 Право на накнаду за вршење функције заменика 
председника Скупштине почиње од дана избора на 
функцију, па до престанка функције. 
 Коришћење права  из става 1. овог члана 
искључује коришћење права на дневнице за вршење 
дужности у органу општине по позиву, прописаних у 
члану 4. став 1. алинеја 1. и члану 5. ове Одлуке. 
 Заменику председника Скупштине припада 
право на накнаду путних трошкова, према броју дана у 
којима је ангажован, по позиву за присуство седницама и 
састанцима органа општине, уколико за потребе доласка 
и одласка није користио службени аутомобил, према 
посебном одобрењу или одлуци. 
 Заменику председника Скупштине припада 
право на дневницу за службено путовање за потребе 
органа општине, под истим условима као и лицима из 
члана 7. ове Одлуке. 

 
Плате, накнаде и друга примања изабраних и 

постављених лица која су на сталном раду у органима 
општине 

 
Члан 9. 

 
 Изабрана и постављена лица која су на сталном 
раду имају право на плату и друга примања у складу са 
законом. 
 Плата се прима и за дане годишњег одмора, за 
дане државних празника, и у другим случајевима кад је 
законом прописано да се не ради. 
  

Члан 10.  
   
 Плате из члана 9. ове Одлуке утврђују се на 
основу 

 основице за обрачун плате (у даљем тексту 
:основица); 

 коефицијента који се множи основицом у 
даљем тексту :коефицијент); 

 додатка на плату; 
 обавеза које изабрано, именовано и постављено 

лице плаћа по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из плате, у 
складу са законом. 

 
 

Члан 11  
 

 Основицу за обрачун и исплату плате утврђује 
Влада Републике Србије. 

 
 

Члан 12.  
 

 Коефицијент изражава сложеност послова које 
обавља изабрано, именовано и постављено лице, 
одговорност, услове рада и стручну спрему. 
 Коефицијент садржи и додатак на име накнаде 
за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег 
одмора.  
  

Члан 13.  
 
 Коефицијент изабраних лица се утврђује у 
следећим износима: 

 7,74 за председника Скупштине и  председника 
општине,  

 7,31  за заменика председника општине 
 
 

Члан 14.  
 

 Коефицијент постављених  лица се утврђује на 
следећи начин, и то: 
 

 14,85 за секретара Скупштине и начелника 
Општинске управе,  

 за помоћнике Председника општине највише до 
коефицијента утврђеног за секретара 
Скупштине и начелника Општинске управе. 

 
 Коефицијент из става 1 овог члана увећава се за 
додатни коефицијент, и то:     
 

 9,00. за секретара Скупштине и начелника 
Општинске управе, 

 за помоћнике Председника општине највише до 
висине додатног коефицијента утврђеног за 
секретара Скупштине и начелника Општинске 
управе. 

 
 Коефицијент из става 1. овог члана увећан за 
додатни коефицијент из става 2. овог члана увећава се 
30% за секретара Скупштине и начелника Општинске 
управе. 
 
 Коефицијент, додатни коефицијент и  
процентуално увећање и става 3. овог члана за 
помоћнике Председника општине утврђује Комисија за 
статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине и административна питања, и то на предлог 
Председника општине. 
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Члан 15.  
 
 Додатак за плату припада за: 

1. време проведено у радном односу; 
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од 

пуног радног времена у складу са прописима; 
3. рад на дан државног и верског празника 
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и 

боравка на терену(теренски додатак) 
5. рад ноћу(између 22 и 6 часова наредног дана) 

ако такав рад није вреднован приликом 
утврђивања коефицијента. 

 Додатак на плату из става 1. Овог члана 
обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној Општим 
колективним уговором. 
 

Члан 16.  
 

 Плата утврђена у смислу члана 10. исплаћује се 
за рад у пуном радном времену, односно радном времену 
које се сматра пуним. 
 

Члан 17.  
 
 Изабрана  и постављена лица имају право на 
накнаду плате и друга примања за време одсуствовања са 
рада, због боловања, стручног оспособљавања и 
усавршавања и у другим случајевима одсуствовања са 
рада у складу са законом и осталим прописима, уз право 
на накнаду плате утврђене законом и другим прописима, 
а у висини утврђеној актом Владе, ако посебним законом 
није другачије одређено. 
 
