
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 19 Кнић, 31.12.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

   

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од  25.12.2015.године, на основу чл. 32. став 1. 

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

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

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 У преамбули Одлуке о јавном 

правобранилаштву општине Кнић, бр. 9-878/14-01 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 15/14) реч ''јавном'' се 

брише. 

 

Члан 2. 

 

 Назив Одлуке мења се и гласи: ''Одлуку о 

Општинском правобранилаштву општине Кнић''. 

 

Члан 3. 

 

 У чл.1. Одлуке речи: ''јавно'' се бришу и уместо 

њих уписују речи: ''општинско''. 

 

Члан 4. 

 

 У чл.2. Одлуке брише се реч: ''јавног''. 

 

Члан 5. 

 

У чл.3. Одлуке реч: ''јавно'' се брише и уместо 

ње уписује реч: ''општинско''. 

 

Члан 6. 

 

 У чл.4. Одлуке реч: ''јавно'' се брише и уместо 

ње уписује реч: ''општинско''. 

 

Члан 7. 

 

 У чл.5. Одлуке реч: ''јавног'' се брише и уместо 

ње уписује реч: ''општинског''. 

 

Члан 8. 

 

 У чл.6. Одлуке реч: ''јавног'' се брише и уместо 

ње уписује реч: ''општинског''. 

 

 

Члан 9. 

 

 Чл.7. Одлуке мења се и гласи: ''Општинско 

правобранилаштво има печат који садржи назив и 

седиште Општинског правобранилаштва у складу са 

Законом. 

 Печат је округлог облика са текстом исписаним 

на српском језику и ћириличним писмом. Пречник 

печата износи 32 мм. Текст печата исписује се у 

концентричним круговима око грба Републике Србије. У 

спољном кругу печата исписује се назив Република 

Србија, општина Кнић. У следећем унутрашњем кругу 

исписује се Општинско правобранилаштво, а у дну 

печата исписује се седиште - Кнић. 

 Општинско правобранилаштво има штамбиљ 

правоугаоног облика који садржи текст: ''Републике 

Србије, Општинско правобранилаштво, број __________ 

датум ____________, Кнић''. 

 На згради у којој се налази седиште 

Општинског правобранилаштва морају бити истакнути 

назив Општинског правобранилаштва, грб и застава 

Републике Србије, у складу са Законом.'' 

 

Члан 10. 

 

 У чл.8. у ставу 1. и 2. Одлуке,  речи: ''јавно'' се 

бришу. 

 

Члан 11. 

 

 У чл.9. став 1. Одлуке, реч: ''јавно'' се брише и 

уписује реч: ''општинско'', а у ставу 3. речи: ''јавно'' се 

бришу. 

   

Члан 12. 

 

У чл.10. став 1,2 и 4. Одлуке, речи: ''јавно'', 

"јавног" и "јавном" се бришу и уписује реч: ''општинско'', 

у одговарајућем падежу. 

 

Члан 13. 

 У чл.11. Одлуке реч: ''јавном'' се брише и 

уписује реч: ''општинском''. 

 

Члан 14. 

 

 У чл.12. Одлуке реч: ''јавно'' се брише и уписује 

реч: ''општинско''. 

Члан 15. 

 

 У чл.13., 14. и 15. Одлуке  реч: ''јавно'' се брише. 

 

Члан 16. 

 

 У називу III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, реч: 

''ЈАВНОГ'' се бришу. 
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 У чл.16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. и 23. Одлуке 

речи: ''јавног'', ''јавни'' и ''јавном'' се бришу. 

 

Члан 17. 

 

 У чл.24., 25. и 26. Одлуке речи: ''јавни'' и 

''јавном'' се бришу и уписује реч: ''општинско'' у 

одговарајућем падежу. 

 

Члан 18. 

 

 У чл.27. Одлуке реч: ''јавни'' се брише. 

 

Члан 19. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 9-1719/15-01 

У Книћу, 25.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на основу члана 168. 

Закона о прекршајима («Сл.гласник РС»бр. 65/13), члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл.гласник РС»бр. 129/07) 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 И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 

У НАСЕЉИМА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци  о локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама у насељима („Сл.гласник општине 

Кнић“бр. 8/5) у члану 46 . став 1. тачка 9. се брише  , а 

досадашња тачка 10. постаје тачка 9.  

 

Члан 2. 

 

            После члана 46. додаје се члан 46а. који гласи : 

 

,,Члан 46а. 

