
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 9 Кнић, 15.07.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ на 

седници од  15.07.2015.године, на основу  сходне 

примене чл.2. и чл. 5. Закона о отклањању  последица 

поплава  у Републици Србији   (''Сл.гласник 

РС'',бр.75/14), 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), и чл.146. Пословника о раду Скупштине 

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

 

 

 

ПРОГРАМ 

ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 

1. Област у којој се спроводе мере и територија на 

којој се спроводе мере 

 

 

Програм се односи на мостове који су 

порушени или оштећени услед дејства поплаве или 

активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у 

складу са одредбама Закона и отклањању последица 

полава у Републици Србији ( "Службени гласник РС", 

број 75/14- у даљем тексту: Закон). 

Програм обухвата мостове у надлежности 

општине Кнић за чију обнову нису до сада обезбеђена 

средства из других извора финансирања.  

 

 

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућности 

даљих штетних последица полава , односно дејства 

клизишта. 

 

 

Након полава из маја месеца 2014. године један 

број мостова на територији општине Кнић је оштећен и 

забрањен за употребу решењем надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 

   

Ради детаљнијег сагледавања штете на 

мостовима из надлежности општине Кнић,која је настала 

као последица ванредних догађаја из маја 2014. године 

изазваних обилним падавинама ,поплавама , повећањем 

нивоа подземних вода,појавом клизишта и сл.,општина 

Кнић доставиће Канцеларији за помоћ и обнову 

поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) 

списак мостова из своје надлежности које је потребно 

реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним 

овим програмом. 

 

 

3. Мере које треба предузети ради обнове , односно 

санације последица полава, односно дејства клизишта и 

рокови за спровођење мера 

 

 

Ради обнове мостова из надлежности општине 

Кнић потребно је извести радове на реконструкцији 

оштећених мостова. 

Списак мостова који испуњавају критеријуме из 

овог програма и који су забрањени за употребу решењем 

грађевинског инспектора општине Кнић утврђује 

Скупштина општине , на основу података  грађевинског 

инспектора и предрачуна вредности радова за оштећене 

мостове .Списак мостова дат је у Прилогу 1,који чини 

саставни део овог програма. Редни број мостова одређује 

приоритет за реконструкцију. 

Програм обнове општина Кнић доставиће 

Канцеларији до 30. јуна 2015. године . Реконструкција 

оштећених  мостова на територији општине Кнић 

зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених 

преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске 

уније. 

 

 

4. Начин и обим спровођења мера , 

као и критеријуми за спровођење мера 

 

 

Јавне набавке за радове на реконструкцији 

мостова вршиће се у складу са чл. 12-19. Закона. 

Поступак јавне набавке радова спроводи општина на 

чијој територији се налази мост. 

Предмет реконструкције су они мостови који 

испуњавају следеће критеријуме:  

- да су оштећења моста настала услед дејства полаве или 

активирањем клизишта која су се десила у мају 2014. 

године и утврђена одговарајућим записником надлежног 

органа о пријави односно процени штете;  

- да је мост решењем надлежног органа општине Кнић  

забрањен за употребу услед оштећења којима је угрожена 

његова стабилност и да представља непосредну опасност 

по живот и здравље људи односно да није безбедан за 

коришћење и  

- да општина није обезбедила средства за реконструкцију 

мостова из других извора. 

 

 

5. Органи државне управе надлежни за 

координацију,односно носиоци спровођења појединих 

мера из овог програма 

 

 

Носилац спровођења мера из овог програма је 

општина Кнић у складу са чл.1. Закона , а  Кацеларија 

врши координацију мера из овог програма. 
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6.  Процена потребних финансијских средстава и извор 

финансирања 

 

Потребна финансијска средства за спровођење овог 

програма износе  2.700.000,00 динара. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење програма садржан је 

у сходној примени чл. 2. и чл. 5. Закона о отклањању  

последица поплава  у Републици Србији   (''Сл.гласник 

РС'',бр.75/14),којим је прописано да се отклањање 

последица поплава на подручју погођеним полавама 

врши у складу са програмима које доноси Влада на 

предлог Канцеларије за помоћ и обнову поплављених 

подручја и да се програмима помоћи и обнове утврђују 

критеријуми,мере и поступак за обнову и санирање 

последица поплава по појединим областима и на 

одређеној територији и да се средства из буџета локалне 

самоуправе корисате за отклањање последица поплава у 

складу са програмом који доноси јединица локалне 

самоуправе а који се доставља Канцеларији. Одредбама 

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), и 

чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',.бр. 95/08) прописано је да Скупштина 

општине доноси прописе и друге опште акте и да су 

програми једна од врста аката које доноси Скупштина у 

вршењу послова из своје надлежности. 

