
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 7 Кнић, 10.06.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

 

            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници 

од 10.06.2015. године, на основу чл.78. Закона о 

буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 

142/14) чл.20. став 2., и чл.35. став 1. тачка 2. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Остварени приходи и примања и извршени 

расходи и издаци по буџету за 2014.годину, износе и то: 

 

 I - Остварени приходи и примања

 ........................................... 312.055.685,10 динара 

 II -  Извршени расходи и издаци

 ..........................................  294.953.165,12 динара 

 III - Разлика укупних прихода и прим.и 

изврш.расх.и издат-суфицит  

 .............................................. 17.102.519,98 динара  

 Износ од 17.102.519,98 динара суфицита, 

преноси се у наредну годину као наменски односно 

нераспоређени вишак прихода. 

 

Члан 2. 

 

 Обавеза издвајања у сталну буџетску резерву за 

2014.годину износи 1.560.278,00 динара, на терет 

нераспоређеног вишка прихода из претходних година. 

 Корекција нераспоређеног вишка прихода из 

претходних година врши се за коришћена средства 

сталне буџетске резерве у 2014.години, у износу од 

1.343.180,32  динара. 

 Стање сталне буџетске резерве 31.12.2014. 

године, износи 2.083.983,06  динара. 

 

Члан 3. 

 

 Укупан износ активе, односно пасиве 

консолидованог Годишњег извештаја о извршењу Буџета 

за 2014.годину износи 543.320.057,00динара. (Образац 1 - 

Биланс стања). 

 

Члан 4. 

 

 Биланс прихода и расхода (Образац 2) је 

консолидовани Годишњи извештај тј. приказани су 

приходи и расходи за буџетска средства, донаторска 

средства, средства Републике, као и из осталих извора 

средстава за директне и индиректне кориснике. Утврђени 

резултат је консолидовани суфицит за све кориснике. 

 Извештај о капиталним расходима и 

финансирању (Образац 3) је консолидовани Годишњи 

извештај тј. приказана су примања и издаци за буџетска 

средства, донаторска средства, средства Републике, као и 

из осталих извора средстава за директне и индиректне 

кориснике. 

 У извештају о новчаним токовима (Образац 4) 

је консолидован Годишњи извештај тј. утврђени су 

укупни кориговани новчани приливи у износу од  

328.167.000,00  динара, укупни новчани одливи у износу 

од 314.985.000,00 динара и салдо готовине на крају 

године за све кориснике у износу од 103.267.000,00 

динара.  

 

Члан 5. 

 

 Укупни приходи од донација у 2014.години 

износе  595.587,97 динара. 

 Из ових средстава измирени су: 

 

 - текући расходи ..................... 581.922,73 динара 

 - текући издаци ........................           0,00 динара 

 

 Утврђени суфицит у 2014 години износи 

13.665,24 динара. 

 

 Суфицит  од донација 2014.године преноси се у 

наредну годину  и користиће се за намене по конкретним 

уговорима о донацијама (прилог извештај о примљеним 

донацијама). 

 

Члан 6. 

 

 Текући приходи и примања, као и текући 

расходи и издаци који су остварили индиректни 

корисници Буџета у 2014.години, а који нису обухваћени 

чланом 1. су: 

 

 Остали извори средстава: 

 

 Текући приходи и примања  

 ................................................ 8.969.229,00 динара 
 

 Текући расходи  

 ................................................ 8.797.426,00 динара 
 

 Текући издаци 

 ................................................... 186.432,00 динара 
 

 Остварен дефицит из осталих прих 

 ..................................................... 14.629,00 динара 
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 Утврђени дефицит индиректних корисница 

покрива се из нераспоређеног вишка прихода ранијих 

година,  у складу са Одлуком својих органа управљања 

(Образац број 5). 

 

 Укупни суфицит консолидовани износи 

 …………..........................    13.130.287,00  динара 

 

Члан 7. 

 

 Завршни рачун по извршењу Буџета општине 

Кнић за 2014.годину, чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 400-447/15-03                          

У Книћу, 10.06.2015.године                                                                          

                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 10.06.2015.године, на основу чл.15. став 1. 

тачка 4. и чл.42. став 6. 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 

27. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 

чл.146. 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.15/14 и 4/15), у члану 3. 

тачка 14. брише. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 217-495/15-01-1 

У Книћу, 10.06.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 10.06.2015. године  на основу  члана 15. и 

члана 21. Устава Републике Србије (''Сл.гласник РС'' бр. 

98/06), члана 4. и члана 20.Закона о забрани 

дискриминације (''Сл.гласник РС'' бр.22/2009),  члана 2. 

став 4.,  члана 4. став 1. и члана 39. Закона о 

равноправности полова(''Сл.гл.РС'', бр 104/09), члана 35. 

став 1. тачка 27. Статута општине Кнић (''Сл. гласник РС'' 

бр. 95/08) и препоруке поверенице за заштиту 

равноправности број 021-02-104/2015-02 од 01.04.2015. 

године донела је 

 

 

 ОДЛУКУ  

О НЕДИСКРИМИНАТОРНОЈ РОДНОЈ 

ТЕРМИНОЛОГИЈИ У АКТИМА И СЛУЖБЕНОЈ 

КОМУНИКАЦИЈИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 У свим донетим актима и актима које доноси 

Скупштина општине Кнић и други органи општине Кнић, 

све именице које се користе  у мушком роду, а имају и 

женски род, подразумевају и истовремено обухватају све 

именице у женском роду. 

 

Члан 2. 

 

 Сви органи општине Кнић су дужни да у 

службеној комуникацији са лицима на положајима, 

службеним позицијама и функцијама користе називе  у 

облику који изражава пол лица које је њихов носилац. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Број: 9-561/2015-01 

У Книћу, 10.06.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 10.06.2015.године, на основу чл. 13. став 5. и 

чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 22., и чл. 

92.  Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), 

донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ 

НАЦИОНАЛНОЈ АЛИЈАНСИ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

(НАЛЕД) 
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Члан 1. 

