
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2016 Број: 12 Кнић, 15.07.2016. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

  

     

              

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 3. 

седници од 08. јула 2016. године, на основу члана 56. 

став 5 и став 6.Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07, 34/10-УС и 54/11), и члана 146. став 2.  

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гл.РС'',бр.95/08) донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 О  ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 I. Потврђују се мандати новим одборницима 

Скупштине општине Кнић, и то: 

а) Одборницима изабраним са изборне листе:  

''Александар Вучић-Србија побеђује'' 

 

 1.Мирку Лазовићу из Рашковића, рођеном 

05.11.1964. године, 

 2. Милици Милошковић из Жуња, рођеној  

16..02.1980. године; 

  

 II. Одлуку доставити: Мирку Лазовићу из 

Рашковића и Милици Милошковић из Жуња, као новим 

одборницима Скупштине општине Кнић. 

 

 III. Против  Одлуке  Скупштине општине Кнић 

о потврђивању мандата новим одборницима Скупштине 

општине Кнић, може се, у складу са чл.31. став 2. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 

83/14) и чл. 56. став 7. Закона о локалним изборима 

(''''Сл.гласник РС'',бр.129/07) изјавити жалба Управном 

суду, у року од 48 часова, од дана доношења Одлуке 

Скупштине општине Кнић. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан 

је у члану 56. став 5 и став 6.Закона о локалним изборима 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 34/10-УС и 54/11) којим је 

прописано да о потврђивању мандата одборника на 

основу извештаја Верификационог одбора Скупштина 

одлучује јавним гласањем и да када Скупштина после 

конституисања одлучује о потврђивању мандата нових 

одборника у гласању, поред одборника могу учествовати 

и кандидати којима су мандати додељени у складу са чл. 

48. овог закона и који имају уверење Изборне Комисије 

јединице локалне самоуправе да су изабрани. Чланом 

146. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гл.РС'',бр.95/08),  је прописано које врсте аката 

доноси Скупштина у вршењу послова из своје 

надлежности, те да је Одлука једна од тих врста аката. 

 С обзиром да су се стекли законски услови, на 

предлог Верификационог одбора Скупштина је донела 

Одлуку и потврдила мандате наведеним одборницима. 

 

Број: 119-857/2016-01 

У Книћу, 08.07.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р.      

        

 

 

     

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 08.07.2016. године, на основу чл.32. став 1. 

Тачка  20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07 и  83/14), члана 71. Закона о задужбинама и 

фондацијама (''Сл.гл.РС', бр. 88/10 и 99/11), члана 29. 

Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима 

(''Сл.гласник СРС'', бр.59/89 и ''Сл.гл.РС'', бр.88/10-др 

закона ) чл. 35. став 1. тачка 31. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16), донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ РАДА  

ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ,  

У КНИЋУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Ватрогасни фонд општине Кнић, у Книћу, 

основан. Одлуком  о оснивању Ватрогасног фонда 

општине Кнић од 27.марта 1998.године (''Општински 

службени гласник'' бр. 6/98, и 15/02),  престаје са радом  

даном ступања на снагу ове Одлуке, због престанка 

правног основа за његово постојање а с обзиром на то да 

ће циљеве због којих је основан остваривати други 

субјекти, у складу са Законом о заштити од пожара 

(''Сл.гл.РС'', бр. 111/2009 и 20/2015)  

 

Члан 2. 

 

 Средства за рад и друга средства за 

организовање, спровођење и унапређење заштите од 

пожара , као и опрема Фонда, преносе се у својину без 

накнаде Министарству унутрашњих послова-сектор за 
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ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у 

Крагујевцу- организационој јединици у Книћу , почев од 

наредног дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Фонд не располаже неутрошеним  

финансијским средствима закључно са 31.12.2015. 

године. 

 Фонд нема неизмирених дуговања  и обавеза, а 

ни потраживања према другим правним и физичким 

лицима и предузетницима. 

 

Члан 4. 

 

 Престанком рада Ватрогасног фонда престаје и 

мандат именованом председнику и члановима Управног 

одбора Који су именовани Решењем Скупштине општине 

Кнић, број: 119-224/2013-01 од 11.07.2013.године  

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.11/13)  и Решењем број 

119-385-1/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине 

Кнић, бр.6/1//14). 