 

Скупштина је донела  Програм  обнове мостова 

у складу са препоруком Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја број 217-03-637/2015-01 од 

10.06.2015. године а ради аплицирања за добијање 

средстава из Фонда солидарности Европске уније. 

 

Број :9-360/2015-01                               

Датум:15.07.2015. године                                 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Милић Миловић, с.р. 

 

  

ПРИЛОГ 1 

 

СПИСАК МОСТОВА ИЗ ЧЛ. 3. ПРОГРАМА 

ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

1. Мост у Коњуши преко реке Коњушаре на кп. бр. 

492/1 КО Коњуша,чија процењена вредност радова 

износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а односно 

1.500.000,00 са ПДВ-ом. 

2. Мост у Лесковцу на "Минуши" на кп, бр. 711 КО 

Лесковац чија процењена вредност радова износи 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.200.000,00 са 

ПДВ-ом 

_________________________________________________ 

УКУПНО : 2.250.000,00 динара без ПДВ-а,односно 

2.700.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

                    СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ  на 

седници од 15.07.2015.године, на основу чл. 32.став 1. 

тачка 6 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр. 129/07, 83/14) и чл. 35.став 1. тачка 7. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), и чл 147. став 

2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) а у вези члана 119.став 1. 

тачка 1. Закона о раду(Сл.гласник РС'', 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14), чл. 5. став 1. тачка 1 и став 2 Закона 

о платама у државним органима и јавним службама 

(''Сл.гласник РС'', бр.34/01, 62/06-др.закон, 63/06-

испр.др.закона, 116/08-др.закон, 92/11 и 99/11-

испр.др.закона, 10/13, 55/13 и 99/14 ), члана 56. Закона о 

платама државних службеника и намештеника 

('Сл.гласник РС'', бр.62/06, 63/06-исп., 115/06-испр., 

101/07, 99/10 , 108/13), и Посебног колективног уговора о 

допунама Посебног колективног уговора за државне 

органе (''Сл.гл.РС'', бр. 50/15) донела је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА,  ПЛАТАМА, 

НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке 

о начину обављања функције изабраних и постављених 

лица, платама, накнадама и другим примањима 

изабраних и постављених лица (''Сл.гласник општине 

Кнић'', бр. 5/12 и 5/1/12), у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан  2.   

 

 У члану 15. став 1. тачка 1. Одлуке после речи: 

''време проведено у радном односу; '' брише се '';'' и 

додају се речи: '' (минули рад)-у висини од 0,4% од 

основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном 

односу код послодавца''. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:'' 

Све установе у истој делатности обухваћене истим 

планом мреже, односно основане од истог нивоа власти 

сматрају се истим послодавцем, у смислу става 1.овог 

члана. 

 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 3.   

 

 У члану 17. Одлуке, додаје се нови став 1. који 

гласи:''  Изабрана  и постављена лица имају право на 

коришћење годишњег одмора, плаћено и неплаћено 

одсуство и друга права утврђена законом , колективним 

уговором и другим прописима.  

 Досадашњи став 1. постаје став 2. 

 

Члан 4 

   

 У члану 18.став 1. алинеја 1. и алинеја 2. 

Одлуке мењају се и гласе:  

 '' накнаду за отпремнину при престанку 

радног односа ради коришћења права на пензију и то у 

висини 125% од плате коју би остварило у месецу који 

предходи месецу у коме се исплаћује отпремнина,  с тим 
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што она не може бити нижа од две просечне зараде у 

Републици Србији, према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове 

статистике на дан исплате. 

 - Право на плату у трајању од три месеца  по 

престанку функције у висини коју је имао пре престанка 

функције , с тим што се ово право изузетно може 

продужити за још три месеца уколико у том времену 

лице стиче право на пензију''. 

   

 У истом члану, став 5. мења се и гласи: '' 

Јубиларном годином сматра се година у којој лица из 

става 1. овог члана навршавају 10, 20, 30 и 40 година рада 

код послодавца без обзира на то у ком органу јединице 

локалне самоуправе је запослени остварио права из 

радног односа.''  

 

Члан 5.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 

  

Број: 119-1289/2014-01     

У Книћу, 15.07.2015. год.   

