
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2013 Број: 13 Кнић, 19.09.2013. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 
 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу чл.20. став 1. 
тачка 3. и чл.32.став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл. 63. став 1. 
Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13),  чл.13.став 1. тачка 
4.. и чл.35.став 1. тачка 2. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о буџету општине Кнић за 
2013.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.11/12) у 
чл.5. у табеларном прегледу где су  приказани расходи и 
издаци буџета по основним наменама:  
            Конто 440-камате, у колони 3. средства из 
буџета, износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом 
од ''4.700.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''3.200.000 динара'' замењује се износом од ''4.700.000 
динара''. 
 Укупно 440 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''3.200.000 динара'' замењује се износом од 
''4.700.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''3.200.000 динара'' замењује се износом од ''4.700.000 
динара''. 
 Конто 451-субвенције јавним нефинансијским 
корпорацијама, у колони 3. средства из буџета, износ од 
''4.200.000 динара'' замењује се износом од ''2.700.000 
динара'', у колони 6. укупна средства, износ од ''4.200.000 
динара'' замењује се износом од ''2.700.000 динара''. 
 Укупно 450 у колони 3. средства из буџета, 
износ од ''4.200.000 динара'' замењује се износом од 
''2.700.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ од 
''4.200.000 динара'' замењује се износом од ''2.700.000 
динара''. 

 
Члан 2. 

 
 II. НАСЛОВ ПОСЕБАН ДЕО  
 
 У чл.7. Одлуке у табеларном прегледу раздео II  
Општинска управа, глава 2.3: 

Фонд за финансирање активне политике 
запошљавања, функција 490, позиција 35 економска 
класификација 451-субвенције нефинансијским 
предузећима и организацијама, у колони 5. и 8. износ од 
''1.500.000 динара'' брише се. 

Извор 01 приходи из Буџета, износ од 
''75.047.000 динара'' замењује се износом од ''73.547.000 
динара''. 

Укупно раздео II у колони 5. и 8. износ од 
''75.047.000 динара'' замењује се износом од ''73.547.000 
динара''. 
  Раздео IV Средње образовање, глава 4.1., 
функција 920 Средње образовање, позиција 50, 
економска класификација 463 - текуће донације и 
трансфери осталим нивоима власти, подпозиција 416-
награде, бонуси и остали посебни расходи, у колони 5. и 
8. додаје се износ од ''50.000 динара'',  

позиција 51, економска класификација 463 - 
текуће донације и трансфери осталим нивоима власти, 
подпозиција 421-стални трошкови, у колони 5. и 8. износ 
од ''3.370.000 динара'' замењује се износом од ''3.870.000 
динара'', 

позиција 52, економска класификација 463 - 
текуће донације и трансфери осталим нивоима власти, 
подпозиција 422-трошкови путовања, у колони 5. и 8. 
износ од ''2.440.000 динара'' замењује се износом од 
''1.890.000 динара''. 

Раздео XII Фонд за развој пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, глава 12.1: 

Функција 421 пољопривреда, позиција 160 
економска 441-отплата камата, у колони 5. и 8. износ од 
''3.000.000 динара'' замењује се износом од ''4.500.000 
динара''.  

Извор 01 приходи из Буџета, износ од 
''15.700.000 динара'', замењује се износом од ''17.200.000 
динара''. 

Укупно раздео XII у колони 5. износ од 
''15.700.000 динара'', замењује се износом од ''17.200.000 
динара'', у колони 8. износ од ''26.200.000 динара'', 
замењује се износом од ''27.700.000 динара''. 
 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2013.године. 
 
 
 
Број: 401-947/13-03                                          
У Книћу, 19.09.2013.године                                         
  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу чл.53. и чл.55. 
Закона о водама (''Сл.гласник РС'',бр.30/10), чл.32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), и чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измени Оперативног плана за одбрану од поплава 

за воде II реда на територији општине Кнић за 
2013.годину 

 
Члан 1. 

