СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 4

Кнић, 19.03.2014.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014. године на основу члана 46.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС»бр.72/09, 81/09,64/10,24/11 и 121/12 ), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС»б4р129/07), члана 35. став
1. тачка 6. Статута општине Кнић («Сл.гласник
РС»бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ
О изради „Планa детаљне регулације за изградњу
далековода 400 kV Крагујевац 2 – Краљево 3”
на подручју општине Кнић.
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради ”Планa
детаљне регулације за изградњу далековода 400 kV
Крагујевац 2 – Краљево 3” на подручју општине
Кнић.
Члан 2.
План детаљне регулације ради се на основу
ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА
ОПШТИНЕ
КНИЋ,
(Службени гласник општине Кнић, бр.5/2011)
Члан 3.
Циљ израде ”Плана детаљне регулације за
изградњу далековода 400 kV Крагујевац 2 – Краљево
3” на подручју општине Кнић је дефинисање трасе
далековода, одређивање простора за јавне намене (стубна
места,
трасе
далековода)
заштитног
коридора
далековода, правила уређења и правила грађења за
изградњу далековода. Овим Планом ће се такође
одредити
начини
укрштања
са
осталим
инфраструктурним системима (државни и локални
путеви, речни токови, магистрални гасоводи и сл.).
Члан 4 .
”План детаљне регулације за изградњу
далековода 400 kV Крагујевац 2 – Краљево 3” на
подручју општине Кнић обухвата подручје површине
око 157ha (157.34.34.ha) на деловима девет катастарских
општина (ЗАБОЈНИЦА, БРЊИЦА, СУМОРОВАЦ,
ВУЧКОВИЦА, КНИЋ, ГРАБОВАЦ, ПАЈСИЈЕВИЋ,
ЛЕСКОВАЦ, ГУБЕРЕВАЦ).
Граница Плана одређена је као коридор ширине
2 x 30,00m са обе стране осовине далековода у дужини од
око 26,2 km кроз територију Општине Кнић. Координате

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

преломних тачака од 1-28 су саставни део Концепта и
Плана. У поступку израде Концепта плана, у сарадњи са
надлежним представницима пројектаната, могуће је
вршити делимично, оправдано померање планираних
стубова.
Анализом предложене трасе далековода у
односу на планирану намену површина Просторног
плана општине Кнић установљено је следеће:
- предложена траса незнатно одступа од оријентационе
трасе која је садржана у Просторном плану,
- предложена траса, у ширини заштитног појаса, обухвата
цца 157 ха, од чега:
-134 ха (85% површине трасе далековода)–
планираног пољопривредног земљишта
- 19 ха (12% површине трасе далековода) –
планираног шумског земљишта
- 4 ха ( 3% површине трасе далековода) –
планираног
грађевинског
подручја
(планирано грађевинско подручје пресеца у
дужини од 660м што је 2,5% укупне дужине
трасе далековода кроз општину Кнић)
Члан 5.
План се ради у две фазе: Концепт плана и План.
План садржи текстуални део са правилима уређења и
правилима грађења, графички део и пратећу
документацију. Израђује се у аналогном и дигиталном
облику.
Члан 6.
План детаљне регулације
израђује јавно ЈП
Дирекција за урбанизам Крагујевац из крагујевца
Члан 7.
Израду плана детаљне регулације финансира
Ј.П. “Електромрежа Србије” Београд.
Члан 8.
Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације
је цца 120 дана по доношењу Одлуке о изради плана.
Члан 9.
Носилац израде плана је Дирекција за
урбанизам- Крагујевац, у складу са Уговором са ЈП
„Електромрежа“ Србије – Београд.
Члан 10.
План детаљне регулације за изградњу
далековода 400 kV Крагујевац 2 – Краљево 3” на
подручју општине Кнић се излаже на јавни увид , након
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извршене стручне контроле од стране Комисије за
планове општине Кнић,
у просторијама у згради
општине Кнић, а време и место одржавања јавног увида
ће бити оглашено у дневном и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања.
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њихова површина од 101м2 до 200м2 умањује се за
40% од утврђене висине накнаде према овој одлуци.
Право на умањење из става 1.овог члана има
власник бесправно изграђеног породичног стамбеног
објекта или стана у стамбеној згради, који је
изградњом или куповином трајно решавао своје
стамбено питање и ако он или чланови његовог
породичног домаћинства немају другу непокретност
за становање, ако је власник породичног стамбеног
објекта инвалид, самохрани родитељ, корисник
социјалне помоћи
Породичним домаћинством у смислу става 2.
овог члана сматрају се лица која са власником
објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно
одобрења за изградњу живе у заједничком
домаћинству (брачни друг или лице које са
власником објекта живи у ванбрачној заједници, деца
рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад
и друга лица која је власник објекта или његов
брачни друг дужан да по закону издржава а која са
њим станују у истом стану, односно породичној
стамбеној згради .“

Члан 11.
Ова Одлука се доноси по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове општине
Кнић, која се налази у прилогу ове Одлуке.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Кнић.