За прекршаје из члана 34. став. 1. новчана казна се 

изриче издавањем прекршајног налога на лицу места 

у износу од : 

- за физичко лице у износу од 5.000,00 динара  

- за правно лице у износу од 20.000,00 динара ,,. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука  ступа на снагу  осмог  дана од дана  

објављивања  у Службеном гласнику општине Кнић. 

  

 

Број: 220-1458/2015-01 

У Книћу, 25.12.2015. године                        

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12..2015. године, на основу чл. 75. става 2. 

Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС 

,,бр: 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010 , 

57/2011, 119/2012 и 93/2014), чл. 55. Закона о раду 

(,,Службени гласник РС ,, бр: 24/2005, 61/2005 ,54/2009, 

32/2013 и 75/2014), чл. 34.став 4. Колективног уговора за 

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, у Книћу 

(,,Службени гласник Општине Кнић бр: 13/15,,) и чл.35. 

став 1. тачка 7. Статута Општине Кнић (,,Службени лист 

Општине Кнић,, Бр:95/08), чл. 146. став 2. и чл.147. став 

2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА У КНИЋУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се за Дом здравља 

''Даница и Коста Шамановић'' Кнић, чији је оснивач 

Општина Кнић, недељни распоред рада, почетак и 

завршетак радног времена. 

 

Члан 2. 

 

Под радним временом, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се време у коме Дом здравља''Даница и 

Коста Шамановић'' Кнић пружа здравствене услуге. 

 

Члан 3. 

 

На територији Општине Кнић радно време за 

Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић'' Кнић 

утврђује се на следећи начин: 

 

 

РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПО 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

 

 

 

 



31.12.2015.                                              Службени гласник општине Кнић                                       Број 19 – страна 3 

 

 

1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА 

 

ред.бр. Здравствена 

станица 

радним 

даном 

суботом и 

недељом 

1. 
Здравствена 

станица Топоница 

06,30-20,00 

часова 
 

2. 
Здравствена 

станица Гружа 

06,30-20,00 

часова 
 

3. 
Здравствена 

станица Баре 

06,30-13,50 

часова 
 

4. 
Амбуланта 

Губеревац 

06,30-13,50 

часова 
 

5. 
Амбуланта 

Забојница 

суботом 

07,00-15,00 

часова 

 

6. 
Дом здравља 

Кнић 

06,30-20,00 

часова 

07,00-15,00 

часова 

 

 

 

Одељење за Хитну медицинску помоћ 

 

 

Кнић-24 часа 
радним 

даном 

суботом, 

недељом и 

празницима 

 

 

12,00-19,00 

часова  

19,00-07,00 

наредног 

дана 

07,00-07,00 

часова 

наредног дана 

 

 

Одељење за здравствену заштиту запослених и кућно 

лечење и здравствену негу 

 

 

лекар 

07,00-14,05 

часова 

радним 

даном 

 

 

сестра 

07,00-14,05 

часова 

радним 

даном 

07,00-15,00 

часова 

суботом и 

недељом 

 

 

 

2.СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, 

ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ 

ПАТРОНАЖОМ И ДЕЧЈОМ  ПРЕВЕНТИВНОМ 

СТОМАТОЛОГИЈОМ 

 

1. 

Одељење за 

здравствену заштиту 

деце и школске деце 

06.30-

20,00 

часова 

радним 

данима 

суботом 

07.00-

15.00часова 

2. 

Одсек за здравствену 

заштиту жена са 

поливалентном 

патронажом 

06,30-

14,30 

часова 

радним 

данима 

07,00-14,25 

часова радним 

данима 

патронажа 

 

3.СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ И 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ 

ДЕЛАТНОСТ 

 

1. 
Одсек за 

пнеумофтизиологију 

07,00-13,00 

часова 

радним 

данима 

 

2. 
Одсек за лабораторијску 

дијагностику 

06,30-13,45 

часова 

радним 

данима 

 

 

 

4.СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ 

СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. 

Одељење за 

правне и 

економско-

финансијске 

послове 

07,00-15,00 

часова 

радним 

данима 

 

2. 