 
 

Члан 18.  
 
  Изабрана и постављена лица која су на сталном 
раду имају право на : 

 накнаду за отпремнину при престанку радног 
односа ради коришћења права на пензију и то у 
висини једне и по плате коју би остварило у 
месецу који предходи месецу у коме се 
исплаћује отпремнина,  с тим што она не може 
бити нижа од три просечне зараде у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан исплате. 

 Право на плату у трајању од шест месеци  по 
престанку функције у висини коју је имао пре 
престанка функције , с тим што се ово право 
изузетно може продужити за још шест месеци 
уколико у том времену лице стиче право на 
пензију. 

 накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак 
са посла. 

 дневницу и накнаду трошкова за службено 
путовање у земљи и иностранству; 

 јубиларну награду  
  друга примања утврђена законом, и другим 

прописима 
 
 Право из става 1. алинеја 2. овог члана престаје 
заснивањем радног односа или стицањем права на 
пензију према прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 

 Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак 
са посла се врши на исти начин као за запослене у 
Општинској управи. 
 Дневница и накнада трошкова за службено 
путовање у земљи и иностранству; остварује се на начин 
прописан у члану 7. ове Одлуке. 
 Јубиларном годином сматра се година у којој 
лица из става 1. овог члана навршавају 10, 20, 30  40 
година рада у општини (независно од тога у којем од 
органа општине је лице остваривало права из радног 
односа).  
 

Члан 19.  
 

 Појединачна решења, у складу са одредбама ове 
Одлуке доноси  Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине и 
административна питања. 
 

    Члан 20.  
 

 Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују 
се у Буџету општине. 
 

    Члан 21.  
 

 О примени ове Одлуке стараће се Општинска 
управа општине Кнић-организациона јединица надлежна 
за финансије. 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

 Члан 22.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Кнић'', а примењује се почев од конституисања новог 
Скупштинског сазива, 08.јуна 2012. године.  
         

Члан 23. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да 
важе: 

 Одлука о накнади путних и других трошкова 
одборника, чланова органа и радних тела 
Скупштине општине Кнић (''Општински 
службени гласник'', бр.9/05);  

 Одлука о одређивању органа надлежног за 
одобравање службених путовања у земљи и 
иностранству (''Општински службени гласник'', 
бр.28/04), 

 Одлука о коефицијентима за обрачун плате 
изабраним функционерима у Скупштини 
општине Кнић и начину обављања функције 
председника Скупштине општине Кнић и 
заменика председника Скупштине општине 
Кнић (''Сл. Гласник општине Кнић'' бр.1/08)  
     

 
Број: 119-614/12-01               
У Книћу, 06.07.2012. године                                                  
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 



Страна 10 – Број 5                        Службени гласник општине Кнић                                     06.07.2012. 

Draft 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 06.07.2012.г., на основу чл.35. став 1. тачка 
19. и чл.39. став 1. а у вези чл.42., 43. и 44. Статута 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и чл.62. став 1. 
и чл. 63. став 1., 2. и 3., а у вези чл. 67., 68., 69., 70., 71., 
72., 73., 74., 75. и 76. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),  
донела је 

О  Д  Л  У  К  У  
 

О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком  образују се стална радна тела 
Скупштине-Комисије и Савети, и бирају њихови 
председници и чланови . 
 

Члан 2. 
 

 Образује се Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта скупштине и 
административна питања, и у њен састав бирају се: 

1. Миољуб Крсмановић из Драгушице, за 
председника, као представник изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић'' 

2. Бранко Јовановић, из Љубића, за члана из реда 
одборника, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''   

3. Дејан Мирковић из Губеревца, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Уједињени региони Србије-Милић Миловић'' 

4. Живомир Жиропађа из Кнића, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе '' 
Томислав Николић -Српска напредна Странка“. 

5. Саша Зарић из Радмиловића,  за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе 
''Заједно за Шумадију-СПО''. 

   
Члан 3. 

 
 Образује се Комисија за представке и жалбе, и у 
њен састав бирају се: 

1. Небојша Ристић из Бара, за председника,  као 
представник изборне листе '' ''Заједно за 
Шумадију-СПО''. 

2. Предраг Славковић из Вучковице, за члана из 
реда одборника, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''   

3. Рајко Јошовић , за члана из реда одборника, као 
представник изборне листе '' Томислав Николић 
-Српска напредна Странка. 