 

 Овом Одлуком Oпштина Кнић добровољно 

приступа Националној алијанси за локални економски 

развој са седиштем у Београду (у даљем тексту: НАЛЕД) 

у циљу побољшања услова за локални економски развој 

и пословање, унапређења привредног амбијента и 

стварања добре инвестиционе климе у општини Кнић. 

 

Члан 2. 

 

 Општина Кнић се доношењем ове Одлуке 

обавезује да ће поштовати оснивачки акт, статут, 

принципе Етичког кодекса и друге опште акте НАЛЕД-а, 

који су на снази даном доношења ове Одлуке, као и све 

опште акте НАЛЕД-а који буду усвојени након 

приступања. 

Члан 3. 

 

 Ради реализације ове Одлуке Скупштина 

општине Кнић овлашћује Председника општине Кнић да 

потпише Приступницу за чланство, Етички кодекс, 

Споразум о учлањењу као и друга потребна акта за 

приступање у чланство НАЛЕД-а. 

 

Члан 4. 

 

 Средства за чланарину према категорији 

чланства и друге активности по основу чланства у 

НАЛЕД-у обезбеђују се у буџету општине Кнић.  

 

Члан 5. 

 

 Одлуку о приступању, односно иступању из 

чланства НАЛЕД-а,  доноси Скупштина општине Кнић.  

 

Члан 6. 

 

 Делегирање представника општине Кнић у 

органе НАЛЕД-а вршиће Општинско веће општине 

Кнић. 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Службеном гласнику општине Кнић’’.  

 

 

Број: 9-663/15-01 

У Книћу, 10.06.2015.год.                             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 10.06.2015.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), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА 

 

 

 1. Утврђује се да Наташи Ђурђевић из Кнића, 

именованој за директора Туристичке организације 

''Кнић'' у Книћу решењем Скупштине општине Кнић број 

119-1386/13-01 од 24.12.2013.године престаје мандат 

директора , пре истека времена на које је именована, и то 

закључно са 02.03.2015.године, због наступања смрти. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 4. Решење доставити Управном 

одборуТуристичке организације ''Кнић''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење решења садржан је у 

одредбама 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) којима је прописано да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби чији је 

оснивач. 

 Овим решењем се утврђује да досадашњем 

директору Туристичке организације ''Кнић'' из 

Кнића,Наташи Ђурђевић из Кнића, именованој Решењем 

Скупштине општине Кнић број:119-1386/2013-01 од 

24.12.2013.године, престаје мандат због наступања 

смрти, закључно са 02.03.2015. године, када је смрт 

наступила(извод из МКУ бр.203-00-15/2015-10/7547 од 

10.03.2015.године) 

 С обзиром на напред наведено, Скупштина 

општине је донела Решење у тексту како је дато. 

   

 

Број: 119-377/15-01                                      

У Книћу, 10.06.2015.г.                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ  на 

седници од 10.06.2015.године, на основу члана на основу 

члана 32.став 1. тачка 6. и 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), а 

сходно одредбама члана 50. до 58. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11),  члана 

35. став 1. тачка 7. и тачка 9.. Статута општине Кнић 

(Службени  гласник РС,бр.95/08),  и члана 146. став 2. и 

члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08) донела је 
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ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЦЕНУ 

ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОПШТИНСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ''ИЗ 

КНИЋА И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА  

 

 

Члан 1.  

 

 Даје се сагласност на Процену и анализу 

обавеза, спорних потраживања и дуговања, као и процену 

капитала, заједно да са Мишљењем судског вештака за 

област економско-финансијску- ужа специјалност 

економска анализа и политика, дипл.економисте Милоша 

Радивојчевића, број 9-657/2015-01 од 03.06.2015.године  

за :  

Општинске библиотеке ''Др Драгиша 

Витошевић''из Кнића,  која је основана Одлуком 

Скупштине општине Кнић  22. 02. 1966. године, број 02-

836/1-66, под називом Општинска матична библиотека у 

Книћу и уписана у судски регистар Привредног суда у 

Крагујевцу Решењем Привредног суда у Крагујевцу Фи 

854/2001 од 05. 07. 2001. године, регистарски уложак број 

5-141-00; Матични број 07125275,  порески 

идентификациони број (ПИБ) 101611852, чија процењена 

вредност , са стањем на дан 30.04.2015.године износи: 

 

1.) Потраживања на класи 1 износе 162.611,59 

динара (књиговодствена вредност) 

2.) Обавезе на класи 2 износе 34.950,оо 

динара(књиговодствена вредност); 

3.) Капитал на класи 3 износи 4.419.989,45 динара 

(књиговодствена вредност) , нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година износи 117.689,57 

динара(књиговодствена вредност) 

 

 и ''Туристичке организација ''Кнић'' из 

Кнића,  која је основана Одлуком Скупштине општине 

Кнић  28. 06. 1996. године, број:332-97/96-01 Книћу и 

уписана у судски регистар Привредног суда у Крагујевцу 

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Фи 1446/96, 

регистарски број 1-18374-00; матични број17116444, 

порески идентификациони број (ПИБ):100820613, чија 

процењена вреност , са стањем на дан 30.04.2015.године 

износи:  

 

1.) Потраживања на класи 1 износе 108.903,50 

динара (књиговодствена вредност) 

2.) Обавезе на класи 2 износе 65.882,46 

динара(књиговодствена вредност); 

3.) Капитал на класи 3 износи: 

- 409.344,93 динара (књиговодствена вредност) , 

која се на основу процене судског вештака из области 

грађевинарства, Немање Влаисављевића, дипл.инж.грађ. 

на основу предмета бр.1/2015, од 27.05.2015.године, 

увећава  за 59.848,35 динара, као повећање 

ревалоризационих резерви на конту зграде и грађевински 

објекти, што даје укупан салдо на контима класе 3. у 

износу од 469.193,28 динара. 

-  нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година износи 162.764,85 динара (књиговодствена 

вредност) 

 

 

 

 

Члан 2.  

 

 Детаљна процена и анализа обавеза, спорних 

потраживања и дуговања, као и процена капитала јавних 

служби из члана 1. Ове одлуке  наведени су у акту који је 

сачинио овлашћени судки вештак. 

 

Члан 3.  

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић.'' 