 
 У Оперативном плану за одбрану од поплава за 
воде II реда на територији општине Кнић за 2013.годину, 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.11/13) у тачки III. у делу 
који се односи на састав Општинског штаба за одбрану 
од поплава речи: ''заменик руководиоца, Драгиша 
Јанковић, општина Кнић, број телефона 062  306 199'' 
замењују се речима: ''заменик руководиоца, Милија 
Ђурић, општина Кнић, број телефона 065 452 79 53''. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
   
Број: 217-922/13-01 
У Книћу, 19.09.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 19.09.2013.године, на основу чл.1. Закона о 
посебним условима за упис права својине на објектима 
изграђеним без грађевинске дозволе (''Сл.гласник 
РС'',бр.25/13) и чл.35. сдтав 1. тачка 27. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о одређивању органа који ће давати сагласност на 
упис права својине на бесправно изграђеним 

објектима на површинама јавне намене 
 

Члан 1. 
 

 Одређује се Општинско веће општине Кнић као 
орган који ће давати сагласност на упис права својине на 
бесправно изграђеним објектима који су изграђени на 
површинама јавне намене, односно на земљишту 
планираном за уређење или изградњу објеката јавне 
намене или површина јавне намене за које се, у складу са 
одредбама посебног закона утврђује јавни интерес. 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 
   
Број: 351-800/13-01 
У Книћу, 19.09.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу члана 32. став 1. 
тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр. 129/07), члана 35. став 1. тачка 13. Статута 
општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр.95/08), и чл. 146. став 
2.  и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић(''Сл. гласник РС'' бр.95/08) донела је  

 
 

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

 
 
 1. Миломир Петровић, предузетник из 
Пајсијевића изабран је за члана Општинског већа 
општине Кнић, а уместо Ане Старчевић из Честина којој 
је 11. јула 2013. године, утврђен престанак функције 
члана Општинског већа због подношења оставке на 
функцију члана Општинског већа општине Кнић. 
 2. Мандат новоизабраном члану Општинског 
већа траје до истека мандата Општинског већа општине 
Кнић, изабраног 30.05.2013.године. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 
 4. Решење доставити  Миломиру Петровићу из 
Пајсијевића, и председнику општине Кнић, Драгани 
Јовановић. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), 
члана 35. став 1. тачка 13. Статута општине Кнић (''Сл. 
гласник РС'' бр.95/08), и чл. 146. став 2.  и чл. 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Сл. 
гласник РС'' бр.95/08) којима је прописано да Скупштина 
бира чланове општинског већа, на предлог председника 
општине , врсте аката које доноси Скупштина у вршењу 
послова из своје надлежности као и да Скупштина 
Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и 
правним интересима лица у складу са Законом, Статутом 
и одлукама Скупштине. 
 Како је на седници Скупштине општине Кнић 
која је одржана 11.јула 2013. године констатована 
оставка члана Општинског већа Ане Старчевић  коју је 
поднела између две седнице Скупштне, и утврђен 
престанак функције члана Општинског већа општине 
Кнић,  Скупштина општине Кнић је на седници од 
19.09.2013.године, на предлог председника општине, за 
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новог члана Општинског већа изабрала Миломира 
Петровића, предузетника из Пајсијевића. 
     
Број: 119-752/2013-01 
У Книћу, 19.09.2013.год.                             
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу члана 146. став 
2.  и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић(''Сл. гласник РС'' бр.95/08), а у вези са 
чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),  и чланом 35. 
став 1. тачка 13. Статута општине Кнић (''Сл. гласник РС'' 
бр.95/08), донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О измени Решења о избору Општинског већа 
општине Кнић 

 
 1. У Решењу о избору Општинског већа 
општине Кнић, (''Сл.Гласник општине Кнић'', бр.8/13 и 
11/13) додаје се тачка 6. и то: 
 ''6.  Петровић Миломир,  предузетник  из 
Пајсијевића''. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 3. Решење доставити Миломиру Петровићу из 
Пајсијевића  и председнику општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 146. став 2.  и чл. 147. став 
3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Сл. 
гласник РС'' бр.95/08) којим је прописано да Скупштина 
у вршењу послова из своје надлежности доноси решења, 
да се решењем одлучује  о појединачним правима, 
обавезама и правним интересима лица у складу са 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине, и то а у вези 
члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),  и члана 35. став 1. тачка 13. 
Статута општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр.95/08), 
којима је прописано Скупштина, на предлог председника 
општине бира чланове општинског већа. 
 Како је на седници Скупштине која је одржана 
19.септембра 2013. године за новог члана Општинског 
већа општине Кнић изабран Миломир Петровић, 
предузетник из Пајсијевића, а уместо Ане Старчевић из 
Честина којој је 11.07.2013.године  утврђен  престанак 
функције члана Општинског већа општине Кнић због 
поднете оставке, овим Решењем се врше потребна 
правно-техничка усаглашавања. 
 