Одељење за 

превоз пацијената 

и друге техничке и 

помоћне послове 

06,00-06,00 

часова 

наредног дана 

–возачи 

06,00-13,25 

часова-домар 

06.00-20.00 

часова  

спремачице 

суботом од 

07,00-12,00 

часова –

спремачице 

 

 

 

ОПШТА И ДЕЧЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 

 

1. 
Кнић, Гружа и 

Топоница 

07,00-14,25 

часова 

радним даном 

 

 

 

Распоред рада по организационим јединицама и 

објектима Дома здравља, утврђује директор посебном 

одлуком, у складу са расположивим кадровским 

капацитетима. 

 

Члан 4. 

 

Дом здравља је у обавези да у оквиру утврђеног 

недељног распореда рада и радног времена пружа 

здравствену заштиту радом у једној, две или три смене у 

складу са делатношћу здравствене установе, према 

одлуци директора здравствене установе, као ираспореда 

рада по организационим јединицама и објектима Дома 

здравља. 

Због организације рада и рационалнијег 

коришћења радног времена врши се прерасподела радног 

времена, тако да укупно радно време запосленог у 

периоду од шест месеци у току календарске године у 

просеку не буде дуже од уговореног радног времена, с 

тим да у прерасподели, радно време не може да траје 

дуже од 60 часова недељно. 

Сагласност заосленог на прерасподелу радног 

времена потвђује се потписом месечног распореда рада 

од стране запосленог. 
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Члан 5. 

 

Недељни распоред рада, почетак и завршетак 

радног времена утврђен овом одлуком мора бити 

истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у 

коме се обавља делатност установе. 

                                                         

Члан 6. 

 

Дом здравља је у обавези да у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврши 

усаглашавање својих правних аката са одредбама ове 

Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику Општине Кнић'' 

  

Члан 8. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о радном времену Дома здравља у Книћу број: 

130-418/12-01 од 06.07.2012. године(''Сл.гл.општине 

Кнић'' бр.5/12) 

 

 

Број: 9-1681/2015-01 

У Книћу .25.12.2015.године                             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

       

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015. године, на основу чл.32.  став 1. 

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

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

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ 

СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком мења се чл.2. Одлуке о 

стипендирању студената са територије општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 16/13), тако да гласи: 

 ''Општина Кнић ће стипендирати до 20 

(двадесет) студената државних универзитета чије се 

школовање финансира из буџета од друге па до завршне 

године редовних студија, односно до истека 

апсолвентског стажа, а на основу висине просечне оцене 

са претходне године студија. 

 У случају да више студената је остварило исту 

просечну оцену са претходне године студија, предност ће 

имати  студент чија је укупна просечна оцена виша. 

 Листу факултета чији студенти ће бити 

стипендирани, утврђује  председник општине на предлог 

Комисије за доделу студентских стипендија (у даљем 

тексту: Комисија)''. 

 

Члан 2. 

 

 Остали чланови Одлуке о стипендирању 

студената са територије општине Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'',  бр. 16/13) остају неизмењени. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

Бр.67-1637/2015-03 

У Книћу, 25.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ , на 

седници од 25.12.2015.године, на основу  члана 8. став 4. 

Закона о озакоњењу објеката ( „ Сл. гласник РС“ бр 

96/15) , члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и 83/2014),  члан 35. тачка 7. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС '',бр.95/2008) 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 СПРАТНОСТИ ПО УРБАНИСТИЧКИМ 

ЗОНАМА, ЦЕЛИНАМА ИЛИ БЛОКОВИМА У 

ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се прописује увећање 

спратности за једну надземну етажу у односу на важећу 

планску докуменацију која се примењује на територији 

општине Кнић. 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ће се примењивати у поступку 

примене Закона о озакоњењу  објеката ( „ Сл. гласник 

РС“ бр 96/15)  и не може се примењивати у поступцима 

примене  Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 

РС» бр.  72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

 

Члан 3. 

              
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 350-1685/2015-02                                   

У Книћу, 25.12.2015 године          

                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

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

седници од 25.12.2015.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) донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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, 5/1/12 и 9/15), у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан  2.   

 

 У члану 4. став 1. алинеја 1. Одлуке уместо речи 

''дневницу; '' уноси се реч ''накнаду''. 

 

Члан  3.   

 

 После члана 4. а пре члана 5. мења се поднаслов 

''дневница за вршење дужности у органу општине по 

позиву'' , тако да глси: ''накнада за вршење дужности у 

органу општине по позиву'' 

 

Члан  4.   

 

 Мења се у целости члан 5. Одлуке и гласи:  

 

''Члан 5. 