 

 

Број:  9-657-1/2015-01 

У Книћу, 10.06.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

  

      

  

 

 

    

               СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КНИЋ,   на 

седници од 10.06.2015. године  на основу члана 20.став 1. 

Тачка 16. и члана  32.став 1.тачка 8.Закона о о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07) ,  члана 4. и 

члана 13. Закона о јавним службама (''Сл.гл.РС'', бр. 

42/91, 71/94......83/05), члана 39. Став 1. Закона о 

туризму( '' Сл.гл.РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон  и 

93/12), члана 110. Закона о спорту( '' Сл.гл.РС'', бр. 24/11 

и 99/11-др.закон) члана 22. и члана 23.став 1.Закона о 

култури (''Сл.гл.РС'', бр. 72/09),  члана 14. а  у вези члана 

12. Став 3.Закона о библиотечко-информационој 

делатности (''Сл.гл.РС'', бр. 52/11)   и  сходно члану  487. 

Закона о привредним друштвима, (''Сл.гласник РС'' 

бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15)  члана 35. став 1. 

тачка 9. Статута општине Кнић (''Сл. гласник РС'' бр. 

95/08) донела је 

 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ - КНИЋ'' 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

  

 Предмет одлуке: 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком врши се оснивање нове установе 

кроз вршење статусних промена постојећих јавних 

служби, уз проширење делатности новоосноване 

установе, уређују питања која се односе на  пословно име 

и седиште установе,  делатност, имовину, међусобна 

права права, обавезе и одговорности оснивача и 

установе, органе установе, њихове надлежности, и друга 

питања од значаја за рад установе. 
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 Статусне промене и оснивање установе 

 

Члан 2. 

 

 Оснива се Установа ''Центар за културу, 

туризам и спорт '' ( у даљем тексту: Центар) и то 

спајањем јавне службе ''Туристичка организација ''Кнић''  

из Кнића и установе ''Општинска библиотека ''Др 

Драгиша Витошевић''из Кнића,  уз проширење 

делатности у области спорта. 

 

 

Члан 3. 

 

 Оснивањем- уписом Центра у судски  регистар 

престају са радом и бришу се из регистра јавне службе 

које су се спојиле и то: 

1. ''Општинска библиотека ''Др Драгиша 

Витошевић''из Кнића, која је основана Одлуком 

Скупштине општине Кнић  22. 02. 1966. године, број 02-

836/1-66, под називом Општинска матична библиотека у 

Книћу и уписана у судски регистар Привредног суда у 

Крагујевцу Решењем Привредног суда у Крагујевцу Фи 

854/2001 од 05. 07. 2001. године, регистарски уложак број 

5-141-00; Матични број 07125275,  порески 

идентификациони број (ПИБ) 101611852; 

2. ''Туристичка организација ''Кнић'' '' из 

Кнића,  која је основана Одлуком Скупштине општине 

Кнић  28. 06. 1996. године, број:332-97/96-01 Книћу и 

уписана у судски регистар Привредног суда у Крагујевцу 

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Фи 1446/96, 

регистарски број 1-18374-00; матични број17116444, 

порески идентификациони број (ПИБ):100820613,  

 

 а њихова имовина, права и обавезе преносе се 

на Центар који је настао њиховим спајањем. 

 Центар стиче својство правног лица уписом у 

судки регистар. 

  

 Пословно име, седиште, печат и штамбиљ 

 

Члан 4. 

 

 Центар послује под називом: ''Центар за 

културу, туризам и спорт'' 

 Скраћени назив установе је: ''Центар КТС Кнић'' 

 

Члан 5. 

 

 Седиште Центра је у Книћу, 34240 Кнић, у 

згради  Дома културе у Книћу. 

 Центар може променити  седиште само уз 

сагласност оснивача.  

 

Члан 6. 

 

 Центар има свој печат и штамбиљ, са 

исписаним текстом на српском језику и ћириличним 

писмом. 

 Печат је округлог облика, пречника 32 мм, и 

садржи исписан назив ''Центар за културу, туризам и 

спорт'' који је исписан у концентричним кругу и ознаку 

за седиште ''Кнић''  у дну печата. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 50 

x 30мм  и садржи пун назив и седиште установеа  и место 

за датум и број. 

 За издавање, чување,  начин  употребе,  

руковање печатом и штамбиљем одговоран је  директор  

Центра. 

 

 Циљеви оснивања 

 

Члан 7. 

 

 Центар се оснива ради задовољавања потреба 

грађана у области културних делатности, туризма и 

спорта и то: 

- Старања о задовољавању потреба грађана у 

култури кроз вршење делатности у области  

уметничког, културног и  сценског 

стваралаштва и сценске уметности, 

организовању и координирања рада Књижевног 

клуба, организовању и координирању рада 

КУД-ова  са територије општине Кнић  и других 

области културних делатности ; 

- Обављања делатности јавне библиотеке, и то: 

прикупљање, обраду, чување, представљање и 

давање на коришћење библиотечке грађе и 

извора, као и стварање, размену, позајмицу и 

дистрибуцију информација које поседује 

Библиотека, а у циљу ширања знања, слободног 

приступа информацијама и њихове промоције; 

вођење књиге инвентара и израду алфабетског, 

стручног и предметног, а по потреби и других 

каталога; вођење Централног каталога 

библиотечког материјала; вођења аналитичке 

обраде периодичних публикација; обављања 

ревизије библиотечког материјала и спровођења 

заштите библиотечког материјала; 

- Промоције туризма општине Кнић, израде 

програма развоја туризма и осталих 

одговарајућих планских аката , унапређења 

општих услова за прихват и боравак туриста, 

усмеравања и координације носилаца 

туристичке понуде, обогаћивања и подизања 

нивоа квалитета туристичких садржаја;  

обезбеђивања информативно-пропагандног 

материјала којим се промовишу туристичке 

врености општине Кнић, организовања 

манифестација од значаја за унапређење 

туристичке понуде, посредовања у пружању 

услуга у домаћој радиности и обављања других 

активности у складу са законом, овом одлуком 

и Статутом. 

- Промоције и подстицања грађана, а нарочито 

деце и омладине на бављење спортом , стварања 

услова за унапређење спотра,  управљања и 

коришћења изграђеним спортским објектима , и 

изградње нових објеката,  усклађивања 

активности спортских клубова и организције 

спортких приредби и других полова у складу са 

законом , овом одлуком и Статутом. 