Члан 5.  

 

Овлашћује се Зоран Ђоровић- председник 

општине  да предузме све потребне радње за брисање 

Фонда из регистара у које је Фонд уписан . 

 

Члан 6. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

  

Број: 217-706/2016-01       

У Книћу, 08.07.2016.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                             

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

       

     

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 08.07.2016. године, на основу чл.32. став 1. 

тачка  20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07 и  83/14), чл. 35. став 1. тачка 5. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и члана 147. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ЕВАЛУАЦИЈИ И АЖУРИРАЊУ 

СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2010.-2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се евалуацији и ажурирању 

Стратегије одржаивог развоја општине Кнић за период од 

2010. -2020. године, и то: 

- Евалуацији  и ажурирању индикатора; 

- Евалуацији  и ажурирању циљева; 

- Евалуацији  и ажурирању Акционог плана; 

Члан 2. 

 

 Задужује се Општинско веће општине Кнић да 

најкасније у року од месец дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке формира Координациони тим за  обављање 

задатака из члана 1. ове Одлуке, с тим што ће председник 

општине по функцији бити председник Координационог 

тима. 

Овлашћује се председник општине да формира 

радне групе за обављање задатака из члана 1. ове Одлуке 

које ће бити задужене  за поједине области Стратегије . 

 Задужује се Општинско веће општине Кнић да 

најкасније до 15. новембра 2016.године достави 

Скупштини општине предлог акта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 9-776/2016-01    

У Книћу,  08.07.2016.г       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ.                          

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

 

 

           

     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 08.07.2016.године, на основу чл.32. став 1. 

тачка  20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07 и  83/14), чл. 35. став 1. тачка 5. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'',бр.3/16), и члана 147. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 

ПЕРИОД 2017.-2022. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради  Стратегије социјалне 

заштите општине Кнић за период од 2017. -2022. године. 

 

Члан 2. 

 

 Циљ израде  Стратегије социјалне заштите 

општине Кнић за период од 2017. -2022. године је израда 

стратешког документа који ће бити основ за унапређење 

система социјалне заштите у Општини Кнић. 

 

Члан 3. 

 

 Задужује се Општинско веће општине Кнић да 

најкасније у року од месец дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке формира Комисију за израду нацрта и  

имплементацију Стратегије социјалне заштите општине 

Кнић за период од 2017. -2022. године. 
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Решењем из става 1. овог члана Општинско 

веће ће одредити рок у коме  је Комисија дужна да 

достави нацрт Стратегије, и  уредити друга питања 

значајна за рад Комисије. 

 Задужује се Општинско веће општине Кнић да 

најкасније до 15. новембра 2016.године достави 

Скупштини општине предлог Стратегије социјалне 

заштите општине Кнић за период од 2017. -2022. Године. 

 

Члан 4. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 9-762/2016-01                        

У Книћу, 08.07.2016.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                            

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

 

 

   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 08.07.2016.године., на основу чл.35. став 1. 

тачка 19. и чл.39. став 1. а у вези чл.42., 43. и 44. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и чл.62. став 1. 

и чл. 63. став 1., 2. и 3., а у вези чл. 67., 68., 69., 70., 71., 

72., 73., 74., 75. и 76. Пословника о раду Скупштине 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком  образују се стална радна тела 

Скупштине-Комисије и Савети, и бирају њихови 

председници и чланови . 

 

Члан 2. 

 

 Образује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта скупштине и 

административна питања, и у њен састав бирају се: 

1. Саша Зарић из Радмиловића за председника, из 

реда одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

2. Драгана Јовановић из Кикојевца, за члана из 

реда одборника, као представник  изборне листе 

''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије Србије 

(СПС)''   

3. Миољуб Крсмановић из Драгушице, за члана из 

реда одборника,  као представник изборне листе 

''Демократска Странка- Весна Перовић'' 

4. Софија Ћупрић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Драган Тодоровић из Драгушице,  за члана из 

реда грађана, као представник изборне  

       листе ''Покрет за бољу општину Кнић- Милић 

Миловић''.  

