СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 4

Кнић, 05.04.2016.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 31.03.2016.године, на основу чл. 60.Закона о
пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр.62/06,
65/08-др.закон и 41/09 и 112/15), и чл 146. став 2. и
чл.153. став 1. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), а по прибављеној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број: 320-11-02682/2016-14, од
25.03.2016. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
Годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Кнић за
2016. годину, одштампан је у прилогу и чини саставни
део овог акта.1
Образложење
Правни основ за доношење овог Програма
саджан је у чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту
(''Сл.гласник РС'',бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15)
којим је прописано да пољопривредним земљиштем
републике Србије располаже и управља Република
Србије, преко Министарства, да се пољопривредно
земљиште у државној својини користи према годишњем
Програму
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе; да га надлежни орган
доноси по претходно прибављеном мишљењу Комисије
коју образује председник општине, рок у коме се програм
доноси уз сагласност Министарства, елементи које треба
да садржи овај Програм, као и санкције за случај да се
Програм не донесе у прописаном року. Чланом 146. став
2. и чл. 153. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), прописано је
да Скупштине , у вршењу послова из своје надлежности
доноси прораме, као и да се акти израђују на основу
изворника записника о раду седнице на којој су донети.
Скупштини општине Кнић је достављен
предлог овог Програма, са сагласношћу Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, број: 320-1102682/2016-14, од 25.03.2016. године. Скупштина је на

У електронској форми доступан је на следећој
адреси: https://goo.gl/gyC5k5
1

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

седници од 31.03.2016.године донела Годишњи Програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Кнић за 2016. годину.
Број: 320-1330/2015-03
У Книћу, 31.03.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ
Географски положај општине Кнић.
Општина Кнић се простире између 440° северне
географске ширине и 210° источне географске
дужине, на 413км². Обухвата 36 села и ограничена је
општинама: Крагујевац
на североистоку, Горњи
Милановац на северозападу, Чачак на западу и Краљево
на југу. Географски посматрано, општина Кнић има
средишњи положај у јужном делу Шумадије , на прелазу
од високих шумадијских планина, долином реке Груже,
према западноморавској равници.
Основна путна мрежа општине укључена је у
мрежу путева региона Шумадије и Поморавља. Јужни
део општине је боље саобраћајно повезан од северног –
преко магистралних путева и железничке пруге, повезан
је са индустријским центрима: Чачком, Крагујевцом и
Краљевом. Северни
део општине, је регионалном
путном мрежом преко Крагујевца и Горњег Милановца
укључен у шире саобраћајне системе земље.
Најважнији природни потенцијал општине Кнић
је пољопривредно земљиште које обухвата
2/ 3
територије општине и простире се на 27.127 ха од чега
99,8% припада индивидуалном сектору, тако да
пољопривреда има врло значајну улогу у свеукупном
развоју привреде. Пољопривреда је водећа грана како
по обиму производње тако и по запослености активног
(61,6% становништва
се бави пољопривредном
производњом).
На
територији општине Кнић живи 14.237
становника по попису из 2011 године.
Типови земљишта
Педолошки покривач је последица геолошког
састава, орографске рашчлањености рељефа, климе и
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биљног
покривача
Груже. Посебан
значај у
образовању земљишта има рељеф и геолошка подлога.
На
територији
Груже среће се више
типова
земљишта.Најплоднија земљишта
у Гружи
су
алувијални наноси који се простиру на 52,6км2.
Алувијалне наносе
на већим
надморским
висинама смењују смонице. То је најзаступљенији тип
земљишта у Гружи и простире се на 201,4км².

05.04.2016.

редовне контроле плодности земљишта и заштита од
пољске штете.
4.
УРЕЂЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ

Просечна величина поседа je 5,04,00 ха.
Просечна величина парцеле пољопривредног
земљишта је 0,42,00 ха.
Комасација пољопривредног земљишта није спровођена
на територији општине Кнић, неопходно је предузети
мере на изради програма комасације.
Каналска
мрежа за
наводњавање и
одводњавање није изграђена ни у једној катастарској
општини. Овај проблем је нарочито изражен у сушним
периодима тако да представља одговарајући фактор
за гајење одређених пољопривредних култура, такође у
периодима високог нивоа подземних вода и велике
количине атмосферских падавина када су одређене
површине поплављене.
Пољски путеви су у знатној мери оштећени
а велики број их је потпуно уништен ( преорани,
неуређени и сл.) Велике површине пољопривредног
земљишта су узурпиране од стране
власника и
корисника
пољопривредног земљишта. Облик
и
ширина пољских
путева су неприкладни и
непроходни за пролаз савремене механизације јер сви
пољски путеви
потичу из времена првобитног
премера 1931 -1933.године.
На расписан јaвни позив за право пречег
закупа за 2016. годину на територији општине Кнић
нико се није одазвао.

