
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 14 Кнић, 16.10.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

  

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 09.10.2015.године, на основу члана 20. став 1. 

тачка 5. и члана 32.став 1. тачка 6. и 8. Закона о локалној 

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

4. став 2.Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 119/12), 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 

 

 О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА - ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ 

 

  

 Члан 1. 

  

             Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке 

промени оснивачког акта- Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић (''Службени 

гласник општине Кнић, бр.8/13 и 15/13) (у даљем тексту: 

Одлука). 

 

Члан 2. 

 

У члану 42. Став 1. Одлуке после тачке  16. 

додаје се нова тачка 17. која гласи: 

''17) издаје и опозива прокуру ;'' 

 

 Досадашња тачка 17 постаје тачка 18. 

 

 

Члан 3. 

  

У члану 44. Одлуке, после става 12. додаје се 

нови став 13.који гласи: 

''Директор може имати заменика што се уређује 

Статутом предузећа''. 

 

 

Члан 3. 

 

 Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Кнић 

је дужно да усклади свој Статут са одредбама ове одлуке 

у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, и 

достави га оснивачу ради давања сагласности. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Кнић'' 

   

 

Број:352-1258/2015-01                                                   

У Книћу, 09.10.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

  

 

 

 

       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 09.10.2015. године, на основу члана, члана 59. 

Став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), члана 35. став 1. тачка 7. 

Статута општине Кнић ("Службени гласник РС", бр. 

95/08), донела је 
 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 16. тачки 1. ставу 1. Одлуке о 

Општинској управи општине Кнић ("Службени гласник 

општине Кнић", бр. 1/08 и 17/14) речи: „чији је корисник 

општина“ замењују се речима: „општине“, после речи: 

„изградњу објекта“, додају се речи: „легализацију 

објекта“, а речи: „послови пружања правне помоћи и 

заступање општине и њених органа, ради заштите 

имовинских права и интереса општине“, бришу се. 
 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Спроводи обједињену процедуру: издавање 

локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаву радова, 

издавање употребне дозволе, прибављање услова за 

пројектовање, односно прикључење објекта на 

инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других 

докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов 

су за изградњу објекта, односно локацијских услова, 

грађевинске дозволе, и употребне дозволе из њихове 

надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на 

инфраструктурну мрежу и за упис права својине на 

изграђеном објекту“. 

 У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. 

речи: „студенских питања“ и речи: „повереништво 

Комесаријата за избеглице“, бришу се. 
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Draft 

 После досадашњег става 2. који постаје став 3. 

додаје се нови став 4. који гласи: 

 „У оквиру Одељења могу се образовати одсеци 

и то: 

 - Одсек за инспекцијске послове 

 - Одсек за имовину“. 

 

 

Члан 2. 
 

 У члану 16. тачки 2. ставу 2. после алинеје 3. 

додаје се нова алинеја 4. која гласи: 
 „- Одсек за локалну пореску администрацију“. 

 

 

Члан 3. 

 

 У члану 17. ставу 2.  реч: „постављени“ 

замењује се речју: „распоређени“. 

 

 

Члан 4. 

 

 Члан 18. брише се. 

 

 

Члан 5. 

 

 Досадашњи чланови 19., 20. и 21. Постају 

чланови 18., 19. и 20. 

 

 

Члан 6. 

 

 У досадашњем члану 22. који постаје члан 21. у 

ставу 2. речи: „да није под истрагом“, бришу се. 

 

 

Члан 7. 

 

 Досадашњи чланови 23., 24., 25., 26., 27., 28., 

29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 

43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. и 50. постају чланови 22., 23., 

24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 

38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. и 49. 

  

 

Члан 8. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

  

  

 

Број: 011-1215/2015-01 

У Книћу, 09.10.2015. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић,с.р. 

 

                         
 

 

                                                               

                             
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 09.10.2015.године, на основу чл.32. став1. 

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

'',бр.129/07 ), члана 12. Закона о миграцијама (''Сл.гл.РС'', 

бр. 107/12) и чл.35. став1. тачка 7. Статута општине Кнић 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

 
Чл. 1. 

 

 Образује се Савет за миграције у општини 

Кнић. 

 

Чл. 2. 
 