               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ  на 

седници од 15.07.2015. године  на основу  члана  4.   

Закона о комуналним делатностима  ("Сл.гласник 

РС"бр.88/11),  и члана 35. став 1. тачка 7. Статута 

општине Кнић ("Сл. гласник РС" бр. 95/08) донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА 

И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И 

ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

   

                                                                    

Члан 1. 

 

У  Одлуци  о условима и начину организовања 

послова у обављању комуналне делатности 

пречушћавања и дистрибуцију воде и пречишћавања и 

одвођења отпадних вода („Сл.гласник општине Кнић“ 

бр.6/09) у члану 25.став 2.после речи „потрошња до“  

реч „5м3“ мења се и гласи „8м3“. 

 

 

Члан 2. 

 

У члану 53. после речи „износу од“  реч „5м3“ 

мења се и гласи „8м3“. 

 

 

Члан 3. 

 

Ова  Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ 

 

 

 

Број: 352-857/15-02                                                              

У Книћу, 15.07.2015. године                                                             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Милић Миловић, с.р.        

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 15.07.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07), чл. 125. Закона о социјалној заштити 

(''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 9. 

Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу 

(''Општински сл.гласник'',бр.11/00 донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

''КНИЋ'' У КНИЋУ 

 

 

 1.За вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад ''Кнић'' у Книћу, именује се Зоран 

Дрешевић, дипл.правник, из Кнића, до именовања 

директора, а најдуже годину дана од  дана именовања. 

  

 2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 

 3. Решење доставити Зорану Дрешевићу, из 

Кнића, и Центру за социјални рад ''Кнић'' у Книћу. 

 

. 

 

Број: 551-659/2015-01 

У Книћу, 15.07.2015. год.                               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ  на 

седници од 15.07.2015. 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), и чл. 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл. 

гласник РС'' бр.95/08), и чл. 29. став 1. Одлуке о 

оснивању Установе „Центар за културу,туризам и спорт-

Кнић“ (''Сл. гласник општине Кнић'' бр.07/15), донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И 

СПОРТ-КНИЋ'' У КНИЋУ 

 

 1. Даје се сагласност на Статут установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу, број 

110-3/15, који је донео Управни одбор Центра у 

оснивању,  на седници од 30.06.2015.године. 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења а 

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

 3. Решење доставити ''Центру за културу, 

туризам и спорт-Кнић'' у Книћу.  

 

                                                                                                      

Број: 110-862/15-01                 

У Книћу, 15.07.2015.године                     

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ          

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИ УСТАНОВЕ "ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ - КНИЋ" 

У КНИЋУ 
 

 

 

 

На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС"  бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и 

члана 33. став2. тачка 1 Одлуке о оснивању Центра за 

културу, туризам и спорт Кнић“ у Книћу („Сл. гласник 

општине Кнић" бр. 7/15) Управни одбор Центра за 

културу, туризам и спорт Кнић“ у Книћу  на седници 

одржаној дана 30.06.2015. године донео је 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т 

УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И  

СПОРТ КНИЋ“ У КНИЋУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Статутом Установе „Центар за културу,туризам и спорт 

Кнић" у Книћу (у даљем тексту: Центар) уређују се 

питања која се односе на назив, седиште, правни  

положај, печат и штамбиљ,  делокруг рада, унутрашњу 

организацију, надлежност органа, заступање и 

представљање, права,  обавезе и одговорности Центра, 

запослених и друга питања од значаја за пословање 

Установе. 

 

Члан 2. 

 

Статут је основни општи акт Центра и сви други акти 

Центра морају бити у сагласности са њим. 

Одредбе овог Статута обавезне су за све запослене  и 

органе управљања Центра. 

Поједина питања, која су начелно утврђена овим  

Статутом,конкретније и ближе се могу уредити 

одговарајућим општим актима Центра ( правилницима и 

др.) и појединачним актима (одлуке , наредбе, упутства и 

др.) Центра. 

 

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ 

 

Члан 3. 

 

Центар обавља делатност  под називом: Центар за 

културу, туризам и спорт Кнић“. Скраћени назив 

установе је „Центар КТС Кнић“.  

Седиште Центра је у Книћу, 34240 Кнић, у згради Дома 

културе у Книћу.  

Седиште Центра и назив под којом Центар послује могу 

се променити само уз сагласност оснивача. 

 

Члан 4. 