 
Број: 119-752-1/13-01 
У Книћу, 19.09.2013.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године,  на основу члана 25.и 
члана 31.став 3.  Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12), члана 44. став 1. Одлуке о 
промени оснивачког акта –  Одлуке о оснивању јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гл. 
општине Кнић'', бр.8/13) и члана 11. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.11/13),  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић у Книћу 
 
 

 1. На основу спроведеног јавног конкурса,  за 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић у Книћу, именује се Милосав Пантовић, инжењер 
машинства из Кнића, на мандатни период од четири 
године.   
 2. Ово Решење је коначно и ступа на снагу 
даном доношења. 
 3. Милосав Пантовић, инжењер машинства из 
Кнића је дужан да ступи на рад у року од осам дана од 
дана објављивања овог Решења у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'', а Скупштина општине Кнић може, из 
оправданих разлога, тај рок продужити  за још осам дана.  
 4. Даном ступања на рад Милосава Пантовића, 
инжењера машинства  из Кнића по овом Решењу престаје 
да важи Решење о именовању Ђорђа Пантовића, 
инжењера машинства из Кнића за директора ЈКП 
''Комуналац''Кнић у Книћу,  које је Скупштина општине 
Кнић донела 14.06.2010.године, под бројем 119/421/2010-
01 (''Службени гласник општине Кнић'', бр. 3/2010), чиме 
се Ђорђе Пантовић, инжењер машинства из Кнића 
разрешава дужности директора предузећа. 
 5.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине 
Кнић'', и на интернет страни Скупштине општине Кнић. 
 6. Решење доставити Милосаву Пантовићу, 
инжењеру машинства из Кнића, 'Службеном гласнику 
Републике Србије'' и ''Службеном гласнику општине 
Кнић'' ради објављивања, ЈКП ''Комуналац'' Кнић, Ђорђу 
Пантовићу, директору  ЈКП ''Комуналац'' Кнић, по 
решењу СО Кнић, број. 119/421/2010-01 од 14.06.2010. 
године и архиви. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Ради усклађивања са одредбама Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гл.РС'', бр.119/2012) Скупштина 
општине Кнић је донела Одлуку о промени оснивачког 
акта –Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 
''Комуналац''Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.8/13). 
Скупштина општине Кнић је након тога, дана 
11.07.2013.године, у складу са чланом 28. став 1. Закона о 
јавним предузећима(''Сл.гл.РС'', бр.119/2012) донела 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.11/13), са усвојеним 
текстом огласа, и именовала Комисију за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић. Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић 
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објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 
бр.63/13, од 19.07.2013.године, дневном листу ''Данас'', 
од 19.07.2013.године, а 22.07.2013. године је објављен и 
на интернет страници општине Кнић, са навођењем броја 
гласника  и датума када је оглас о јавном конкурсу 
објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.. 
 Чланом 6. Став 1. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'', 
бр.11/13),  и тачком V.  Огласа о Јавном конкурсу за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић (''Сл.гл.РС'', бр.63/13), прописано је да 
је рок за подношење пријава на јавни конкурс 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. Рок за подношење пријава је истекао закључно 
са 03.08.2013. године,  до када су се пријаве на оглас 
могле послати препорученом пошиљком путем поште, 
или лично преко писарнице Општинске управе општине 
Кнић. 
 Комисија за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, на седници од 
16.08.2013.године је констатовано да су на Оглас о 
Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић приспеле две 
пријаве од којих је једна била неблаговремена, имајући у 
виду да је поднета 07.08.2013. године предајом на 
писарницу Општинске управе општине Кнић . То је 
пријава на оглас коју је поднео Мирко Сретеновић из 
Гунцата, општина Кнић, па је Комисија је на седници од 
16. 08.2013. године, након што је утврдила ову чињеницу  
донела Закључак којим је ову пријаву одбацила као 
неблаговремену.  
 Друга пријава, коју је поднео Милосав 
Пантовић, инжењер машинства из Кнића је била 
благовремена, па је Комисија приступила отварању 
коверте, како би утврдила да ли је пријава  разумљива и 
потпуна и да ли су поднети сви докази које је било 
потребно доставити уз пријаву, у складу са тачком IV 
Огласа. Комисија је утврдила да је ова пријава 
разумљива, потпуна, да су поднети сви потребни докази 
и да овај кандидат испуњава услове за именовање, па  је,  
у складу са Законом утврдила списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање, на ком списку се 
налази један кандидат са којим ће се спровести изборни 
поступак. Комисија је потом заказала нову седницу за 
23.08.2013. године на коју је позван Милосав Пантовић, 
инжењер машинства из Кнића, ради усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина, а на основу 
мерила које је Правилником раду Комисије за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Кнић, мерилима за именовање директора и изборном 
поступку (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.12/13) утврдила 
Комисија и са  унапред припремљеним питањима.  
 Овим Правилником је прописано имеђу осталог 
да након обављеног разговора са кандидатима, Комисија  
врши бодовање кандидата по три групе критеријума, и 
то: 1. Досадашњи рад и резултати рада; 2. Познавање 
делатности предузећа и проблематике рада предузећа,  
надлежности и одговорности директора; и 3. Визија 
развоја предузећа и унапређења делатности којом се бави 
предузеће; Да се сваки од ова три критеријума бодује, 
што се бројчано изражава оценама и то:  3- одлично;  2-
врло добро и 1-задовољавајуће; да председник и сваки 
члан комисије врше појединачно бодовање, након чега се 
бодови за сваког кандидата сабирају и да  је укупан број 
бодова које може добити један кандидат 45. 