Члан 3. 

 

 Образује се Комисија за представке и жалбе, и у 

њен састав бирају се: 

1. Марија Сретеновић из Љубића, за председника 

из реда одборника, као представник изборне 

листе ''Покрет за бољу општину Кнић- Милић 

Миловић''.  

2. Зоран Пантовић из Гунцата, за члана из реда 

одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Радоје Цветић из Гунцата, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић - 

Кнић'': 

4. Ненад Николић из Честина, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Петар Ивковић из Топонице, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

 

Члан 4. 

 

 Образује се Мандатно имунитетска комисија, и 

у њен састав бирају се: 

1. Марија Јевтовић из Коњуше,  за председника,из 

реда одборника,  као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

2. Дејан Банковић из Топонице  за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Љиљана Ранчић,  за члана из реда одборника, за 

члана , као представник изборне листе ''Нова 

Србија--Велимир Илић'' 

4. Градимир Обрадовић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Весна Виријевић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе 

''Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић - 

Кнић'': 

 

Члан 5. 

 

 Образује се Савет за привредни развој, 

финансије и буџет, и у његов састав бирају се: 

1. Драган Јовановић из Честина, за председника, из 

реда одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

2. Љубомир Ђурђевић из Кнића, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић - 

Кнић'': 

3. Предраг Славковић из Вучковице, за члана из 

реда одборника, као представник изборне листе 

''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 

Србије(СПС)''   

4. Јован Милорадовић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Мирољуб Миловановић из Борча, за члана из 

реда грађана, као представник изборне листе 

''Демократска Странка- Весна Перовић'' 
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Члан 6. 

 

 Образује се Савет за урбанизам, стамбено-

комуналне делатности и заштиту животне средине, и у 

његов састав бирају се: 

1. Саша Милинковић из Љуљака, за председника, 

из реда одборника, као представник изборне 

листе ''Нова Србија--Велимир Илић'' 

2. Бојан Умељић из Опланића, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Милић Миловић из Кнића, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Покрет за бољу општину Кнић- Милић 

Миловић''.  

4. Александар Николић из Груже  за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Славко Миљковић из Топонице, за члана из 

реда грађана, као представник изборне листе 

''Ивица Дачић- Социјалистичка Партије 

Србије(СПС)''. 

 

Члан 7. 

 

 Образује се Савет за развој пољопривреде, и у 

његов састав бирају се: 

1. Милош Костић из Љуљака, за председника, из 

реда одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

2. Милош Сретеновић из Љубића  за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Дејан Мирковић из Губеревца, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Покрет за бољу општину Кнић- Милић 

Миловић''. 

4. Драган Милојевић из Губеревца, за члана из 

реда грађана,  као представник изборне листе 

листе ''Демократска Странка- Весна Перовић'' 

5. Милан Јаковљевић из Бара, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе ''Ивица 

Дачић- Социјалистичка Партије Србије(СПС)''. 

 

 

Члан 8. 

 

 Образује се Савет за друштвене делатности, и у 

његов састав бирају се : 

1. Александра Јестовић из Топонице, за 

председника из реда одборника, као 

представник изборне листе ''Ивица Дачић- 

Социјалистичка Партије Србије(СПС)''. 

2. Горан Николић из Губеревца , за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Весна Перовић, за члана из реда одборника, као 

представник изборне листе ''Демократска 

Странка- Весна Перовић''. 

4. Срђан Ерић из Опланића, за члана из реда 

грађана као представник изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Весна Виријевић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић - 

Кнић'': 

 

Члан 9. 

 

 Чланови радних тела бирају се на мандатни 

период за који је изабрана Скупштина. 

 

Члан 10. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења , а 

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

 

 

Број 119-806/2016-01 

У Книћу, 08.07.2016..год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р. 

  

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 08.07.2016.године, на основу чл. 35. став 1. 