4. Иван Несторовић из Кнића, за члана из реда 
грађана, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''   

5. Небојша Капетановић из Кнића, за члана из 
реда грађана, као представник  изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић'' 

   
Члан 4. 

 
 Образује се Мандатно имунитетска комисија, и 
у њен састав бирају се: 

1. Милован Исаиловић, за председника, као 
представник изборне листе '' Томислав Николић 
-Српска напредна Странка. 

2. Раде Николић из Кнића, за члана из реда 
одборника, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''   

3. Радован Игњатовић, из Гривца, за члана из реда 
одборника, као представник  изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

4. Никола Тодоровић из Гривца, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе 
''Преокрет за Кнић и Гружу- проф, Др Зоран 
Тодоровић- Никола Чампаревић. 

5. Ана Старчевић из Честина, за члана из реда 
грађана, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)'' .  

 
Члан 5. 

 
 Образује се Савет за привредни развој, 
финансије и буџет, и у његов састав бирају се: 
 

1. Весна Перовић из Груже, за председника, као 
представник  изборне листе ''Демократска 
Странка- Борис Тадић''. 

2. Саша Милинковић из Љуљака, за члана из реда 
одборника, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''. 

3. Градимир Максимовић из Липнице, за члана из 
реда одборника, као представник  изборне листе 
''Драган Марковић Палма-Јединствена Србија''. 

4. Зоран Пантовић из Гунцата, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе '' 
Томислав Николић -Српска напредна Странка. 

5. Данијела Младеновић из Кнића, за члана из 
реда грађана, као представник изборне листе 
''Уједињени региони Србије-Милић Миловић'' 

 
 

Члан 6. 
 

 Образује се Савет за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту животне средине, и у 
његов састав бирају се: 

1. Љиљана Ранчић из Кнића, за председника, као 
представник изборне листе ''Нова Србија-
Демократска странка Србије-Велимир Илић- 
Војислав Коштуница''. 

2. Александар Јовановић из Рашковића, за члана 
из реда одборника, као представник  изборне 
листе ''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

3. Драган Мишовић из Претока, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Заједно за Шумадију-СПО''. 

4. Љубиша Гавриловић из Коњуше, за члана из 
реда грађана, као представник изборне листе 
''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)''. 

5. Петар Максимовић из Пајсијевића, за члана из 
реда грађана, као представник  изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић'' 
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Члан 7. 
 

 Образује се Савет за развој пољопривреде, и у 
његов састав бирају се: 

1. Милија Ђурић из Брњице, за председника, као 
представник изборне листе ''Ивица Дачић- 
Социјалистичка Партије Србије(СПС)''. 

2. Љиљана Жиропађа из Кнића, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе '' 
Томислав Николић -Српска напредна Странка. 

3. Јован Петровић из Грабовца,  за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Преокрет за Кнић и Гружу- проф. Др Зоран 
Тодоровић- Никола Чампаревић. 

4. Миодраг Пауновић, из Дубраве, за члана из 
реда грађана, као представник изборне листе 
''Ивица Дачић - Социјалистичка Партије Србије 
(СПС)''. 

5. Радојко Зечевић из Гунцата, за члана  из реда 
грађана, као представник изборне листе ''Нова 
Србија-Демократска странка Србије-Велимир 
Илић- Војислав Коштуница''. 

   
Члан 8. 

 
 Образује се Савет за друштвене делатности, и у 
његов састав бирају се : 

1. Александра Јестровић из Топонице, за 
председника, као представник изборне листе 
''Ивица Дачић - Социјалистичка Партије Србије 
(СПС)''. 

2. Миољуб Крсмановић, из Драгушице, за члана 
из реда одборника, као представник  изборне 
листе ''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

3. Весна Перовић, за члана из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Демократска 
Странка- Борис Тадић''. 

4. Зоран Јевђенијевић, из Борча, за члана из реда 
грађана, као представник  изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

5. Вирјевић Весна из Кнића, за члана из реда 
грађана, као представник  изборне листе 
''Драган Марковић Палма -Јединствена Србија''. 

 
Члан 9. 

 
 Чланови радних тела бирају се на мандатни 
период за који је изабрана Скупштина. 

 
Члан 10. 