 Након усмене провере кандидата Милосава 
Пантовића, инжењера машинства из Кнића и сабирања 
оцена-бодова које је добио Комисија је утврдила да је по 
првом критеријуму добио укупно14 бодова, по другом 
критеријуму 15 бодова, и по трећем 15 бодова, што у 
збиру износи 44 од максималних 45 бодова .Након тога, 
Комисија је у складу са својим овлашћењима утврдила 
ранг листу и листу кандидата, након чега је исту, заједно  
са Записником о изборном поступку  доставила 
Општинском већу општине Кнић, на  даљу надлежност.  
 Општинска управа је сагласно својим 
овлашћењима припремила нацрт Решења  и доставила га 
Општинском већу општине Кнић како би оно утврдило 
предлог Решења. 
 Општинско веће општине Кнић, на седници од 
30.08.2013.године утврдило је предлог Решења о 
именовању директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Кнић и доставило га Скупштини општине 
Кнић, као органу надлежном за именовање директора на 
одлучивање. 
 Скупштина општине Кнић је сагласно својим 
овлашћењима, на седници од 19.09.2013.године донела 
ово Решење, у тексту како је дато. 
 
 
Број 112-916/2013-01 
У Книћу, 19.09.2013.године            
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић,с.р.           
   
 
 
 
  
      

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а. став 2. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 
путеве и комуналну делатност на селу (''Општински 
службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) и чл. 22. Статута 
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и 
комуналну делатност на селу, на који је Скупштина 
општине Кнић дала сагласност Решењем бр.110-
199/2005-01, од 25.03.2005.године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ 
ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, 

У КНИЋУ 
 
 

 1. Дужности директора Буџетског фонда за 
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 
на селу разрешава се, пре истека мандата  ЖИВАДИН 
ТУЦАКОВИЋ , дипломирани економиста из Честина, 
именован Решењем Скупштине општине Кнић број 112-
222/10-01 од 28.04.2010.године.. 
 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Кнић''. 
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 4. Решење доставити Живадину Туцаковићу из 
Честина, Управном одбору Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу,  и 
Општинској управи –одељењу за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење решења садржан је 
у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а. 
став 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 
(''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) , чл. 
22. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 
путеве и комуналну делатност на селу, на који је 
Скупштина општине Кнић дала сагласност решењем 
бр.110-199/2005-01, од 25.03.2005.године, којим 
одредбама је прописано да Скупштина именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, станова, 
организација и служби чији је оснивач. 
 На предлог Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине и 
административна питања,  Скупштина општине Кнић је 
на седници од 19.09.2013.године донела Решење о 
разрешењу директора Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у 
Книћу. Од 33 одборника,  колико броји Скупштина 
општине Кнић, седници је у овом делу присуствовало 32 
одборника, док 1 одборник није присуствовао. Већином 
гласова од укупног броја одборника, са 20 гласова ''за'', 
10 гласова  ''против'', а 2 одборника нису гласала, 
Скупштина је донела ово Решење и разрешила  
Живадина Туцаковића дужности директора Буџетског 
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу. 
 