У Савет за миграције ( у даљем тексту: Савет) 

се одређују: 

1. Председник Савета: Борислав Бусарац из 

Кнића, заменик председника општине, 

2. Члан Савета: Љубодраг Ђоковић из Грабовца, 

члан Општинског већа општине Кнић, 

3. Члан Савета: Силвана Илић из Рашковића,  

повереник за избеглице Општинске управе Кнић, 

4. Члан Савета: Рајко Милутиновић из Кнића, 

начелник Полицијске станице Кнић,  

5.Члан Савета: др.Љиља Илић из Крагујевца, 

в.д.директор Дома здравља у Книћу, 

6. Члан Савета: Драгић Мајсторовић из Груже, 

секретар ОО Црвеног крста у Книћу, 

7. Члан Савета: Љиљана Миљковић из Кнића, 

социјални радник Центра за социјални рад Кнић и 

8. Члан Савета: Снежана Крунић из Гунцата, 

председник Актива директора Основних школа у 

општини Кнић. 

 

Чл. 3. 
 

Савет има задатак да прати и извештава 

Комесаријат за избеглице и миграције о миграцијама на 

територији општине Кнић, предлаже програм, мере и 

план активности који треба предузети ради ефикасног 

управљања миграцијама на својој територији, као и да 

обавља друге послове у области управљања миграцијама, 

у складу са законом. 

 

     Чл. 4. 
 

 Стручне и административно-техничке послове 

за Савет обављаће Општинска управа општине Кнић – 

Одељење за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности. 

 

      Чл. 5. 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у службеном гласнику општине Кнић. 

 

 

Бр. 9-1147/2015-03                                                            

У Книћу, 09.10.2015.године       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                              

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

седници од 09.10.2015.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 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  

 

 1. За оверу образаца ЗИП-1 Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић, одређује се Наташа 

Ћупрић, дипломирани економиста, из Кнића. 

 

 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''. 

 

 4. Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење број 352-344/14-01 од 18.03.2014. године 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 4/14). 

 

 

 Број: 033-1282 /15-01 

У Книћу, 09.10.2015.године 

                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

                                                                         

      

    

       

   

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 09.10.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл. 133, а у вези чл.132. Закона о 

здравстевној заштити (''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 ,45/13- др. закон и 

93/14)  , чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.19. и чл. 22. Статута Дома 

здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, на који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-180/07-01 од 04.06.2007.г., са изменом на коју је 

дата сагласност Решењем СО Кнић, бр.110-527/2009-01, 

од 12.06.2009.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 

1. За  директора Дома здравља ''Даница и Коста 

Шамановић'' у Книћу, именује се,на мандатни период од 

4 године: 

- Др Љиља Илић, специјалиста пнеумофтизиологије  

из Крагујевца. 

2. Именована ће ступити на дужност 

директора наредног дана од дана доношења решења. 

 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

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

 

4. Решење доставити Др Љиљи Илић из 

Крагујевца, именованој за  директора, и Дому здравља 

''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

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

тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина 

општине, у складу са Законом именује и разрешава 

Управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом. Даље, чланом 133. Закона о 

здравстевној заштити ( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и,45/13- др. закон 

и93/14) прописано је: 

''Директор здравствене установе именује се на 

период од 4 године,највише два пута узастопно. Мандат 

директора здравствене установе рачуна се од дана 

ступања на дужност.'' 

 Чланом 132. Став 1. Закона прописано је да за 

директора здравствене установе може бити именовано 

лице : 

1.)  Које има високу школску спрему 

здравствене струке или високошколску спрему друге 

струке са завршеном едукацијом уиз области 

здравственог менаџмента; 

2.) Које има најмање пет година радног стажа 

у области здравствене заштите; 

3.) Које испуњава друге услове предвиђене 

Статутом здравствене установе. 

 У одредбама чл.19. и чл.22. Статута Дома 

здравља преузете су наведене одредбе Закона. 

 Управни одбор Дома здравља је расписао 

конкурс за именовање директора Дома здравља због 

истека мандата вршиоца дужности директора. Конкурс је 

објављен у листу „Послови“ Националн службе за 

запошљавање и у периоду остављеном за пријављивање 

кандидата поднета је једна пријава и то од стране Др 

Љиљане Илић, специјалисте пнеуматофизиологије из 

Крагујевца.На седници од 27.08.2015. године  Управни 

одбор Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“  

донео је  Одлуку да прдложи Скупштини општине Кнић 

да именује директора Дома здравља  ''Даница и Коста 

Шамановић'' у Книћу, и то да се за  директора именује Др 

Љиља Илић, специјалиста пнеумофтизиологије из 

Крагујевца. Приликом предлагања кандидата Управни 

одбор се руководио позитивним искуством у сарадњи  са 

њом у протеклом периоду  у коме је обављала функцију 

вршиоца дужности директора и  оценом да се ради о 

особи која поседује стручне квалитете за обављање 

функције директора Дома здравља.  