 

 Одборнику и члану општинског већа припада 

накнада за присуствовање седници Скупштине и седници 

Општинског већа,као и за присуствовање састанцима по 

позиву и то у висини од 5% ,  од просечне месечне 

зараде по запосленом у Републици Србијии, према 

последњем објављеном податку  републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

 Члановима радних тела Скупштине општине 

Кнић,  припада накнада за присуствовање седници 

радног тела, по позиву и то у висини од 5% од просечне 

месечне зараде по запосленом у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике. 

  Члановима комисија  које образују органи 

општине припада накнада за вршење дужности по позиву 

и то у висини од 5% од просечне месечне зараде по 

запосленом у Републици Србији, према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике, изузев у случајевима када је висина 

накнаде одређена актом о оснивању те комисије или 

посебним актом. 

 Исплата накнаде врши се по одржаној седници, 

на основу евиденције о присуствовању седници коју 

оверава председник органа. 

 Исплата накнаде се неће вршити одборнику, 

члану Општинског већа, члану радног тела, и комисије 

који без одобрења председника органа чија се седница 

одржава  напусти седницу. 

 Исплата накнаде се неће вршити одборнику и 

члану радног тела и у случајевима када им је изречена 

мера ускраћивања права на накнаду, у складу са 

одредбама Пословника о раду Скупштине. 

 Ако су се истовремено стекли услови за 

остваривање права на накнаду по основу учешћа у раду 

на две или више седница у току једног дана, накнада се 

може остварити само за једну седницу, у износу који је за 

то лице повољнији''. 

  

Члан  5.   

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'' 

 

 

 

Број: 119-1663/2015-01 

У Книћу, 25.12.2015. год.     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници oд 25.12.2015.године, на  основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл.31. став 1. тачка 4 .   Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/12), члана 49. 

Одлуке о промени оснивачког акта –Одлуке о оснивању 

јавног комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.8/13, 15/13 и 14/15) , чл. 49. 

Статута јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.11/13, 4/14 и 16 /15).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 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ '' КНИЋ ИЗ КНИЋА 

 

 

 

 

 1. Утврђује се да Милосаву Пантовићу из 

Кнића, именованом за директора  Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић решењем Скупштине 

општине Кнић, број 112-916/2013-01 од 

19.09.2013.године престаје мандат директора , пре истека 

времена на које је именован, и то закључно са 

09.12.2015.године, због наступања смрти. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 
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 4. Решење доставити Надзорном одбору Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић. 

 

 

Број: 119-1693/2015-01                               

У Книћу, 25.12.2015.г.                                         

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

    

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на  основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл. 42   Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.119/12), члана 51. Одлуке о промени 

оснивачког акта –Одлуке о оснивању јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац''Кнић (''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.8/13, 15/13 и 14/15) , чл. 51. Статута јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац''Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.11/13, 4/14 и 16 /15).чл.35. став 1. тачка 10. Статута 

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

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ '' КНИЋ ИЗ КНИЋА 

 

 1. За вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из Кнића 

именује се, на период од 6 месеци: 

 - Милета Илић, дипломирани машински 

инжењер из Крагујевца. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 4. Решење доставити Илић Милети из 

Крагујевца- именованом  вршиоцу дужности директора 

ЈКП ''Комуналац'' Кнић и Надзорном одбору Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић. 

 

 

 

Број: 119-1704/2015-01                              

У Книћу, 25.12.2015.г.                                           

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

      

  

   

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015. године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл.16.17. и чл.18. Закона о јавним 

службама (''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 

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

РС'',бр.95/08), чл.15. и чл. 16. Одлуке о оснивању 

установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 

13.,14.,15.,16.,I 17.Статута Центра за културу, туризам и 

спорт-Кнић из Кнића , на који је Скупштина општине 

Кнић дала сагласност својим Решењем број 110-862/15-

01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – 

КНИЋ'' КНИЋ 

 

 

 

 1. За директора Центра за културу, туризам и 

спорт –''Кнић'', у Книћу именује се: 

- Александар Радосављевић, дипломирани 

правник из Крагујевца, на мандатни период од четири 

године. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити Александру 

Радосављевићу из Крагујевца и Центру за културу, 

туризам и спорт-Кнић из Кнића. 

 

 

 

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. Чл. 16.чл.17. и чл.18. Закона 

о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 

прописано је да је директор орган установе, и да га 

именује и разрешава оснивач. Члановима 15.,  и 16. 