 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач Центра 

 

Члан 8. 

 

 Оснивач Центра је: Општина Кнић, Кнић, бб, 

матични број 07186193. 
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 Права оснивача остварује Скупштина општине 

Кнић. 

 

Правни статус Центра 

 

Члан 9. 

 

 Центар је јавна служба која има статус правног 

лица, са правима, обававезама и одговорностима 

утврђеним законом и овом Одлуком. 

 У правном промету са трећим лицима Центар 

иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Заступање и представљање Центра 

 

Члан 10. 

 

 Центар заступа и представља директор. 

 

 

III ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

 

Члан 11 

 

 Центар обавља следеће претежне делатности:  

 У области културе:  

- 91.01. делатност  библиотеке и архиве 

 - 58.11 издавање књига 

 - 58.19 остала издавачка делатност 

 - 59.14 -приказивање кинематорафских дела 

 - 90.0- стваралачке, уметничке и остале забавне 

делатности 

У области туризма: 

-79.90-  остале услуге резервације и делатности 

повезане са њима 

-82.30 - организовање састанака и сајмова 

-84.13 - уређивање пословања и допринос 

успешнијем пословању у области економије; 

У области спорта:  

- 93.11 - делатност спортских објеката 

- 93.19 -  остале спортске активности 

 Центар може променити делатност само уз 

сагласност оснивача. 

Центар може може без уписа у регистар и без 

сагласности Оснивача да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности, уколико за те 

делатности испуњава услове предвиђене законом. 

 

 

IV ИМОВИНА ЦЕНТРА, СРЕДСТВА ЗА 

ОСНИВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

 

 

Члан 12 

 

 Центар преузима имовину јавних служби из 

члана 3. ове Одлуке које престају са радом његовим 

оснвањем. 

 Опис и врста имовине јавних служби из члана 3. 

ове Одлуке, као и њена процењена вредност утврђени су 

Одлуком о давању сагласности на Извештај о процени 

вредности имовине  Општинске библиотеке ''Др 

Драгиша Витошевић'' из Кнића и Туристичке 

организације ''Кнић'' из Кнића, број 9-657-1/2015-01  

од 10.06.2015. године, која чини саставни део ове Одлуке. 

 Имовину Центра чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним 

средствима, хартијама од вредности и другим 

имовинским правима укључујући и право коришћења 

добара у јавној својини, односно добара од општег 

интереса. 

 Центру се, у складу са законом могу Уговором  

поверити на управљање и коришћење  непокретне и 

покретне ствари у јавној својини. 

   

Члан 13. 

 

 Средства за оснивање и почетак рада Центра 

обезбедиће се из средстава предвиђених у Буџету 

општине Кнић,  у разделу X-СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ-  Програм 15 - Локална самоуправа, 

Програмска активност – функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, позиција 151- текућа 

резерва. 

 

Члан 14. 

 

 Центар стиче средства за обављање и развој 

својих делатности: 

- Из буџета општине Кнић и буџета 

Републике; 

- Непосредно од обављања делатности; 

- Од средстава спонзора, донатора и из других 

извора. 

 

 

V ОРГАНИ ЦЕНТРА 

 

Члан 15. 

 Органи Центра су: 

 Директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

 Огране центра именује и разрешава оснивач, на 

мандатни период од четири године. 

 Ближи услови за именовање и разрешење као и 

друга питања од значаја за рад органа прописаће се 

Статутом Центра. 

 

Члан 16. 

 Директор Центра:  

 1) представља и заступа установу; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање установе; 

 4) одговара за законитост рада установе; 

 5) предлаже Статут, средњерочни и  дугорочни 

план рада и развоја 

 6) предлаже годишњи програм рада и 

предузима мере за његово спровођење; 

 7) предлаже финансијске план и подноси 

финансијске извештаје; 

 8.) доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са законом и 

Статутом. 

 9.) одлучује о правима по основу рада 

запослених у Центру; 

 10.) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Центра и спровођење програма Центра; 

 11) предлаже Управном одбору доношење аката 

и извршава одлуке Управног одбора; 

 12) врши друге послове утврђене Законом, овом 

Одлуком и Статутом. 

 Директора Центра именује оснивач, по 

спроведеном јавном конкурсу, а ближи услови за 

именовање биће прописани Статутом Центра. 
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 Оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора, без предходно спроведеног јавног конкурса, у 

складу са законом и Статутом Центра, а именовани  в.д. 

директора има сва права, обавезе и одговорности 

директора. 

 

Члан 17. 

 

 Управни одбор има  5 чланова од којих су 

председник и два члана представници оснивача, 1 члан 

представник књижњвног клуба, а 1 члан представник 

запослених у Центру. 

 Управни одбор: 

- Доноси Статут Центра; средњерочни и  

дугорочни план рада и развоја, годишњи програм рада 

и у складу са Статутом и друге опште акте Центра 

предвиђене Статутом Центра; 

- Расписује јавни конкурс за избор директора 

најкасније 60 дана пре истека мандата директора, 

спроводи јавни конкурс за именовање директора 

Центра, разматра приспеле пријаве, врши избор 

кандидата у року од 30 дана од дана завршетка јавног 

конкурса  и оснивачу доставља предлог кандидата за 

именовање са документацијом којом доказује 

испуњеност услова за именовање. 

- Одлучује о правима по основу рада директора 

Центра, у складу са Законом и Статутом; 

- Усваја Извештај о пословању, финансијски план 

и завршни рачун; 

- Одлучује о пословању установе;  

- Обавља и друге послове у складу са Законом, 

овом Одлуком и  Статутом.  

 

Члан 18. 

 

 Надзорни одбор има 3 члана, од којих су 

председник и један члан представници  оснивача а један 

члан је представник запослених у Центру. 

 Надзорни одбор:  

- Врши надзор над законитости рада Центра; 

- Прегледа периодичне и годишње финансијске 

извештаје и утврђује да ли су сачињени у складу 

са важећим прпоисима; 

- Обавља и друге послове у складу са законом и 

Статутом. 