Бонитет земљишта
Земљиште представ ља најважнији природни
потенцијал Груже. На релативно малом простору
регије (76.448ха) образовали су се типови земљишта
различити не само по генези већ и по степену
плодности. У зависности од агроеколошких особина
земљишта, микрорељефа и хидролошких
услова,
извршена је подела земљишног фонда регије на 8
бонитетних класа. У прве четири
бонитетне класе
сврстана су боља земљиша погодна за обраду.
Првом класом обухваћена су високопродуктивна
земљишта
без
ограничења у искоришћавању
и
интензивној биљној производњи. У Гружи земљишта
ове плодости захватају 2,492 ха или 3,5% укупне
површине.
У другу класу спадају земљишта средњих
производних могућности и малих ограничења у биљној
производњи.
У трећу и четврту класу земљишта сврстана су
земљишта са слабијим агроеколошким особинама и
значајним ограничењима при искоришћавању у
интезивној пољопривредној производњи.
Пета класа обухвата земљишна ограничења за
коришћење у ратарству. Углавном су под ливадама,
пашњацима и шумом.
Земљиште шесте и седме бонитетне класе
највеће распрострањење имају у брдско-планинском
делу Груже.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 31.03.2016. године, на основу чл.6. Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Сл.гласник РС'',бр. 68/15), Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне Покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину (''Сл.гласник РС'',бр.
101/15), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14), чл.35.
тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08
и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), чл.146. став 2. и
чл.147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић (''Сл.гласник РС,бр.95/08), донела је

Клима
Гружа се налази у југозападном делу Шумадије
(висока Шумадија). Истовремено, њен крајњи
јужни
део припада Западном Поморављу. Положај Груже на
контакту Шумадије и Западног Поморавља, у великој
мери је условио
њене климатске одлике. Гружа
припада зони умерено- континенталне климе. Гружу
одликују осетне микроклиматске разлике, условљене
морфологијом терена и висинском разликом најнижег
и највишег дела проучаване територије. У котлини
преовлађује
континентални
климат.
Умерено
континентални климат влада у ободном планинском
појасу, изнад 600 м.н.в. Климатска обележја Груже у
великој мери одређују обим, структуру и квалитет
биљне производње.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ

3. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Тренутно стање заштите
пољопривредног
земљишта у општини Кнић
захтева
пре свега
предузимање мера на спречавању
коришћења
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
предузимање
мера на спречавању
уситњавања
обрадивог
пољопривредног земљишта, спровођење

1. У ставу 2. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време за сваки организациони
облик у систему јединице локалне самоуправе општине
Кнић ("Сл. Гласник општине Кнић" 3/16),табеларни део
мења се и гласи

Draft
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Организациони облици

1

Максималан
број
запослених на
неодређено
време

Број 4 – страна 3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 31.03.2016. године, на основу чл.11. и чл. 14.
Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07
и 34/10-УС и 54/11), чл. 98. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и '' Сл.гласник општине Кнић'',
бр.3/16), и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине кнић (''Сл.гласник РС'' бр.95/08) донела је

2
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ
САСТАВУ

Општинска управа општине Кнић

67

ЈКП ''Комуналац'' Кнић

26

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

10

Предшколска установа ''Цветић''
Кнић

31

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Општинско правобранилаштво

3

III. Против овог Решења, у складу са Законом
(чл.14.став 11. Закона о локалним изборима) допуштена
је жалба Управном суду, у року од 24 часа од доношења
Решења.

Буџетски фонд за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу општине Кнић

1

Центар за социјални рад ''Кнић''
Кнић

1

Месна заједница Кнић

1

2. Остале одредбе Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време за сваки организациони
облик у систему јединице локалне самоуправе општине
Кнић ("Сл. Гласник општине Кнић" 3/16), остају
неизмењене.
Број: 9-33/16-01,
У Книћу, 31.03.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

I. Дужности заменика члана Изборне Комисије
општине Кнић у сталном саставу разрешава се због
поднете оставке Милутин Сретеновић, из Љубића,
именован у Комисију Решењем Скупштине општине
Кнић
број
119-68/16-01
од
03.02.2016.године
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/2016) испред
одборничке групе ''Демократска странка''.