Одлуке о оснивања установе ''Центар за културу, туризам 

и спорт-Кнић'' (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) 

прописано је да је директор један од органа центра, 

послови и надлежности директора као и да директора 

Центра именује оснивач, по спроведеном јавном 

конкурсу, и да ће ближи услови за именовање бити 

прописани Статутом Центра. Одредбама Статута Центра 

је прописано да 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 
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високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер,специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне 

студије),положен државни стручни испит; Да  

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 и да 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.                                            

Овим Решењем се именује директор Центра ,на 

основу предлога Управног одбора Центра  који је 

Управни одбор утврдио на седници од 15.12.2015. године 

и који је једногласно предложио  да се за директора 

именује Александар Радосављевић, дипломирани 

правник из Крагујевца, који је поднео благовремену и 

потпуну пријаву на конкурс, а ова пријава је била и 

једина поднета по расписаном конкурсу.   Собзиром на 

напред наведено Скупштина је донела Решење у датом 

тексту.  

  

 

Број: 119-1682/2015-01       

У Книћу, 25.12.2015.г          

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

      

                                        

    

   

 

   

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл.16. и 20. Закона о јавним службама 

(''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 

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

чл.15. и чл. 18.став 1.Одлуке о оснивању установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 23. став 2. 

Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из 

Кнића , на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност својим Решењем број 110-862/15-01 од 

15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ  ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, 

ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ 

 

 

 1. Дужности председника Надзорног одбора  

Центра за културу, туризам и спорт –Кнић, у Книћу 

разрешава се 

- Татјана Буђевац из Вучковице, именована 

Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1128-

1/2015-01 од 12.11.2015.године (''Сл.гласник општине 

Кнић'' бр.17/15)  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити Татјани Буђевац из 

Вучковице и Центру за културу, туризам и спорт-Кнић из 

Кнића. 

 

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. Чл. 16. и чл.22. Закона о 

јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 

прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 

22. да Надзорни одбор установе именује и разрешава 

оснивач, да се број чланова и састав надзорног одбора 

утврђују актом о оснивању , као и да се у Надзорни одбор 

именују и чланови из реда запослених у установи. 

Члановима 15.,  и 18. став 1. Одлуке о оснивања установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је 

Надзорни одбор један од органа центра, да Надзорни 

одбор има 3 члана, од којих су председник и један члан 

представници  оснивача а један члан је представник 

запослених у Центру, што је такође утврђено и чланом 

23. став 2.  Статута Центра за културу, туризам и спорт-

Кнић из Кнића . 

Овим Решењем се разрешава председник 

Надзорног одбора, а по Закључку Комисије за стаутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине и 

административна питања, који је донет приликом 

утврђивања предлога решења о именовању Надзорног 

одбора Центра, из разлога постојања сукоба интереса са 

кандидатом предложеним за именовање за члана 

Управног обора Центра, Тамаром Буђевац из Вучковице, 

којом прилком је Kомисија закључила да је потребно да 

се дужности разреши једно од ова два лица. Како је 

овлашћени предлагач доставио предлог да се дужности 

разреши председник Надзорног одбора, Скупштина је 

донела Решење, у датом тексту. 

 

 

  

Број: 119-1638/2015-01       

У Книћу, 25.12.2015.г        

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.  

 

                

                              

   

   

  , 
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл.16. и 20. Закона о јавним службама 

(''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 

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

чл.15. и чл. 18.став 1.Одлуке о оснивању установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 23. став 2. 

Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из 

Кнића , на који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност својим Решењем број 110-862/15-01 од 

15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) 

донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, 

ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ 

 

 

 

 1. За председника Надзорног одбора  Центра за 

културу, туризам и спорт –''Кнић'', у Книћу именује се 

- Слађана Недељковић из Лесковца, на 

мандатни период до истека мандата Надзорног одбора 

именованог Решењем Скупштине општине Кнић број 

119-1128-1/2015-01 од 12.11.2015.године (''Сл.гласник 

општине Кнић'' бр._/15)  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити Слађани Недељковић из 

Лесковца и Центру за културу, туризам и спорт-Кнић из 

Кнића. 

 

 

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. Чл. 16. и чл.22. Закона о 

јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 

прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 

22. да Надзорни одбор установе именује и разрешава 

оснивач, да се број чланова и састав надзорног одбора 

утврђују актом о оснивању , као и да се у Надзорни одбор 

именују и чланови из реда запослених у установи. 