 

Центар има свој печат и штамбиљ, са исписаним текстом 

на средини и ћириличним писмом. 
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Печат је округлог облика пречника 32 мм, и садржи 

исписан назив „Центар за културу, туризам  и спорт“   

који је исписан у концентричном кругу и ознаку за 

седиште „Кнић“ у дну печата. 

 

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 50x30 мм и 

садржи пун назив и седиште установе и место за датум и 

број. 

 

За издавање, чување, начин употребе, руковање печатом 

и штамбиљем одговоран је директор Центра. 

 

 

III ПРАВНИ СТАТУС ЦЕНТРА 

 

Члан 5. 

 

Центар је јавна служба која има статус правног лица, са 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом и овим Статутом. 

 

У правном промету са трећим лицима Центар иступа у 

своје име и за свој рачун. 

                   

Члан 6. 

 

Центар заступа и представља директор. 

У случају спречености директора, Центар заступа и 

представља лице које за то  директор овласти писаним 

овлашћењем. 

Директор је овлашћен  да у име Центра, у складу са 

законом, овим статутом и одлукама Управног 

одбора,закључује уговоре и врши друге правне послове. 

Директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање 

Центра и предузимање правних радњи, у складу са 

законом и овим Статутом. 

Пуномоћје се издаје у писаној форми, са навођењем врсте 

послова због којих се даје, обимом посла и временом 

важења пуномоћја. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 7. 

 

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 спотра:  
 - 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. 

 

Члан 8. 

 

У оквиру Центра, а сагласно делатностима постоје 

следеће организационе јединице : 

- група за културу и библиотеку 

- група за туризам и спорт 

- група за опште послове 

Група  нема својства правног лица и нема посебна 

овлашћења у правном промету. 

Групом руководе руководиоци које распоређује директор 

Центра. 

Делокруг послова организационих јединица ближе се 

утврђује Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова који доноси директор. 

 

Члан 9. 

 

Центар је у обавези да своју делатност врши у складу са 

годишњим програмима и плановима на које сагласност 

даје Скупштина општине Кнић.  

Центар најмање једном годишње подноси извештај 

Скупштини општине Кнић о извршењу годишњих 

планова и програма из става 1. овог члана.  

Извештај Центра, претходно разматра и усваја 

Општинско веће.  

Годишњи програм доноси Управни одбор Центра на 

предлог Директора Центра.  

 

 

V ИМОВИНА ЦЕНТРА 

 

Члан 10 

 

Имовину Центра чини имовина јавних служби 

Општинске библиотеке „Др Драгиша Витошевић“ из 

Кнића и „Туристичка организација Кнић“ чији је рад 

престао, а њихова имовина, права и обавезе пренете на 

Центар.  

Центру се, у складу са законом могу Уговором поверити 

на управљање и коришћење непокретне и покретне 

ствари у јавној својини. 

 

VI СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА ПРИХОДА, 

ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 

 

Члан 11. 

Средства за обављање делатности Центра стичу се:  

 

  - из буџета општине Кнић ,  

   - из буџета Републике Србије,  

   -непосредно од обављања делатности,  

   -од средстава стечених спонзорством, донаторством,  

поклоном и из других извора, а у складу са законом. 

 

 

Члан 12. 

 

Расподела остварених прихода из чл. 11. Статута се врши 

у складу са финансијским планом који доноси Управни 

одбор Центра уз сагласност Скупштине општине 

Покриће губитка се врши у складу са Законом. 
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VII ОРГАНИ ЦЕНТРА 

 

Члан 13. 

 

Органи Центра су:  

- директор 

- управни одбор и 

- надзорни одбор.  

Огране центра именује и разрешава оснивач, на мандатни 

период од четири године. 

 

 

Члан 14. 

 

 Директор Центра:  

 1) представља и заступа установу; 

 2) организује и руководи  радом Центра и даје 

овлашћења из делокруга  свог рада запосленима у 

случајевима одређеним законом и Статутом; 

 3) води пословање установе;  

 4) стара се о законитости 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) Поставља и разрешава руководиоце група 

 10) одлучује о правима по основу рада 

запослених у Центру; 

 11.) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Центра и спровођење програма Центра; 

 12) предлаже Управном одбору доношење аката 

и извршава одлуке Управног одбора; 

 13) врши друге послове утврђене Законом и 

Статутом. 

     

Члан 15. 

 

За директора Центра може бити именовано лице које 

поред општих услова предвиђених Законом испуњава и 

следеће посебне услове:  

стечено високо образовање на основним студијама  у 

трајању од најмање четири године друштвеног смера, 

стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије), 

положен државни стручни испит. 