 Др Љиља Илић испуњава прописане услове за 

именовање на ову функцију, а у протеклом периоду је 

обављала функцију вршиоца дужности директора Дома 

здравља. 



Страна 4 – Број 14                                    Службени гласник општине Кнић                                               16. 10.2015. 

Draft 

 С обзиром на напред наведено, Скупштина 

општине Кнић је на седници од 09.10.2015. године 

донела Решење како је дато. 

 

 

Број: 119-1246/2015-01     

У Книћу, 09.10.2015.г. 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

      

     

 

                                                                       

                                               

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 09.10.2015.године, на основу чл. 54. став 2. и 

став 12.,и чл.55. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 

72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење и 68/15) 

и чл. 98. 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) 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У 

ТОПОНИЦИ 

 

 

 1. Дужности чланa Школског одбора основне 

школе ''Свети Сава'' у Топоници разрешава  се,  пре 

истека мандата:  

 Никола Тодоровић из Гривца,  члан из реда 

представника локалне самоуправе, именован Решењем 

Скупштине општине Кнић бр.119-327/2015-01 од 

19.03.2015..год.(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.4/15). 

  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 

у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09,  

52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и 

против њега се може покренути управни спор тужбом 

Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана 

достављања овог Решења. 

 

 4. Решење доставити  Николи Тодоровићу из 

Гривца  и  Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 

и члану 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 

и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15), којима је 

прописано да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина 

одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  

да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа 

управљања пре истека мандата када овлашћени 

предлагач покрене иницијативу за разрешење због 

престанка основа по којем је именован у орган 

управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 

147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

послова из своје надлежности органи општине доносе, 

решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се разрешава члан Школског 

одбора из реда представника локалне самоуправе , 

имајући у виду да се Никола Тодоровић дана 26. 08. 2015. 

године обратио  ОШ „Свети Сава“ у Топоници   и поднео 

оставку у којој наводи да  није у могућност да обавља 

функцију члана Школског одбора због породичних 

обавеза. Ова оставка је Скупштин општине Кнић- 

Комисији за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта скупштине и административна питања 

достављена актом ОШ „Свети Сава“ у Топоници ,број 

01-749 од 26.08.2015. године, који је примљен 01.09.2015. 

године, а комисија је утврдила предлог решења на 

седници од 01.10.2015.године. 

 С обзиром на наведено Скупштина општине 

Кнић је донела Решење, како је дато. 

 

 

Број: 119-1135/2015-01 

У Книћу, 09.10.2015.г.            

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
       

 

 

      

      

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 09.10.2015.године, на основу чл. 54. став 2. и 

став 12., и чл.55. став 4.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 

и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и чл. 98. 

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) донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У 

ТОПОНИЦИ 

 

 

 1. За члана Школског одбора основне школе 

''Свети Сава'' у Топоници именују се 

 1.) Рајко Пантовић из Радмиловића, за члана из 

реда представника локалне самоуправе. 

  

 2. Мандат новоименованом члану Школског 

одбора траје до истека мандата Школском одбору 

именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 

119-327/2015-01 од 19.03.2015..год.(''Сл.гласник општине 

Кнић'', бр.4/15).а у складу са чл. 55. став 4.Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 

РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење и 

68/15). 
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 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

  

 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 

у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 

52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и 

против њега се може покренути управни спор тужбом 

Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана 

достављања овог Решења. 

  

 5. Решење доставити новоименованом члану 

Школског  одбора Основне школе ''Свети Сава'' у 

Топоници и  Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. 

и члану 55. став 4.Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 

35/15-аутентично тумачење и 68/15), којима је прописано 

да чланове органа управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 

(непотребно изостављено), да Скупштина одлучује 

Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  да ће 

Скупштина разрешити поједине чланове органа 

управљања пре истека мандата када овлашћени 

предлагач покрене иницијативу за разрешење због 

престанка основа по којем је именован у орган 

управљања, и да мандат новоименованих чланова 

школског одбора траје до истека мандата Школског 

одбора.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

послова из своје надлежности органи општине доносе, 

решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се именује нови члан Школског 

одбора из реда представника локалне самоуправе, а 

уместо члана који је разрешен Решењем СО Кнић, 

бр.119-1135/2015-01 од 09.10.2015.године, због поднете 

оставке. С обзиром на напред наведено Скупштина 

општине Кнић је донела Решење, како је дато. 

 

 

 

Број: 119-1135/2015-01-1 

У Книћу, 09.10.2015.г.                    

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 
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