Члановима 15.,  и 18. став 1. Одлуке о оснивања установе 

''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' 

(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је 

Надзорни одбор један од органа центра, да Надзорни 

одбор има 3 члана, од којих су председник и један члан 

представници  оснивача а један члан је представник 

запослених у Центру, што је такође утврђено ичланом 23. 

став 2.  Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић 

из Кнића . 

 

Овим Решењем се, на предлог овлашћеног 

предлагача именује нови председник Надзорног одбора, а 

уместо Татјане Буђевац из Вучковице, која је разрешена  

Решењем број 119-1638/2015-01 од 25.12.2015.г. С 

обзиром на напред наведено, Скупштина је донела 

Решење, у датом тексту. 

  

Број: 119-1639/2015-01       

У Книћу, 25.12.2015.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

      

                                        

    

   

 

   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл. 130. став 1. и чл. 137. Закона о 

здравственој заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12),  чл. 35. став 1. 

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

РС'',бр.95/08) донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА  

''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ 

 

 

 

 1. У Управни одбор Дома здравља ''Даница и 

Коста Шамановић'' , у Книћу, именују се: 

- Невена Вуковић из Бумбаревог Брда, за члана, 

из реда представника локалне самоуправе. 

 2. Мандатни период новоименованог 

председника и члана Управног одбора траје до истека 

мандата Управног одбора именованог решењем 

Скупштине општине Кнић, број: 119-226/2013-01 од 

11.07.2013.године (''Сл.гласник општине Кнић'', 

бр.11/13). 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 4. Решење доставити именованим члановима 

Управног одбора 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. Такође чл.130. Закона о 
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здравственој заштити  (''Сл.гласник РС'',бр.107/05), 

прописано је да је Управни одбор један од органа 

здравствене установе, а у чл.137. овог Закона прописано 

је да Управни одбор у дому здравља има пет чланова од 

којих су два члана из здравствене установе, а три члана 

су представници оснивача, и да најмање један члан из 

реда запослених у Управном одбору мора бити 

здравствени радник са високом стручном спремом, као и 

да се чланови управног одбора именују на период од 

четири године( непотребно изостављено). Овим решењем 

се именује нови члан овог Управног одбора из реда 

представника  локалне самоуправе, а уместо Миломира 

Марића  из Борча, коме је престао мандат члана 

Управног одбора због потврђивања мандата одборника 

Скупштине општине Кнић 07.10.2014.године. С обзиром 

на напред наведено Скупштина је донела Решење у датом 

тексту.  

  

Број: 119-1666/2015-01      

У Книћу, 25.12.2015.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 25.12.2015.године, на основу чл.53. став 1.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 и 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 

и 68/15), и 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЦВЕТИЋ'' ИЗ 

КНИЋА 

 

 

 

 1. Дужности чланова Управног одбора 

Предшколске установе ''Цветић'' из Кнића разрешавају 

се:  

 - Ивана Ђурђевић из Кнића, из реда 

представника родитеља,  и  

 - Ана Мировић из Бумбаревог Брда, из реда 

представника родитеља, 

обе именоване решењем Скупштине општине Кнић 

бр119-230/2013-01 од 11.07.2013. године(''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр.11/13).  

 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 и 

52/11) и против њега се може покренути управни спор, 

тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 

достављања Решења. 

 4. Решење доставити разрешеним члановима 

Управног одбора и Предшколској установи ''Цветић'' из 

Кнића. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у чл.53. Став 1., чл. 54. став 2. и став 12. и чл 

55 Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 35/15-

аутентично тумачење и 68/15 ), и 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 

је орган управљања у предшколској установи управни 

одбор, да чланове органа управљања установе именује и 

разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, да 

Скупштина одлучује решењем о предлогу овлашћеног 

предлагача, да мандат Управног одбора траје четири 

године. У складу са законом дата је и правна поука да се 

против овог решења може покренути управни спор, 

тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 

достављања Решења. 

 Имајући у виду да је Савет родитеља, на 

седници од 25.11.2015.године покренуо иницијативу за 

разрешење чланова Управног одбора, због престанка 

основа по коме су именовани у Управни одбор, 

Скупштине је донела ово Решење којим се разрешавају 

два члана Управног одбора, из реда родитеља. 

  

 

 

Број: 119-1664/2015-01 

У Книћу, 25.12.2015.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          

Милић Миловић, с.р. 
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