 

Члан 16. 

 

Управни одбор 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. 

 

 

 

 

 

Члан 17. 

 

Управни одбор након утврђеног предлога за избор 

директора Центра, исти упућује Оснивачу који именује 

директора.  

Оснивач бира директора на мандатни период од четири 

године са могућношћу поновног избора . 

                                           

 

Члан 18. 

 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, 

без претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 

годину дана, у складу са законом и Статутом Центра,а 

именовани в.д.дирекора има сва права, обевезе и 

одговорности директора. 

 

Члан 19. 

 

Дужност директора престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Директор Центра може бити разрешен пре истека 

мандата : 

- на лични захтев 

- ако обавља дужност противно закону 

- из других разлога одређених законом 

 

Члан 20. 

 

Управни одбор има  5 (пет) чланова, које именује и 

разрешава оснивач,  од којих су председник и два члана 

представници оснивача, један  члан представник 

књижевног клуба и један члан из редова запослених. 

Из реда оснивача, чланови Управног одбора су по 1 

представник спортских удружења са територије општине 

Кнић и 1 представник регистрованих домаћинстава који 

се баве сеоским туризмом. 

Управни одбор центра именује се на период од 4 године. 

 

                                                                        

Члан 21. 

 

 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 Центра;  

- обавља и друге послове у складу са Законом, 

овом Одлуком и  Статутом.  
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Члан 22. 

 

Начин рада Управног одбора Центра утврђује се 

Пословником о раду Управног одбора, који доноси и 

мења Управни одбор. 

Директор има право и дужност да присуствује и 

учествује у раду Управног одбора без права одлучивања. 

 

Члан 23. 

 

Надзорни одбор обавља надзор  над пословањем Центра. 

Надзорни одбор има три  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 

- обавештава управни одбор и директора центра о 

резултатима надзора 

- доноси Пословник о раду 

- обавља и друге послове у складу са законом и 

Статутом. 

Председника и чланове Надзорног одбора Центра 

именује и разрешава оснивач, у складу са законом. 

Надзорни одбор именује се на период  од четири године. 

 

Члан 24. 

 

Послове у Центру, зависно од њихове врсте и 

сложености  обављају лица са одговарајућим 

образовањем, што се ближе уређује Правилником о 

организацији и систематизацији. 

 

Члан 25. 

 

На Запослене у Центру примењују се прописи који се 

односе на запослене у јавним службама. 

 

Члан 26. 

 

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 27. 

 

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, итд.   

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'', 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. 

 

Члан 28. 

 

Центар обезбеђује доступност информација од јавног 

значаја у складу са одредбама закона који регулише 

област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

IX  ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 29. 

 

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. 

 

 

  X  ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 30. 

 

Основни општи акт Центра је Статут. 

Скупштина општине Кнић, даје сагласност на Статут 

Центра као и на Планове и Програме Центра. 

Измене и допуне Статута врше се у поступку 

предвиђеном за његово доношење. 

Иницијативу за доношење и измену и допуну Статута 

покреће Управни одбор, Надзорни одбор или директор, а 

могу је покренути и Општинско веће, Скупштина 

општине. 

 

 

Члан 31. 

 

Поред Статута у Центру се доносе следећа нормативна 

акта:  

- правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места,  

- колективни уговор или правилник о радним односима,  

- пословник о раду управног одбора 

- пословник о раду надзорног одбора,  

- правилник о јавним набавкама,  

- правилник о коришћењу моторних возила 

- правилник о безбедности и заштити на раду 

- друга нормативна акта у складу са Законом  

На правилник о унутрашњој организацији и 

системaтизацији радних места сагласност даје 

Општинско веће општине Кнић. 
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Члан 32. 

 

Правилници се доносе од стране Управног одбора или 

директора у складу са Законом а њихове измене и допуне 

врше се по поступку утврђеном за њихово доношење.  

Нормативна акта ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Центра.  

 

 

XI МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА 

У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА 

 

Члан 33. 

 

Скупштина општине Кнић која врши оснивачка права 

има: 

 - право на именовања и разрешење органа 

Центра на начин утврђен 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 и Статутом. 

 

 

Члан 34. 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“, а 

објавиће се по добијању сагласности  од Скупштине 

општине Кнић. 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ,  

ТУРИЗАМ И СПОРТ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ТАМАРА БУЂЕВАЦ, с.р. 
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