тачка 27., чл.39. став 1., чл. 45. и чл. 98. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16), и чл. 62. став 1., а у вези чл. 77., 78., 79., 80. и 81. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком образују се посебна радна тела 

Скупштине општине Кнић, одређује број чланова и 

мандатни период и бирају чланови посебних радних тела. 

 

Члан 2. 

 

 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 

општине Кнић, Савет за младе. 

 Савет за младе има 5 чланова од којих су: 

председник и један члан из реда одборника, а 3 члана из 

реда грађана. 

 

 У Савет за младе бирају се: 

  

1. Весна Перовић из Груже, за председника,из 

реда одборника  као представник изборне листе 

''Демократска Странка-Весна Перовић''. 

2. Јелена Остојић из Врбета, за члана из реда 

одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Марија Јокићевић из Лесковца, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

4. Мина Мирковић, за члана из реда грађана, као 

представник изборне листе''Ивица Дачић- 

Социјалистичка Партије Србије(СПС)''   
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5. Урош Пантовић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Александар Вучић – Србија побеђује'' 

  

 

Члан 3. 

 

 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 

општине Кнић, Савет за праћење примене етичког 

кодекса. 

 Савет за праћење примене етичког кодекса има 

5 чланова од којих су: председник и 2 члана из реда 

одборника, а 2 члана из реда грађана. 

 У Савет за праћење примене етичког кодекса 

бирају се: 

1. Горан Николић из Губеревца, за председника, из 

реда одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

2. Мирослав Обрадовић из Бечевице,за члана из 

реда одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Љиљана Ранчић из Кнића, за члана из реда 

одборника, као представник изборне листе 

''Нова Србија- -Велимир Илић''. 

4. Марина Илинчић из Претока, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

5. Драган Басарић из Кнића, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

  

 

Члан 4. 

 

 Образује се, као посебно радно тело Скупштине 

општине Кнић, Комисија за равноправност полова. 

 Комисија за равноправност полова има 5 

чланова од којих су: председник и 2 члана из реда 

одборника, а 2 члана из реда грађана. 

   

 У Комисију за равноправност полова бирају се: 

 

1. Снежана Филиповић из Губеревца, за 

председника, из реда одборника, као 

представник  изборне листе ''Алексаандар 

Вучић – Србија побеђује'' 

2. Мирјана Павловић из Вучковице, за члана из 

реда одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

3. Милош Сретеновић из Љубића. за члана из реда 

одборника, као представник  изборне листе 

''Алексаандар Вучић – Србија побеђује'' 

4. Радојко Зечевић из Гунцата, за члана из реда 

грађана, као представник  изборне листе као 

представник изборне листе ''Нова Србија- -

Велимир Илић''. 

5. Оливера Вуковић из Дубраве, за члана из реда 

грађана, као представник изборне листе ''Покрет 

за бољу општину Кнић-Милић Миловић'' 

 

Члан 5. 

 

 Чланови посебних радних тела бирају се на 

мандатни период на који је изабрана Скупштина. 

 

 

 

Члан 6. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 119-807/2016-01 

У Книћу, 08.07.2016..год.                         

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

 

 

     

       

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 08.07..2016.године, на  основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07  и  83/14), чл. 52.Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) и чл.35. став 

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

РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), 

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: 

 - Милета Илић, дипломирани машински 

инжењер из Крагујевца. 

 2. Mандатни период именованог вршиоца 

дужности директора траје до именовања директора по 

спроведеном јавном конкурсу, с тим што период 

обављања функције не може бити дужи од једне године.  

 3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 5. Решење доставити Илић Милети из 

Крагујевца - именованом  вршиоцу дужности директора 

ЈКП ''Комуналац'' Кнић и Надзорном одбору Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења садржан је у 

одредбама чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

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

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

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

општине именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби чији је 

оснивач.  Одредбом  чл. 52   Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) прописано је да се 

вршиолац дужности директора може именовати до 

именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, 

да период обављања функције не може бити дужи од 

једне године, да исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора, да вршилац 
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дужности директора мора испуњавати услове за 

именовање директора и да има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног предузећа. 

 Сходно наведеним одредбама Скупштина је 

донела Решење  у датом тексту и именовала Милету 

Илића, дипломираног машинског инжењера из 

Крагујевца за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из Кнића.  