 
Број: 112-1020/13-01                                   
У Книћу, 19.09.2013.г.                                          
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милић Миловић, с.р. 
    
 
 
 
 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине 
Кнић ''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а. став 2. и члана 9.  
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 
(''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) и чл. 
22. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 
путеве и комуналну делатност на селу, на који је 
Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 
бр.110-199/2005-01, од 25.03.2005.године,  донела је 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ 
И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ 
 

 1. За вршиоца дужности директора Буџетског 
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу именује се ПРЕДРАГ РАНЧИЋ, 
дипломирани економиста из Кнића. 
 2. Вршилац дужности директора именује се до 
именовања директора  Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, а 
најдуже на период од шест месеци од ступања на снагу 
овог решења. 
 3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, када је именовани вршилац дужности 
директора дужан да ступи на рад. 
 4.  Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Кнић''. 
 5. Решење доставити Предрагу Ранчићу из 
Кнића, Управном одбору Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу,  и 
Општинској управи –одељењу за финансије, привредни 
развој и друштвене делатности. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења садржан је 
у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а. 
став 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и 
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу( 
''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) , чл. 
22. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 
путеве и комуналну делатност на селу, на који је 
Скупштина општине Кнић   

На предлог Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине и 
административна питања, Скупштина општине Кнић је 
на седници од 19.09.2013.године именовала  вршиоца 
дужности директора Фонда. Од укупно 33 одборника 
колико броји Скупштина седници је у овом делу 
присуствовало 24 одборника. Већином гласова од 
укупног броја одборника, са 20 гласова ''за'' док 4 
одборника нису гласала,  Скупштина је донела ово 
Решење и за вршиоца дужности директора Буџетског 
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 
делатност на селу именовала  Предрага Ранчића из 
Кнића. 
 
 
Број:112-1021/13-01                                      
У Книћу, 19.09.2013.г.                  
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 19.09.2013.године. а на основу члана 20. Став 
1.тачка 20. и члана 32.став 1.тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.  гласник РС“. бр.129/07), а у вези чл. 
60, 61, 61а и 64а,  Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 
41/09), члана 35. Тачка 7. Статута општине Кнић 
(Сл.Гласник РС“ бр.95/08) члана 146 став 2. и члана 147. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(„Сл.гласник РС“, бр.95/08), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

ЗА ПЕРИОД ОД  4 ГОДИНЕ 
 

I – Образује се Комисија за израду Предлога 
годишњег програма заштите,уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине  Кнић 
за период од 4године  (у даљем тексту: Комисија). 
 

II– У Комисију се именују: 
 

за председника: 
Небојша Арсенијевић,  дипломирани инжeњер  
агрономије; 
за чланове: 
1. Милица Томић,  дипломирани економиста; 
2. Томислав Радовић, геодетски техничар; 
3. Силвана Илић, дипломирани биолог 
4. Рајко Пантовић, дипломирани правник ; 
5. Марко Ранковић, дипломирани економиста; 

 
III- Задатак Комисије је: 

 
а) да пре израде Предлога годишњег програма 

обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 
власници функционалног система за наводњавање и 
одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих 
од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда 
старијих од три године, а млађих од 30 година ураду, 
функционалних пољопривредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини и правна и 
физичка лица која су власници објеката за узгој и држање 
животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а 
у циљу производње хране за животиње, да Комисији 
доставе захтеве за признавање права пречег закупа са 
потребном документацијом, најкасније до 30. октобра 
текуће године за наредну годину, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а 
Закона о пољопривредном земљишту); 

б) да изради Предлог годишњег програма у 
складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 
пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
о изради годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и поступка 
јавног надметања, број: 320-11-5512/2009-06 од 
3.11.2010. године; 

в) да прибави мишљење Комисије за давање 
мишљења, коју образује председник општине Кнић, а 
која у свом саставу има најмање половину чланова 
физичких лица – пољопривреднике који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

прописом којим се уређује упис у Регистар 
пољопривредних газдинстава на Предлог годишњег 
програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту) 

г) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту); 

д) да достави Предлог годишњег програма 
Општинском већу на разматрање и утврђивање и 

ђ) да достави Предлог годишњег програма 
Скупштини општине Кнић на разматрање и доношење; 

е) да по истом поступку, уколико буде 
потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Кнић. 
 