 
 Одлука ступа на снагу наредног да дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 

 
Број: 011-627/12-01 
У Книћу, 06.07.2012..год. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
  
 
 
 
 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 06.07.2012.године, на основу чл. 35. став 1. 
тачка 27., чл.39. став 1., чл. 45. и чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 62. став 1., а у вези 
чл. 77., 78., 79., 80. и 81. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком образују се посебна радна тела 
Скупштине општине Кнић, одређује број чланова и 
мандатни период и бирају чланови посебних радних тела. 

 
Члан 2. 

 
 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 
општине Кнић, Савет за младе. 
 Савет за младе има 5 чланова од којих су: 
председник и један члан из реда одборника, а 3 члана из 
реда грађана. 
 
 У Савет за младе бирају се: 
  

1. Невена Луковић из Претока, за председника,  
као представник изборне листе ''Демократска 
Странка- Борис Тадић''. 

2. Никола Чампаревић из Кнића, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Преокрет за Кнић и Гружу- проф, Др Зоран 
Тодоровић- Никола Чампаревић. 

3. Иван Миливојевић из Пајсијевића, за члана из 
реда грађана, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)'' .  

4. Јулијана Нешовић из Кнића, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

5. Зоран Божовић из Бумбаревог Брда, за члана из 
реда грађана, као представник  изборне листе 
''Драган Марковић Палма-Јединствена Србија''.
   

 
Члан 3. 

 
 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 
општине Кнић, Савет за праћење примене етичког 
кодекса. 
 Савет за праћење примене етичког кодекса има 
5 чланова од којих су: председник и 2 члана из реда 
одборника, а 2 члана из реда грађана. 
 У Савет за праћење примене етичког кодекса 
бирају се: 

1. Александар Николић из Груже, за председника, 
као представник  изборне листе '''Ивица Дачић- 
Социјалистичка Партије Србије(СПС)'' .   

2. Радован Игњатовић из Губеревца,  за члана из 
реда одборника, као представник изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

3. Живомир Марковић, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Нова Србија-Демократска странка Србије-
Велимир Илић- Војислав Коштуница''. 
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4. Марина Миловановић из Борча, за члана из реда 
грађана, као представник изборне листе '' 
Томислав Николић -Српска напредна Странка''. 

5. Радиша Јовановић из Рашковића, за члана из 
реда грађана, као представник изборне листе 
''Заједно за Шумадију-СПО''.   

 
Члан 4. 

 
 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 
општине Кнић, Комисија за равноправност полова. 
 Комисија за равноправност полова има 5 
чланова од којих су: председник и 2 члана из реда 
одборника, а 2 члана из реда грађана. 
   
 У Комисију за равноправност полова бирају се: 
 

1. Оливера Вуковић из Дубраве, за председника, 
као представник  изборне листе '''Ивица Дачић- 
Социјалистичка Партије Србије(СПС)'' .   

2. Дејан Мирковић, за члана из реда одборника, 
као представник изборне листе ''Уједињени 
региони Србије-Милић Миловић'' 

3. Драгица Илић из Груже, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе 
''Заједно за Шумадију-СПО''.  

4. Стана Вучковић из Бумбаревог Брда,  за члана 
из реда грађана, као представник  изборне листе 
'''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 
Србије(СПС)'' .   

5. Ивана Стевановић из Бечевице, за члана из реда 
грађана, као представник  изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 

 
Члан 5. 

 
 Чланови посебних радних тела бирају се на 
мандатни период на који је изабрана Скупштина. 

 
Члан 6. 

 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 011-628/12-01 
У Книћу, 06.07.2012..год.                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012.године, на основу члана 4. и члана 
56. став 1. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11) а у вези члана 31. став 1. 
и члана 38. став 1. и 3 . Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.30.,  чл. 47. и чл. 48 
Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и 
чл.9, чл. 10. и чл. 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 
донела је 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О престанку функције председника Скупштине 

општине Кнић 
 

 1. АЛЕКСАНДРУ ЈОВАНОВИЋУ, из 
Рашковића престаје функција председника Скупштине 
општине Кнић, на коју је изабран 10.03.2011. године, 
закључно са 08. јуном 2012. године, због истека 
мандата Скупштинског сазива у којем је обављао 
функцију председника Скупштине општине. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
     