У Книћу,14.03.2014.год.
Број:350-428/2013-02
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Члан 3.
После члана 14. додаје се нови члан 14а. који
гласи:
„ Испуњеност услова за умањење накнаде из
чл.14.ове Одлуке, утврђује се на основу доказа који се
прилажу
приликом
подношења
захтева
за
закључивање уговора о накнади за уређивање
грађевинског земљишта и то:
Подаци
о
члановима
породичног
домаћинства –Оверена изјава
Решавање стамбеног питања, односно
непоседовања друге непокретности за
становање – Уверење РГЗ-СНК Кнић
Статус инвалида –Уверење надлежног
органа општинске управе
Статус самохраног родитеља – Судска
пресуда, извод из матичне књиге рођених
Статус корисника социјалне помоћи –
Решење Центра за социјални рад.“

СКУПШТИНA
ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014. године на основу члана 32.
Закона о легализацији објеката («Сл.гласник РС»
бр.95/13), члана 20.став 1.тачка 8 и члана 32. став 1.
тачка 14. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС»бр129/07), члана 35. став 1. тачка 15. Статута
општине Кнић («Сл.гласник РС»бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 4.
Члан 1.

У члану 15. после речи „земљишта“ речи „не плаћа
се“ бришу се, а уместо тачке ставља се зарез и додају
рећи „умањује се за 80%.“

У Одлуци о мерилима за обрачун висине
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(„Сл.гласник општине Кнић“ бр.2/10 и 5/11), у члану
13.став 2. мења се и гласи:
„Када су предмет легализације објекти из
члана 7.Закона о легализацији објеката („Сл.гласник
РС“ бр.95/13), накнаду за уређивање грађевинског
земљишта плаћају појединачно власници посебних
физичких делова објекта.“

Члан 5.
После члана 15. додаје се нови члан 15а. који
гласи:
„Власници
објеката
изграђених
без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу
који су извршили опремање грађевинског земљишта
сопственим срествима или срествима месног
самодоприноса, остварују право на умањење накнаде
за уређивање грађевинског земљишта сразмерно
учешћу у опремању.
Право на умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта из става 1.овог члана
утврђује се на основу веродостојне потврде Месне
заједнице на чијој територији се налази објекат који
се легализује.“

Члан 2.
Члан 14. Мења се и гласи:
„ Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступцима легализације за породично
стамбене објекте или у стамбеној згради, бруто
развијене грађевинске површине до 100м2, односно
станове у стамбеним зградама до 100м2 нето корисне
површине стана, умањује се за 60%, а уколико је
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.92. Закона о
Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10,
101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, и 108/13),
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

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику општине Кнић“.
У Книћу, 14.03.2014
Број: 350-200/2014-02
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

О Д Л У К У
О екстерној ревизији Завршног рачуна
Буџета општине Кнић за 2013.годину
Члан 1.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.15. став 1.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник
РС'',бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник
РС'',бр.98/10), чл.35. став 1. тачка 7. и тачка 27. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и 147.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је

Завршни рачун Буџета општине Кнић за
2013.годину, подлеже екстерној ревизији коју ће обавити
екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских извештаја
прописаних Законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 2.
Завршни рачун Буџета општине Кнић за
2013.годину, садржаће и извештај екстерне ревизије о
финансијским извештајима који су саставни део
Завршног рачуна Буџета општине Кнић за 2013.годину.

О Д Л У К У
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 3.
Избор лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.4/11, 9/12, 11/13 и 14/13),
у чл.3. став 1. мења се и гласи: ''У Општински штаб се
постављају:
- командант Општинског штаба:
Љубомир Ђурђевић, председник општине, по
положају,
- заменик команданта Општинског штаба:
Борислав Бусарац, заменик председника
општине, по положају''.

Овлашћује се председник општине Кнић да са
лицем из члана 3. ове Одлуке закључи Уговор о
регулисању међусобних односа у вези са обављањем
послова ревизије Завршног рачуна Буџета општине Кнић
за 2013.годину.