 

 

VI  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА 

 

Члан 19. 

 

 У оквиру Центра образују се унутрашње 

организационе јединице и то за област:  

- туризма и спорта  

- културе и библиотеке 

- општих послова 

 

 Образовање унутрашњих организационих 

јединица, њихов назив и начин рада начелно ће уредити 

Статутом установе а друга питања од значаја за рад  и 

функционисање унутрашњих организационих јединица 

Правилником о организацији и систематизацији радних 

места у Центру. 

 

 

 

 

Члан 20. 

   

 Унутрашње организационе јединице се, када је 

то прописано Законима којима се уређује обављање 

послова који су делатност Центра, уписују у одговарајуће 

регистре. 

 

 

VII ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ 

 

Члан 21. 

 

 Центар преузима  раднике (укупан број 

радника) јавних служби  из члана 3. ове одлуке које 

престају са радом. 

 Запошљавање нових радника за попуњавање 

слободних радних места која буду утврђена 

Правилником о организацији и систематизацији вршиће 

се у складу са позитивним прописима.  

   

Члан 22. 

 

 Послове у Центру, зависно од њихове врсте и 

сложености  обављају лица са одговарајућим 

образовањем, што ће се ближе уредити Правилником о 

организацији и систематизацији. 

 

Члан 23. 

 

 На Запослене у Центру примењују се прописи 

који се односе на запослене у јавним службама. 

 

Члан 24. 

 

 Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 

законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 

се уређују колективним уговором и општим актима 

Центра.  

 

 

VIII ЈАВНОСТ РАДА  

 

Члан 25. 

 

Рад Центра је јаван. 

Јавност рада се обезбеђује у складу са законом. 

 За јавност рада одговоран је директор. 

 Директор је овлашћен да даје обавештења и 

службена саопштења о раду Центра, да сазива и 

учествује у конференцијама за новинаре о питањима од 

значаја за рад Центра, ит.д.   

 Запослени у Центру могу обављати послове из 

става 3. овог члана само на основу овлашћења директора. 

 Јавност рада се нарочито обезбеђује 

објављивањем Статута и других општих аката  у 

''Службеном гласнику општине Кнић'', организовањем 

јавне расправе о Програму рада Центра, истицањем 

важних обавештења о раду и активностима Центра на 

огласној табли Центра, интернет страни Центра (уколико 

је има) или на интернет страни општине, као и путем 

других медија. 
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 Доступност информација 

 

Члан 26. 

 

 Центар обезбеђује доступност информација од 

јавног значаја у складу са одредбама закона који 

регулише област слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 

 

 Пословна тајна 

 

Члан 27. 

 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 

који су законом, другим прописом и општим актом, 

одлуком  Управног одбора или директора Центра 

одређени као пословна тајна и чије би саопштавање 

неовлашћеном лицу било противно интересима и 

штетило пословном угледу Центра. 

 Пословну тајну су дужни да чувају 

директор,сви чланови Управног и  Надзорног одбора, као 

и запослени у Центру. 

 Документа и податке који се сматрају 

пословном тајном може другом, овлашћеном лицу да 

саопшти само директор. 

 Не сматра се повредом дужности чување 

пословне тајне саопштавање података чија је обавеза 

саопштавања прописана Законом, неопходна ради 

обављања послова или заштите интереса предузећа и 

учињена надлежним органима или јавности искључиво у 

циљу указивања на постојање дела кажњивог законом. 

 

 

 

IX ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 28. 

 

 Основни општи акт Центра је Статут. 

 Статутом  Центра се поред питања наведених у 

овој Одлуце ближе уређују заступање и представљање, 

права обавезе и одговорности запослених, начин 

организовања послова, јавност рада и друга питања од 

значаја за пословање.  

 

Члан 29. 

 

 Скупштина општине Кнић, која врши оснивачка 

права над Центром даје сагласност на Статут Центра као 

и н Планове и Програме Центра. 

 На Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији сагласност даје Општинско веће 

општине Кнић. 

 

 

X МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА У 

ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 30. 

 

Скупштина општине Кнић која врши оснивачка 

права има: 

 - право на именовања и разрешење органа 

Центра на начин утврђен овом Одлуком и Статутом  

Центра; 

 -  право да буде информисана о пословању 

Центра, како кроз подношење редовних извештаја о раду, 

у складу са законом, тако и у случају када то захтевају 

Скупштина општине, Општинско веће и председник 

општине; 

 -   друга права у складу са законом, овом 

Одлуком и Статутом.. 

 

XI ОРГАНИ ЦЕНТРА У ОСНИВАЊУ 

 

Члан  31. 

 

 До доношења Стаута Центра и именовања 

органа Центра у складу са одредбама Статута именују се 

привремени органи Центра и то: директор Центра у 

оснивању, Управни одбор Центра у оснивању и Надзорни 

одбор Центра у оснивању. 

Ч

лан 32. 

 

За директора Центра у оснивању именује се:  

Александар Радосављевић, дипл.правник из 

Крагујевца. 

Именовани директор Центра  у оснивању ступа 

на дужност даном ступања на снагу ове Одлуке. 

 Директор Центра у оснивању има права, 

дужности и овлашћења директора Центра. 

 Директор Центра у оснивању ће: 

 - у року од 15 дана од дана ступања на дужност 

припремити и предложити Управном одбору Центра у 

оснивању да донесе Статут Центра. 

 - у року прописаном законом поднети пријаву 

за упис извршених статусних промена и  оснивање 

Центра у судски регистар и предузети све друге мере и 

радње које су потребне за упис у судски регистар, а 

након тога и за уписе у друге, законом прописане 

регистре.   

Директор Центра у оснивању обавља и друге 

послове утврђене законом, овом Одлуком  и Статутом. 

 Директор  Центра у оснивању обавља дужност  

до именовања директора  Центра у складу са одредбама 

Статута Центра.  

   

Члан 33. 

 

 Именује се Управни одбор Центра у оснивању, 

у саставу: 

 - Тамара Буђевац из Вучковице, за председника 

 - Милан Игњатовић из Гривца, за члана;  

 - Миломир Петровић из Пајсијевића, за члана; 

 - Марина Јанковић из Жуња, за члана; 

 - Никола Тодоровић из Гривца, за члана. 