 3. Решење доставити Александру Јовановићу из 
Рашковића, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-556/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
       
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012.године, на основу члана 4. и члана 
56. став 1. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11) а у вези члана 31. став 1. 
и члана 38. став 1. и 3 . и члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.30.,  чл. 47. и 
чл. 48 и чл.50. Статута општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр. 95/08), и чл . 9., чл. 10. став 1. и чл. 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О престанку функције заменика  председника 

Скупштине општине Кнић 
 
 

 1. МИЛИЋУ МИЛОВИЋУ, из Кнића престаје 
функција заменика председника Скупштине општине 
Кнић, на коју је изабран 18.07.2008. године, закључно са 
08. јуном 2012. године, због истека мандата 
Скупштинског сазива у којем је обављао функцију 
заменика председника Скупштине општине. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 3. Решење доставити Милићу Миловићу из 
Кнића, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-557/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.                                 
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012.године, на основу члана  30. став 
3. и члана 40. став 1.,2, и 3 . Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), а у вези члана. 
4. и члана 56. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11)), 
члана 51. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08), чл 33., чл. 34. и чл. 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О престанку функције секретара Скупштине 
општине Кнић 

 
 1. БИЉАНИ ПАНТОВИЋ, дипломираном 
правнику из Крагујевца, престаје функција секретара 
Скупштине општине Кнић, на коју је постављена 
02.10.2008.године, закључно са 08. јуном 2012. године, 
због истека мандата Скупштинског сазива у којем је 
обављала функцију секретара Скупштине општине. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Пантовић Биљани из 
Крагујевца, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-558/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу члана 4. и 
члана 56. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11) а у 
вези члана 31. став 1. и члана 43. став 1. и чл .51. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.30.,  
чл.54.став 1. и чл. 64. Статута општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр. 95/08), и чл .9, чл. 37. и чл. 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О престанку функције председника општине Кнић 
 

 1. БОРИСЛАВУ БУСАРЦУ, из Кнића престаје 
функција председника општине Кнић, на коју је изабран 
18.07.2008. године, закључно са 08. јуном 2012. године, 
због истека мандата Скупштинског сазива у којем је 
обављао функцију председника општине. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Бориславу Бусарцу из 
Кнића, одељењу за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-559/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу члана 4. и 
члана 56. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11) а у 
вези члана 31. став 1. и члана 43. став 2. и 4. и чл .51. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07), чл.30.,  чл.54.став 2 и 4.. и чл. 64. Статута 
општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чл .9, чл. 
38.став 1. и 2. и чл. 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О престанку функције заменика председника 
општине Кнић 

 
 1.ДРАГАНУ МИШОВИЋУ, из Претока 
престаје функција заменика председника општине Кнић, 
на коју је изабран 18.07.2008. године, закључно са 08. 
јуном 2012. године, због истека мандата Скупштинског 
сазива у којем је обављао функцијузаменика председника 
општине. 
   

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Драгану Мишовићу из 
Претока, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-560/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу члана 4. и 
члана 56. став 1. Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11) а у 
вези члана 31. став 1. и члана 42., члана 45. и члана 51. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07), члана 30.,  члана 57. и члана 64. Статута 
општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чл .9, чл. 39. 
и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О престанку мандата Општинског већа општине 

Кнић 
 
 1.ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ 
КНИЋ, изабраном  18.07.2008. године (''Сл.гл.РС'', 
бр.80/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.4/09, 2/10 и 4/11) 
престаје мандат закључно са 08. јуном 2012. године, 
због истека мандата Скупштинског сазива у којем је 
обављало послове извршног органа општине Кнић. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити члановима Општинског 
већа којима је престао мандат, одељењу за финансије, 
привредни развој и друштвене делатности  и персоналној 
служби Општинске управе општине Кнић.  
 
Број: 119-561/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
 
                                                                                  
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу чл.30. став 3. и 
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), и 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 И ЧЛАНА  

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, пре истека мандатног периода од 4 године: 

 Љиљана Ранчић, из Кнића, именована Решењем 
Скупштине општине Кнић, број: 119-181/2009-
01, од 20.03.2009.године, због потврђивања 
мандата одборника у Скупштини општине Кнић 
на конститутивној седници Скупштине 
општине Кнић одржаној 08.06.2012. године. 