У истом члану у тачки 3. речи: ''Љубиша
Гавриловић, члан Општинског већа'', замењују се речима:
''Драган Тодоровић, члан Општинског већа''.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а
примењиваће се по добијању сагласности Државне
ревизорске институције.

Члан 4.

Члан 5.

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

Број: 400-331/14-01
У Книћу, 18.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Број: 119-324/14-01
У Книћу, 18.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.60. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник
РС'',бр. 119/12), чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.35. став 1.
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), чл. 24. Одлуке о промени оснивачког актаОдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.8/13
и 15/13), чл.146. став 2. и 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
донела је

19.03.2014.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.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

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. Даје се сагласност на Одлуку о допуни
Статута Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић,
број 6/01-2014 коју је донео Надзорни одбор предузећа
на седници од 17.01.2014.године.
2. Решење доставити директору и Надзорном
одбору ЈКП ''Комуналац'' Кнић.

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 дужан
да ступи на рад.
4. Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
5. Решење доставити Предрагу Ранчићуименованом вршиоцу дужности директора, 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.

Број: 352-98/14-01
У Книћу, 18.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07), чл.3. Уредбе о начину и контроли
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'',бр.27/14), чл.35. став 1. тачка 27.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),
чл.146. став 2. и 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
донела је

Број: 119-335/14-01
У Книћу,18.03.2014.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
1. За оверу образаца ЗИП-1 Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић, одређује се Љубица
Јовановић, дипломирани економиста, из Крагујевца.
2. Лице из тачке 1. овог Решења ће
електронским путем вршити проверу усклађености
обрасца ППП-ПД и овереног обрасца ЗИП-1.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.12 став 2. и став 3. и чл. 13. став 2.
Закона о јавним предузећима, члана 17. став 1. и став 4.
(''Сл.гласник РС'',бр. 119/12), чл. 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 39.
и чл.41. став 1. и став 4. Одлуке о промени оснивачког
акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',
бр.08/13), чл. 39. и чл. 41.став 1. и став 4.Статута јавног
комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић , бр. 92-03/13,
од 02.07.2013.године, на који је Скупштина општине
Кнић дала сагласност на седници од 11.07.2013.године,
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13) донела је

Број: 352-344/14-01
У Книћу, 18.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft

19.03.2014.

Службени гласник општине Кнић
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3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити именованом члану
Надзорног одбора, Зорану (Р.) Ђурђевићу из Кнића,
Надзорном одбору, и директору ЈКП ''Комуналац'' Кнић у
Книћу.

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ
1. Бојани Милосављевић из Губеревца,
престаје мандат члана
Надзорниог одбор Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић у Книћу, у
који је, као представник оснивача именована Решењем
Скупштине општине Кнић бр 9-769/2013-01 од
11.07.2013.године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13), због
поднете оставке.
2. Бојана Милосављевић из Губеревца, којој
доношењем овог Решења престаје мандат члана
надзорног одбора је дужна да врши своје дужности до
именовања новог члана Надзорног одбора ЈКП
''Комуналац'' Кнић у Книћу.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Бојани Милосављевић из
Губеревца, Надзорном одбору
и директору ЈКП
''Комуналац'' Кнић у Книћу.

Број:119-127/2014-01
У Книћу, 21.01.2014.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.год., на основу чл.32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), чл.10. и чл. 11. Одлуке о
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и
шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 2/09), и чл 15. Статута Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је

Број: 119-102/2014-01
У Книћу, 18.03.2014.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 18.03.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.12 став 2. и став 3. и чл. 13. став 2.
Закона о јавним предузећима, (''Сл.гласник РС'',бр.
119/12), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 39. Одлуке о промени
оснивачког акта- Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.08/13), и члана 39. Статута јавног комуналног
предузећа ''Комуналац''Кнић , бр. 92-03/13, од
02.07.2013.године, на који је Скупштина општине Кнић
дала сагласност на седници од 11.07.2013.године,
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13), донела је

1. Дужности члана Управног одбора Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства
општине Кнић, пре истека мандата разрешава се:
- Драган Радојевић из Пајсијевића, именован
Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-232/2013-01
од 11.07.2013. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.
11/13) , због поднете оставке.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Драгану Радојевићу из
Пајсијевића -разрешеном члану Управног одбора и
Управном одбору фонда за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ

Број: 119-196/2014-01
У Книћу, 18.03.2013.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

1. У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић у Книћу, именују се
- Зоран (Р.) Ђурђевић, из Кнића, за члана,
представника оснивача,, а уместо Бојане Милосављевић
из Губеревца, којој је утврђен престанак мандата због
поднете оставке.
2. Мандат новоименованом члану траје до
истека мандата Надзорног одбора именованог Решењем
Скупштине општине Кнић бр 9-769/2013-01 од
11.07.2013.године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 11/13).