IV – Комисија ће обавити свој задатак у складу 
са следећом динамиком: 
 

а) објављивање јавног позива за достављање 
захтева за право пречег закупа са потребном 
документацијом – у року од седам дана од дана 
доношења овог решења, а најкасније до 1. јунатекуће 
године за израду програма за наредну годину ; 

б) израда Предлога годишњег програма – до 15. 
децембра текуће године за наредну годину; 

в) прибављање мишљења Комисије из члана 60. 
став 3. Закона о пољопривредном земљишту – до 30. 
децембра  текуће године за наредну годину; 

г) достављање Предлога годишњег програма са 
потребном документацијом Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради 
прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана 
добијања мишљења; 

д) достављање Предлога годишњег програма на 
разматрање и утврђивање Општинском већу – најкасније 
до 01. фебруара године за коју се израђује Програм; 
ђ) достављање Предлога годишњег програма на 
разматрање Скупштини општине Кнић на разматрање и 
доношење – најкасније до 15. фебруара године за коју се 
израђује Програм. 
 

V – За обављање задатака из става III овог 
решења, председник, заменик председника и чланови 
Комисије, имају право на надокнаду у висини која је 
утврђена Одлуком Скупштине општине Кнић. 

VI- Стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове за Комисију 
врши Одељење за финансије, привредни развој и 
друштвене делатност - Одсек за пољопривреду и туризам 
општине Кнић. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

I – Правни основ за доношење решења 
 

Правни основ за доношење Решења о 
образовању Комисије за израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општинеКнић текуће године за 
наредну годину за коју се израђује Програм, садржан је у 
одредбама чл.35.тачка 7. Статута општине Кнић, којом је 
прописано да Скупштина општине Книћдоноси прописе 
и друге акте, као и у одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а 
Закона о пољопривредном земљишту. 
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II – Разлози за доношење решења 
 

Одредбом члана 60.став 1. Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је да 
пољопривредним земљиштем у државној својини 
располаже и управља држава преко Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а ст.2, 3.и4. 
да се пољопривредно земљиште у државној својини 
користи према годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе најкасније 
до 31. марта текуће године, уз сагласност Министарства, 
по претходно прибављеном мишљењу комисије коју 
образује председник општине, а која у свом саставу има 
најмање половину чланова физичка лица – 
пољопривреднике који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са прописом 
којим се уређује упис у Регистар пољопривредних 
газдинстава. Ставовима 5.и 6. овог члана, одређено је да 
се годишњим програмом утврђује врста и обим радова 
које треба извршити у периоду за који се програм 
доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, 
да садржи и податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини, и то податке о: укупној 
површини и површини по катастарским општинама 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији јединице локалне смоуправе; корисницима 
пољопривредног земљишта у државној својини; 
закупцима пољоприведног земљишта у државној 
својини; површини пољопривредног земљишта у 
државној својини која није дата на коришћење; укупној 
површини пољопривредног земљишта у државној 
својини која је планирана за давање у закуп, као и 
површине делова пољопривредног земљишта у државној 
својини које су планиране за давање у закуп (једна или 
више катастарских парцела) са бројем катастарске 
парцеле, површином, класом, културом и податке о 
стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини. Ставом 7.овог члана, 
одређено је да је орган надлежан за послове вођења јавне 
евиденције о непокретностима дужан да достави 
потребне податке, најкасније до 30. октобра текуће 
године, органу јединица локалне самоуправе за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за наредну годину, без 
накнаде.Такође, одредбама овог закона које се односе на 
израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта прописано је: 
- чланом 64а да право пречег закупа имају правна и 
физичка лица која су власници функционалног система 
за наводњавање и одводњавање, рибњака, 
вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих 
од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а 
млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту 
у државној својини, као и да право пречег закупа имају и 
власници објеката за узгој и држање животиња и који се 
баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње 
хране за животиње, и то један хектар по условном грлу, 
као и да правна и физичка лица, власници 
инфраструктуре из овог члана достављају комисији за 
израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта органа јединице 
локалне самоуправе податке о власништву над 
инфраструктуром, односно објектима за узгој и држање 
животиња, најкасније до 30. октобра текуће године за 
наредну годину. 