IV. Решење доставити Милутину Сретеновићу
из Љубића, предсeднику, заменику председника,
секретару и заменику секретара Изборне Комисије
општине Кнић у сталном саставу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у чл.11..и 14. Закона о локалним изборима
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 34/10), којим је прописано
да је један од органа за спровођење избора изборна
комисија јединице локалне самоуправе (у даљем тексту:
Комисија), да је она самостална и независна у раду и
ради на основу закона и прописа донетих на основу
закона; да за свој рад одговара органу који је именовао,
да.Комисију у сталном саставу чине председник и
најмање шест чланова које именује скупштина јединице
локалне самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини јединице локалне самоуправе, сразмено броју
одборника (- непотребно изостављено) да председник,
чланови изборне комисије у сталном и проширеном
саставу и њен секретар имају заменике; (-непотребно
изостављено) да је против решења скупштине јединице
локалне самоуправе о именовању председника и чланова
изборне комисије у сталном саставу допуштена жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
У члану 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/2016 ), и
чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић (''Сл.гласник РС'' бр.95/08) садржано је овлашћење
за доношење решења од стране органа општинеСкупштине општине.
Милутин Сретеновић из Љубића је 05.02.2016.
Скупштини општине Кнић поднео неопозиву оставку на
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функцију заменика члана Изборне комисије општине
Кнић у сталном саставу и затражио да исте буде и
формално разрешен.Оставка је примљена у Скупштини
општине Кнић 08.02.2016.године и заведена под бројем
119-156/2016-01.
Скупштина је на седници од 31.03.2016.године
донела Решење у датом тексту.

05.04.2016.

АКТИ ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' – КНИЋ
Надзорни одбор
Дана 29.01.2016. год.
Бр. 19-01/2016
Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' - Кнић је на
својој седници од 29.01.2016.године, а у складу са чл.42.
тачка 12. Статута ЈКП ''Комуналац'' – Кнић, донео
следећу:

Број: 119-156/2016-01
У Книћу, 31.03. 2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

ОДЛУКУ
Усваја се ценовник услуга комбиноване машине
CASE и то:
- 4.340,00 динара по часу рада без обрачунатог ПДВ-а;
- 868,00 динара за дежурство и зимско одржавање
локалних и некатегорисаних путева на територији
општине Кнић, без обрачунатог ПДВ-А.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 31.03.2016.године, на основу чл. 28. став 2.
Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',
бр.88/11), чл. 24. Одлуке о промени оснивачког актаОдлуке 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 и ''Сл.гласник општине Кнић'',
бр. 3/16), донела је

О Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е
Куповином и стављањем, крајем 2015. године, у
функцију комбиноване машине CASE наметнула се
потреба за целовну валоризацију њеног рада.
Разматрајући параметре (цену енергената, цене
резервних делова, текуће одржавање) и уважавајући
искуства других предузећа која располажу истом или
сличном машином, Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић је донео овакву Одлуку.

Р Е Ш Е Њ Е
1. Усваја Ценовник услуга комбиноване машине
CASE, бр.19-01/16, од 02.02.2016.године, који је донео
Надзорни одбор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, на седници од
29.01.2016.године, и даје сагласност на допуну
Ценовника комуналних услуга ЈКП ''Комуналац'' Кнић за
2015. годину, (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 6/15), у
- поглављу III - Рад транспортних средстава и
грађевинских машина за одржавање локалних и
некатегорисаних путева у насељима општине Кнић,
- поглављу IV- зимско одржавање локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Кнић, на
којима је организован аутобуски саобраћај у зимској
сезони 2015/2016.године,
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Доставити: Општинском већу – 1х;
Скупштини општине на сагласност – 1х;
Директору ЈКП ''Комуналац'' – Кнић – 1х;
Стручним службама предузећа;
Архива Надзорног одбора
ЈКП ''Комуналац'' – Кнић
Надзорни одбор
Председник,
Војин Максимовић,дипл.маш.инж., с.р.

Број: 352-134/16-01
У Книћу, 31.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft

05.04.2016.
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