    

 Управни одбор Центра у оснивању:  

 - Доноси Статут Центра и доставља га 

Скупштини општине на сагласност  у року од 15 дана од 

дана достављања предлога Статута; 

 - одлучује о пословању Центра; 

 -  врши друге послове утврђене законом,  овом 

Одлуком и Статутом. 

 Управни одбор Центра у оснивању обавља 

дужност до именовања Управног одбора Центра у складу 

са одредбама Статута Центра.  

 

Члан 34. 

 

 Именује се Надзорни одбор Центра у оснивању, 

у саставу: 

 - Сања Богићевић из Кнића, за председника 
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 - Радиша Максовић из Кнића, за члана; 

 - Татјана Буђевац из Вучковице, за члана. 

 

 Надзорни одбор Центра у оснивању: 

- врши надзор над пословањем Центра 

- прегледа финансијски извештај и обрачун 

- обавештава Управни одбор и оснивача о 

резултатима надзора и указује на евентуалне 

пропусте у раду. 

 Надзорни одбор Центра у оснивању обавља 

дужност до именовања Надзорног одбора Центра у 

складу са одредбама Статута Центра. 

 

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

Члан 36. 

 

 Јавне службе које се спајају настављају са 

радом до уписа Центра у судски регистар. 

 

Члан 37. 

 

 Брисањем из регистра јавних служби из члана 3. 

ове Одлуке, Центар ће наставити да реализује њихове 

Програме на које је сагласност дала Скупштина општине  

у делу у којем нису у супротности  са циљевима 

оснивања Центра,  као и Програме, програмске 

активности и пројектие дефинисане Одлуком о буџету 

општине Кнић за 2015.годину, и то: 

 

 1. У разделу V-КУЛТУРА-услуге културе. Програм 13- 

развој културе , програмске активности:  

-  ''функционисање локалних установа културе '' и 

-  ''подстицај културном и уметничком стваралаштву'';  

2. У разделу VI –ФИЗИЧКА КУЛТУРА, Програм 14-

развој спорта и омладине, у делу програмске активности  

-   ''одржавање спортске инфраструктуре'';  и  

3. У разделу IX-ОСТАЛИ РАСХОДИ, за Програм 4-

развој Туризма, програмске активности: 

- ''управљање развојем туризма'' 

-  туристичка промоција'' и  

-  пројекат: Ликовна колонија-Гружанска јесен'' 

 и то до давања сагласности Скупштине на програм рада 

Центра. 

 Управни одбор Центра у оснивању ће у року од 

2 месеца од уписа Центра у регистар доставити 

Скупштини општине Програм рада Центра  за период до 

краја 2015. Године. 

 Средства која су планирана Одлуком о буџету 

општине Кнић за 2015.годину, у разделима наведеним 

ставу 1.овог члана, а која нису извршена закључно са 

даном брисања из регистра јавних служби из члана 3. ове 

Одлуке,  ће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету општине Кнић за 2015.годину  усмерити за 

намене рада, функционисања и спровођења делатности 

новооснованог Центра .  

 

 

 

 

Члан 38. 

 

 Брисањем јавних служби из судског регистра 

престаје мандат именованим органима јавних служби 

које престају са радом и то: 

-  Управном одбору Туристичке организације 

''Кнић'' из Кнића, именованом Решењем Скупштине 

општине Кнић, број: 109-2016/2013-01 од 

11.07.2013.године (''Сл.гл општине Кнић'', бр. 11/13)), са 

каснијим изменама, Решењем  119-377/2014-01 и 119-

378/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр. 6/1/14) 

- Надзорном одбору Туристичке организације 

''Кнић'' из Кнића,именованом решењем Скупштине 

општине Кнић, број: 119-2016/2013-01 од 

11.07.2013.године (''Сл.гл општине Кнић'', бр.11/13), са 

каснијим изменама, Решењем  119-379/2014-01 и 119-

380/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр. 6/1/14) 

- Управном одбору  Општинске библиотеке ''Др 

Драгиша Витошевић''  из Кнића,именованом решењем 

Скупштине општине Кнић, број:119-220/2013-01  од 

11.07.2013.године (''Сл.гл општине Кнић'', бр. 11/13)), са 

каснијим изменама, Решењем  119-381/2014-01 и 119-

382/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр. 6/1/14) 

- Надзорном одбору  Општинске библиотеке ''Др 

Драгиша Витошевић''  из Кнића,именованом решењем 

Скупштине општине Кнић, број: 119-222/2013-01  од 

11.07.2013. године (''Сл.гл општине Кнић'', бр.11-13), са 

каснијим изменама, Решењем  119-383/2014-01 и 119-

384/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр. 6/1/14) и Решењем бр. 119-666/2014-01  и Решењем 

бр.119-725/2014-01, оба од 12.06.2014. 

године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/14)  

- Вршиоцу дужности директора Општинске 

библиотеке ''Др Драгиша  Витошевић''  из Кнића, 

именованом  решењем Скупштине општине Кнић, 

број:119-1431/2014-01  од 25.12.2014.године (''Сл.гл 

општине Кнић'', бр.17/14). 

 

Члан 39. 

 

 Скупштина општине ће у року од 3 месеца од 

уписа Центра у судски регистар именовати Управни 

одбор Центра у складу са одредбама  ове одлуке и 

Статута Центра. 

Члан 40. 

 

 Управни одбор Центра ће у року од месец дана 

од дана именовања расписати конкурс за избор 

директора Центра, у складу са одредбама ове Одлуке и 

Статута Центра. 

 

 

Број: 9-737/2015-01 

У Книћу, 10.06.2015.године            

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

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

седници од 10.06.2015. године,  на основу члана 99. 

Закона о планирању и изградњи ( ,,Сл гласник РС  ,,бр. 

72/09 ,81/09-исправка , 64/10-УС, 24/11, 121/12,42/13-УС 

,50/13-УС ,98/13-УС и 132/14 ) ,члана 27. став 10. Закона 

о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11 , 88/13 и 

105/14 ) ,члана 3. став  1. тачка 1. Уредбе у условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закупа ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда ( „ Сл.  гласник РС „ број 24/12)  и члана 35.став 

1.тачка 27. Статута општине Кнић („ Сл. гласник РС“ 

број 95/08) донела је 

   

О Д Л У К У  

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Чл. 1. 