 
 2. Дужности члана Управног одбора Дома 
здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у Книћу, 
разрешава се, пре истека мандатног периода од 4 године: 

 Лепосава Милићевић, из Забојнице, 
представник оснивача, именована Решењем 
Скупштине општине Кнић, број: 119-181/2009-
01, од 20.03.2009.године, због потврђивања 
мандата одборника у Скупштини општине Кнић 
на конститутивној седници Скупштине 
општине Кнић одржаној 08.06.2012. године. 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

4. Решење доставити разрешеном председнику 
и члану Управног одбора и  Дому здравља ''Даница и 
Коста Шамановић'', у Книћу. 
 
Број: 119-564/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу чл.55. став 3. 
тачка 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11), чл.30. став 
3.  и чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл. 35. став 1. тачка 10. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 
донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА 
 

 1. Дужности члана Управног одбора Дечје 
установе ''Кнић'' из Кнића разрешава се пре истека 
мандата на који је именована:   

 Невена Луковић, из Претока, именована 
Решењем Скупштине општине Кнић, број:119-
244/11-01-1, од 29.04.2011. године као члан из 
реда представника локалне самоуправе, због 
потврђивања мандата одборника у Скупштини 
општине Кнић на конститутивној седници 
Скупштине општине Кнић одржаној 08.06.2012. 
године. 

   
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 14.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09) и 
против њега се може покренути управни спор пред 
Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања 
Решења. 
 
 4. Решење доставити Невени Луковић из 
Претока и Дечјој установи ''Кнић'' из Кнића. 
 
Број: 119-565/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
конститутивној седници одржаној 08.06.2012.године, по 
спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 
општине Кнић, на основу члана 38. став 1. и 3 . Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 
47. и чл. 48 Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08), члана 9., члана 16.  и члана 147. став 3. 
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Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О избору председника Скупштине општине Кнић 
 

 1. МИЛИЋ МИЛОВИЋ, из Кнића, одборник 
са изборне листе ''Уједињени региони Србије-Милић 
Миловић'' ИЗАБРАН ЈЕ за председника Скупштине 
општине Кнић, на мандатни период од четири године. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
     
 3. Решење доставити Милићу Миловићу из 
Кнића, изабраном председнику Скупштине општине 
Кнић, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-570/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  КОНСТИТУТИВНОМ  
СЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
Бранко Јовановић, с.р. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 08.06.2012.године, по 
спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 
општине Кнић, на основу члана 38. став 1. и 3 . и члана 
39. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07), члана 47. члана 48. и члана 50. Статута општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 9., члана 16. 
члана 32. и члана 147. став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О избору заменика председника Скупштине општине 
Кнић 

 
1.ЉИЉАНА ЖИРОПАЂА, из Кнића, 

одборник са изборне листе ''Томислав Николић-Српска 
напредна странка'' ИЗАБРАНА ЈЕ за заменика 
председника Скупштине општине Кнић, на мандатни 
период од четири године. 
 

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

3. Решење доставити Љиљани Жиропађи из 
Кнића, изабраном заменику председника Скупштине 
општине Кнић, одељењу за финансије, привредни развој 
и друштвене делатности  и персоналној служби 
Општинске управе општине Кнић.  
 
Број: 119-571/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
конститутивној седници  од 08.06.2012.године, на основу 
члана 40. став 1.,2, и 3 . Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 51.став 1.,2. и 3. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 
9.став 1., члана 33., члана 34. и члана 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О постављању секретара Скупштине општине Кнић 
 
 1. БИЉАНА ПАНТОВИЋ, дипломирани 
правник из Крагујевца, поставља се за секретара 
Скупштине општине Кнић, на мандатни период од 
четири године. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Биљани Пантовић из 
Крагујевца, одељењу за финансије, привредни развој и 
друштвене делатности  и персоналној служби Општинске 
управе општине Кнић.  
 
Број: 119-572/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, по спроведеном тајном 
изјашњавању, на основу члана 42. и члана 43. став 1. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 
129/07), члана 54.став 1. Статута општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 37. став 1. и 
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О избору председника општине Кнић 

 
 1. БОРИСЛАВ БУСАРАЦ из Кнића, одборник 
са изборне листе ''Демократска странка-Борис Тадић'' 
ИЗАБРАН ЈЕ за председника општине Кнић, на 
мандтани период од четири године. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Бориславу Бусарцу, 
изабраном председнику општине Кнић, одељењу за 
финансије, привредни развој и друштвене делатности  и 
персоналној служби Општинске управе општине Кнић.  
 