III - Образложење појединачних 
предложених решења 
 

Тачком I овог решења образована је Комисија. 
Тачком II одређен је састав и број чланова 

Комисије, тако да Комисија има укупно 6 чланова, 
рачунајући председникa Комисије. За чланове Комисије 
именована су стручна лица пољопривредне, геодетске, 
правне или економске струке, који су добри познаваоци 
терена у општини Кнић, која имају искуство и знање у 
раду у овој области, чиме је прихваћена препорука 
Министарства. Приликом одређивања броја и састава 
Комисије ималa се у виду комплексност и сложеност 
послова и задатака које је потребно реализовати, а 
посебно чињеница да је потребно прикупити, 
евидентирати и утврдити обимне релевантне податке 
који се односе на пољопривредно земљиште у државној 
својини, а које ће обухватити Предлог годишњег 
програма.  

Тачком III овог решења прецизиран је задатак 
Комисије, а тачком IV одређена је динамика израде 
Предлога годишњег програма заштите, тј.прецизирано је 
време извршења појединих фаза поступка израде 
Предлога годишњег програма и одређен је рок за 
завршетак задатка, односно рок за упућивање Предлога 
годишњег програма Скупштине општине Кнић на 
разматрање и доношење. 

Тачком V предложено је да за обављање свог 
задатака председник и чланови Комисије, имају право на 
надокнаду, у висини која је утврђена Одлуком 
Скупштине. 

Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и административне 
послове за седнице Комисије врши Одељење за 
финансије,привредни развој и друштвене делатност- 
Одсек за пољопривреду и туризам општине Кнић сходно 
одредбичлана 68 тачка 1. Статута општине Кнић 
(„Службени гласник РС бр.95/08). 
 
 

IV - Финансијска средства 
 

Финансијска средства за рад Комисије 
обезбеђена су у складу са Одлуком о буџету општине 
Кнић. 
 
Број: 320-951/2013-03 
У Книћу, 19.09.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
     
 САВЕТ МЗ РАШКОВИЋ, на седници од 
12.09.2013.године, на основу чл.16. став 1. тачка 1. 
Статута МЗ Рашковић  (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 
3/09), донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА МЗ РАШКОВИЋ 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту МЗ Рашковић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр. 3/09), у чл.15. став 4. и 5. мењају се и гласе:  
 ''Савет месне заједнице има председника Савета 
и заменика председника Савета. 
 Председник Савета и заменик председника 
Савета месне заједнице, бира се из реда чланова Савета 
месне заједнице, тајним гласањем, већином од укупног 
броја чланова Савета.'' 
 

Члан 2. 
 

 У чл.16. после тачке 13. додају се тачке 14. и 15 
које гласе: 
 ''14. Врши избор секретара. 
 ''15. Врши избор благајника.'' 
 
 У истом члану тачка 14. постаје тачка 16. 
 

Члан 3. 
 

 У чл.27. после става 4. додаје се став 5. који 
гласи: 
 ''У случају спречености председника Савета 
месне заједнице послове из чл.27. овог Статута обавља 
заменик председника Савета месне заједнице''. 
 

Члан 4. 
 

 После чл.28. додаје се нови чл. 28а, који гласи: 
 

''Члан 28а. 
 

 Заменику председника Савета месне заједнице 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран, на 
начин и под условима који су утврђени чл. 28. Статута 
месне заједнице''. 
 

Члан 5. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
Број:сл/2013 
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
Мирко Лазовић, ср. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ 1 
 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ 2 
 
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ДАВАТИ САГЛАСНОСТ НА 
УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 2 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ 2 
 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КНИЋ 3 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ У КНИЋУ 3 
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 
НА СЕЛУ, У КНИЋУ 4 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 
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