 

 Прибавља  се у јавну својину  Општине Кнић, за 

потребе изградње  саобраћајница ,трафостаница и 

објеката комуналне инфраструктуре у захвату  Плана 

детаљне регулације комплекса ,, Равни Гај,,   , 

неизграђено грађевинско земљиште означено као: 

- кп. Бр. 639/1 површине 0,89,67 ха 

- к п.бр 639/27 површине 0,31,01 ха  

 - кп.бр. 639/31 површине 0,00,62 ха 

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

 - кп.бр. 639/36 површине 0,00,98 ха 

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

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

сувласнички удели  Републике Србије -4403/13268     и 

Продановић (Мијалко) Зорице из Аџиних Ливада -

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

КО Љубић .       

 - кп.бр. 639/40 површине 0,00,05 ха 

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

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

непокретности бр. 508 КО Љубић  

 - кп.бр. 639/46 површине 0,07,28 ха, власништво 

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

Крагујевац , Кнеза Михаила бр. 125, уписана у лист 

непокретности 461 у КО Љубић   

 - кп.бр. 639/41 површина 0,02 ,93 ха 

 - кп.бр. 639/42 површине 0,04,13 ха 

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

власништво Предузећа за производњу , трговину и услуге 

,, Гај,, Д.О.О. Гружа-Равни Гај ,  уписане у лист 

непокретности бр. 426 КО Љубић     

 - кп. бр. 635/40 површине 0,02,15 ха власништво 

Милосављевић (Јован ) Надежде из Крагујевца ,ул. 

Подгоричка бр. 22 , уписана у лист непокретности бр. 403 

КО Љубић  

 - кп.бр. 661/4 површине 0,02,07 ха 

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

сувласништво Милановић (Драгиша)Вере из Крагујевца 

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

Кнића  са уделом 24/144 , Димитријевић (Радован) Наде 

из Крагујевца са уделом 24/144, Мишовић (Душанка) 

Станисаве из Вучковице са уделом 12/144 ,Јошовић 

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

Раденковић (Стаменка ) Славољуба из Вучковице са 

уделом 3/144, Танасијевић (Стаменка ) Добриле из 

Вучковице са уделом 3/144,Сивчевић (Стаменка) 

Анђелке из Вучковице са уделом 3/144, Зорнић 

(Стаменка ) Десанке из Љубића са уделом 3/144, 

Сремчевић Радмиле из Гунцата са уделом 4/144 , 

Чаловић  Добриле из Липнице са уделом 4/144, 

Живанчевић (Милан) Верице из Грабовца са уделом 

4/144 и Буђевац (Александар) Душана из Крагујевца , 

Кнеза Милоша 2/2, са уделом 24/144,  уписане у лист 

непокретности бр. 453 КО Љубић .  

 

Чл. 2. 

 

 Прибављање неизграђеног грађевинског 

замљиишта наведеног у члану 1. ове Одлуке, спровести 

покушајем постизања споразума у поступку непосредне 

погодбе, али не изнад од стране надлежног органа 

процењене  тржишне вредности предметног земљишта . 

 

Чл. 3. 

 

 Овлашћује се Општинско веће општине Кнић   

да форимира Комисију са задатком да  спроведе   

поступак  постизања споразума са власницима 

неизграђеног грађевинског земљишта   наведеног у члану 

1. ове Одлуке , и да по  окончаном поступку непосредне 

погодбе  записник са одговарајућим предлогом достави 

Скупштини општине ради одлучивања .  

 

Чл.4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“. 

 

Бр. 464-736/15-02 

У Книћу, 10.06.2015        
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од  10.06.2015.године, на основу чл. 28. став 2. 

Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник 

РС'',бр.88/11), чл. 24. Одлуке о промени оснивачког акта-

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/13 и 

15/13), и чл.35. став 1. тачка 27. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних 

услуга за 2015. годину, бр.66-01/15, који је донео 

Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, на седници од 

14.05.2015.године. 

 2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

Број: 352-296/15-01 

У Книћу, 10.06.2015.године  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ ЈКП "КОМУНАЛАЦ" КНИЋ 
 

 

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ ЗА 2015. ГОД.  

 

 

Врши се увећање цена комуналних и других услуга за 8% према делатностима датим у следећим табелама:  

 

I а) Производња и испорука воде за пиће 

Ред. 

бр. 

 

Назив корисника 

 

Постојећа цена по м3 воде 

 

Нова цена по м3 воде 

 

% увећања 

1. Домаћинство 37,66 40,67 8 

2. Остали корисници 76,84 82,98 8 

3. Вода фирме са канализацијом 94,01 101,53 8 

 

За домаћинства од 01.04. до 30.09. утврђује се – рационална потрошња воде – (у складу са општинском одлуком о условима 

и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и 

одвођења отпадних вода члан 25.) Сл. Гласник општине Кнић бр. 6 од 10.09.2009. год. тако да цена воде за потрошњу већу 

од 8м3 по члану породичног домаћинства се увећава 3 пута и за 2015-ту годину износи 122,01 дин/м3. 

 

I б) Одвођење отпадних вода канализације 

Ред. 

бр. 

 

Назив корисника 

 

Постојећа цена по м3 воде 

 

Нова цена по м3 воде 

 

% увећања 

1. Домаћинство 5,16 5,57 8 

2. Остали корисници 17,17 18,54 8 

 

 

I в) Сакупљање и изношење смећа 

Ред. 

бр. 

 

Назив корисника 

 

Постојећа цена по м2  

 

Нова цена по м2  

 

% увећања 

1. Домаћинство 4,30  4,64 8 

 

2. 

Школство и здравство 

(школе, домови здравља, дечије 

установе, библиотека) 

 

6,86  

 

7,40 

 

8 

 

 

I г) Трговина 

Ред. 

бр. 

 

Назив корисника 

 

Постојећа цена по м2  

 

Нова цена по м2  

 

% увећања 

1. СТР до 30м2 (прехрана) 94,40  101,95 8 

2. СТР од 30 до 60 м2 (прехрана) 65,34  70,56 8 

 

3. 