Број: 119-573/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, по спроведеном тајном 
изјашњавању, на основу члана 43. став 2., 3. и 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 
54.став 2.,3. и 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр. 95/08), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 
95/08), донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О избору заменика председника општине Кнић 
 

 1. ЗОРАН ЂОРОВИЋ из Груже, одборник са 
изборне листе ''Демократска странка-Борис Тадић'' 
ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника општине Кнић, 
на мандтани период од четири године. 
 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 
 3. Решење доставити Зорану Ђоровићу, 
изабраном заменику председника општине Кнић, 
одељењу за финансије, привредни развој и друштвене 
делатности  и персоналној служби Општинске управе 
општине Кнић.  
 
Број: 119-574/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год.   
                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 08.06.2012. године, на основу члана 42. и 
члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр. 129/07), члана 57. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 39. и члана 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О избору Општинског већа општине Кнић 

 
 1. У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ, изабрани су на мандатни период од четири 
године: 
 

1. Драган Вујовић из Пајсијевића; 
2. Марија Сретеновић из Љубића; 
3. Мирко Сретеновић из Гунцата; 
4. Јовица Миливојевић из Кикојевца; 
5. Љубодраг Ђоковић из Грабовца; 
6. Живко Швоња из Кнића; 
7. Живомир Жиропађа из Кнића. 

 
 2. У састав Општинског већа општине Кнић 
улазе и председник општине Борислав Бусарац из Кнића, 
који је по функцији председник Општинског већа и 
заменик председника општине, Зоран Ђоровић из Груже, 
који је по функцији члан Општинског већа. 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 4. Решење доставити изабраним члановима 
Општинског већа, општине Кнић, председнику општине, 

заменику председника општине,  кадровској служби и 
одељењу за финансије, привредни развој и друштвене 
делатности.  
 
Број: 119-575/12-01 
У Книћу, 08.06.2012.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 27.04.2012. године, на основу члана 
17.Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању службеног гласника општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'', бр.108/08), донело је  
 

О Д Л У К У 
 
 

 1. У Одлуци Оштинског већа општине Кнић, 
бр.011-1026/08-01 од 09.01.2009. године (''Сл.гласник 
општине Кнић'', бр.1/09, 2/10 и 2/11), у тачкама 1.,2.,4. и 
6. речи: ''за 2011. годину'' замењују се речима ''за 
2012.годину'', у одговарајућем падежу. 
 2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службенм гласнику општине Кнић'' 
 
 
Број:011-459/12-01 
У Книћу, 27.04.2012. године 
 
ПРЕДСЕДНИК,  
Борислав Бусарац, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 

 
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА У КНИЋУ 5 
 
ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА,  
ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 6 

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 10 

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 11 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, 
АЛЕКСАНДРУ ЈОВАНОВИЋУ 12 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ, МИЛИЋУ МИЛОВИЋУ 12 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, 
БИЉАНИ ПАНТОВИЋ 13 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, БОРИСЛАВУ 
БУСАРЦУ 13 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, 
ДРАГАНУ МИШОВИЋУ 13 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, ИЗАБРАНОМ  
18.07.2008. ГОДИНЕ (''СЛ.ГЛ.РС'', БР.80/08 И ''СЛ.ГЛ.ОПШТИНЕ КНИЋ'', БР.4/09, 2/10 И 4/11) 14 
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ, ИМЕНОВАНИХ РЕШЕЊЕМ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 119-181/2009-01, ОД 20.03.2009.ГОДИНЕ 14 
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ''КНИЋ'' ИЗ 
КНИЋА, НЕВЕНИ ЛУКОВИЋ 14 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ МИЛИЋ МИЛОВИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ 15 

 
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЉИЉАНЕ ЖИРОПАЂЕ ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ 15 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ БИЉАНЕ ПАНТОВИЋ ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ 15 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ БОРИСЛАВА БУСАРЦА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ 15 
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РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗОРАНА ЂОРОВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ 16 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ 16 
 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ ОШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.011-1026/08-01 ОД 
09.01.2009. ГОДИНЕ (''СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ'', БР.1/09, 2/10 И 2/11),  16 
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