Draft

Страна 6 – Број 4

Службени гласник општине Кнић

19.03.2014.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

АКТИ ЈКП КОМУНАЛАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
на седници од 14.03.2014.године, на основу чл.59. став 1.
тачка 16. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), чл.7. став 1. тачка 18. Одлуке о
Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр.1/08), чл.29. и чл.30. став 6. Пословника о раду
Општинског већа општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 1/09), донело је

На основу члана 18. став 1. тачка 8. Закона о
јавним предузећима ( ,Сл гласник РС ,,број 119/12) ,члана
42.став. 1. тачка 4. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
,,Комуналац,, Кнић (,,сл гласник оптшине Кнић,, бр. 8/13
и 15/13 ) члана 59. став 3. Статута Јавног комуналног
предузећа ,,Комуналац ,,Кнић ( ,,Сл гласник општине
Кнић,, бр. 11/13 ) Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ,,Комуналац,, Кнић на седници од 17.01.2014
год. , донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О образовању Радног тима за идентификацију,
евиденцију и упис јавне својине општине Кнић

ОДЛУКУ
О допуни Статута
Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац,, Кнић

I. Образује се Радни тим за идентификацију,
евиденцију и упис јавне својине општине Кнић, у
саставу:
1. Рајко Пантовић, руководилац Радног тима
2. Марина Петровић, члан
3. Зоран Ђоровић, члан
4. Наташа Пантовић, члан
5. Наташа Ћупрић, члан
II. Задатак Радног тима је да у складу са
Пројектом ''Ефикасно управљање имовином-темељ
локалног економског развоја'' у оквиру програма
Exchange 4, изврши идентификацију непокретности,
сачини евиденцију и достави податке Републичкој
дирекцији за имовину (НЕП обрасци), у циљу
подношења захтева за упис јавне својине општине Кнић
код Републичког геодетског завода-Службе за катастар
непокретности у Книћу.

Члан 1.
Овом одлуком врше се допуне Статута Јавног
комуналног предузећа ,,Комуналац,, Кнић ( ,,Сл гласник
општине Кнић,, бр. 11/13 ) , који је донео Управни добор
Јавног комуналног предузећа,,Комуналац,, Кнић ,на
седници од 02.07.2013 год. , а на који је дала сагласност
Скупштина општине Кнић својим решењем бр. 110735/13-01 од 11.07.2013 год. ( ,,сл гласник општине Кнић
,,бр. 11/13)
Члан 2.
У члану 3.Статута Јавног комуналног предузећа
,,Комуналац,, Кнић у ставу 1. после тачке 5. додаје се
тачка 6. која гласи :
,, 6. управљање пијацама,,

III. Рок за извршење наведених послова је
31.12.2014.год.
IV. Радни тим је у обавези да поверене послове
обави стручно, савесно и у складу са важећим законским
и другим прописима.
V. Радни тим је у обавези да о извршеним
пословима достави извештај Општинском већу општине
Кнић.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Кнић''.

Члан 3.
У члану 13.став 1. Статута Јавног комуналног
предузећа ,,Комуналац ,, Кнић , после алинеје 4. додаје се
алинеја 5. која гласи:
,,-47.89-трговина на мало осталом робом на
тезгама и пијацама,,
У истом члану у ставу 2. после алинеје 17.
додају се алинеје 18,19,20,21,22,23, и 24 које гласе:
,,-46.23-трговина на велико животињама,,
-47.11-трговина на мало у неспецијализованим
продавницама , претежно храном, пићима и дуваном
-47.62-трговина
на
мало
новинама
и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама
-52.29-остале пратеће делатности у саобраћају
(руковање теретом,паковање, препакивање, мерење
тежине робе)
-68.20-изнајмљивање
властитих
или
изнајмљених некретнина и управљање њима
-82.30-организовање састанака и сајмова
-93.29-остале забавне и рекреативне делатности
(вашари и сајмови),,

Број: 45-329/14-02
У Книћу, 14.03.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

Draft

19.03.2014.

Службени гласник општине Кнић
Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном давања
сагласности оснивача -Општине Кнић , а објавиће се се у
службеном гласнику Општине Кнић.

Број :6/01-2014
У Книћу17.01.2014.год
ПРЕДСЕДНИК
Љубомир Михаиловић, с.р.

Draft
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Страна 8 – Број 4

Службени гласник општине Кнић

19.03.2014.
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