СТР, Робне куће и остале радње 

преко 60 м2 

 

42,92  

 

46,35 

 

8 

 

4. 

СТР, Робне куће и остале радње 

непрехрамбене робе 

 

17,17  

 

18,54 

 

8 

 

5. 

Кафићи, кафане, рибарнице СЗР, 

пекаре 

 

15,45  

 

16,68 

 

8 

6. Остали корисници 12,03  12,99 8 

 

 

НАПОМЕНА: Дате цене су без ПДВ-а. 

 

 

II. Превоз каменог материјала из мајдана у Рогојевцу до места корисника услуга, за одржавање локалних 

и некатегорисаних путева у насељима општине Кнић. 

 

Ред. 

бр. 

 

До места корисника услуга 

   

Постојећа 

цена по м3 

Нова. цена по м3 Основна цена са 

ПДВ-ом 

1. Баре 854,14 922,47 1.106,96 

2. Балосаве 1.071,06 1.156,74 1.388,08 

3. Бечевица 949,04 1.024,96 1.229,95 

4. Борач 986,70 1.065,63 1.278,75 
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5. Брестовац 977,66 1.055,87 1.267,04 

6. Брњица 816,48 881,79 1.058,14 

7. Бумбарево Брдо 1.033,39 1.116,06 1.339,27 

8. Вучковица (до Суморовца) 909,87 982,65 1.179,18 

9. Вучковица (до Равног Гаја) 995,75 1.075,41 1.290,49 

10. Грабовац 1.006,28 1.086,78 1.304,13 

11. Гривац 854,54 922,90 1.107,48 

12. Гружа 1.006,28 1.086,78 1.304,13 

13. Губеревац 1.099,68 1.187,65 1.425,18 

14. Гунцати 1.042,43 1.125.82 1.350,98 

15. Дубрава 796,89 860,64 1.032,76 

16. Драгушица 920,41 994,04 1.192,84 

17. Жуње 1.033,39 1.116,06 1.339,27 

18. Забојница 777,30 839,48 1.007,37 

19. Кикојевац 796,89 860,64 1.032,76 

20. Кнежевац 854,14 922,47 1.106,96 

21. Кнић 920,41 994,04 1.192,84 

22. Коњуша 986,70 1.065,63 1.278,75 

23. Кусовац 929,46 1.003,81 1.204,57 

24. Липница 1.042,43 1.125,82 1.350,98 

25. Лесковац 1.090,64 1.177,89 1.413,46 

26. Љубић 1.006,28 1.086,78 1.304,13 

27. Љуљаци 900,84 972,90 1.167,48 

28. Опланић 891,78 963,12 1.155,74 

29. Пајсијевић 1.062,03 1.146,99 1.376,38 

30. Претоке 967,12 1.044,48 1.253,37 

31. Радмиловић 949,04 1.024,96 1.229,95 

32. Рашковић 854,14 922,47 1.106,96 

33. Равни Гај 986,70 1.065,63 1.278,75 

34. Суморовац 872,22 941,99 1.130,38 

35. Топоница 929,46 1.003,81 1.204,57 

36. Честин 1.042,43 1.125,82 1.350,98 

 

 

 

III. Рада транспортних средстава и грађевинских машина за одржавање локалних и некатегорисаних 

путева у насељима општине Кнић. 

 

Ред. 

бр. 

Назив транспортног средства и 

грађевинске машине 

    

Ј.М. Постојећа цена  Нова цена 

дин/час  

Основна цена са 

ПДВ-ом од 20% 

1. Возило „Камаз“     

 Превоз до 5 Км. час 3.826,28 4.132,38 4.958,85 

 Превоз од 5-10 Км. Дин/Км 132,56 143,16 171,79 

 Превоз преко 10 Км. Дин/Км 111,48 120,39 144,46 

2. Багер „Кателпилар“ Дин/час 6.159,72 6.652,49 7.982,98 

3. Ваљак - велики Дин/час 3.574,72 3.860,69 4.632,82 

4. Ваљак - мали Дин/час 1.738,39 1.877,46 2.252,95 

5. Трактор са приколицом Дин/час 1.836,31 1.983,21 2.379,85 

6. Булдозер ТГ 90 Дин/час 6.480,00 6.998,40 8.398,08 

 

 

IV. Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Кнић на којима је организован аутобуски 

саобраћај у зимској сезони 2015/2016. године. 

 

IV а) Ефективни рад    Основна цена Цена са ПДВ-ом 20%                   

 

 Радника на зимском одржавању  301,03 дин/ч 361,,23 дин/ч 

 Рад возача (камиона и утоваривача)  1.054,71 дин/ч 1.265,65 дин/ч 

 Рад камиона „Камаз“   4.037,73 дин/ч 4.845,27 дин/ч 

 Рад багера    5.033,66 дин/ч 6.040,39 дин/ч 

 Рад раоника (хидрауличне даске)  337,70 дин/ч 405,24 дин/ч 

 Рад посипача    188,42 дин/ч 226,10 дин/ч 
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IV б) Дежурство Радне екипе на Зимском одржавању путева 

 

 Радника на зимском одржавању  301,03 дин/ч 361,23 дин/ч 

 Возача (камиона и багера – 2 извршиоца   1.054,71 дин/ч       1.265,65 дин/ч 

 Камион „Камаз“    861,38 дин/ч 1.033,65 дин/ч 

 Багера     942,14 дин/ч 1.130,56 дин/ч 

 Раоника (хидрауличне даске)   107,71 дин/ч 129,25 дин/ч 

 Посипача    89,34 дин/ч 107,20 дин/ч 

 

IV в) Камени агрегат 

 

 По рачуну за испоруку каменог агрегата по тони увећаним за транспортне трошкове према важећем Ценовнику 

услуга на превозу од Баточине до Кнића (за количину према исказаним потребама – орјентационо од 150-200 

тона). 

 

IV г) Камена со 

 

 По рачуну за испоруку (куповину) камене соли увећаним за трошкове превоза од места куповине до Кнића 

(орјентационо 4-5 тона соли). 
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