 

 

 

Број: 119-763/2016-01              

У Книћу, 08.07.2016.г.                                            

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

  

 

На основу члана 64.став3.Закона о пољопривредном земљишту ("Сл.гласникРС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09  и 

112/2015) и члана 1.Одлуке о одређивању надлежног органа зa спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној  својини ("Општински службени гласник бр.1/07" ), председник општине Кнић је дана 14.07.2016. 

године донео 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 

и расписује 

 

О ГЛА С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

I 

-Предмет јавног надметања- 
 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић у следећим катастарским општинама 

 

КО Број јавног Површина Почетна Депозит Период Степен 

  надметања (ха, ари, м2) цена (дин) закупа заштите 

  
    

(дин/ ха) 20 % (год) 
  

Балосаве 1 0,6578 6.450,00 850,00 1   

Баре 2 0,0900 11.200,00 210,00 1   

Баре 3 0,7632 8.750,00 1.340,00 1   

Бечевица 4 2,1671 11.150,00 4.840,00 1   

Бечевица 5 3,2388 9.500,00 6.160,00 1   
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Борач 6 0,8093 2.050,00 340,00 1   

Борач 7 1,0750 7.750,00 1.670,00 1   

Борач 8 1,8229 5.250,00 1.920,00 1   

Борач 9 1,6343 8.450,00 2.770,00 1   

Борач 10 0,3690 10.150,00 750,00 1   

Борач 11 2,0315 1.200,00 490,00 1   

Борач 12 0,1843 1.500,00 60,00 1   

Борач 13 1,4337 7.100,00 2.040,00 1   

Брестовац 14 0,9764 1.650,00 330,00 1   

Брњица 15 1,1041 8.050,00 1.780,00 1   

Брњица 16 1,4663 10.350,00 3.040,00 1   

Брњица 17 1,2870 10.000,00 2.580,00 1   

Брњица 18 2,1775 10.750,00 4.690,00 1   

Брњица 19 1,3094 9.850,00 2.580,00 1   

Бум Брдо 20 1,0651 11.950,00 2.550,00 1   

Бум Брдо 21 2,8173 5.600,00 3.160,00 1   

Врбета 22 1,1374 8.750,00 2.000,00 1   

Вучковица 23 0,6460 5.600,00 730,00 1   

Вучковица 24 1,2869 9.750,00 2.510,00 1   

Вучковица 25 2,4975 7.500,00 3.750,00 1   

Вучковица 26 1,6603 11.300,00 3.760,00 1   

Вучковица 27 1,5425 10.900,00 3.370,00 1   

Грабовац 28 0,9982 10.750,00 2.150,00 1   

Грабовац 29 1,7447 10.000,00 3.490,00 1   

Грабовац 30 0,7111 2.550,00 370,00 1   

Грабовац 31 1,1931 4.550,00 1.090,00 1   

Грабовац 32 2,5577 4.750,00 2.430,00 1   

Грабовац 33 1,8503 12.050,00 4.460,00 1   

Гривац 34 1,4435 9.050,00 2.620,00 1   

Гривац 35 1,1427 8.750,00 2.000,00 1   

Гривац 36 0,9611 11.200,00 2.160,00 1   

Гривац 37 1,2762 11.600,00 2.970,00 1   

Гривац 38 1,2724 9.200,00 2.350,00 1   

Гривац 39 1,6220 5.650,00 1.840,00 1   

Гружа 40 0,6811 8.350,00 1.140,00 1   

Губеревац 41 1,0074 5.350,00 1.080,00 1   

Губеревац 42 3,8503 4.850,00 3.740,00 1   

Гунцати 43 0,2654 3.550,00 190,00 1   

Гунцати 44 1,1929 11.550,00 2.760,00 1   

Гунцати 45 1,2883 3.150,00 820,00 1   

Гунцати 46 1,2845 1.450,00 380,00 1   

Гунцати 47 1,4297 3.750,00 1.080,00 1   

Гунцати 48 2,1214 10.600,00 4.500,00 1   

Драгушица 49 2,2745 11.200,00 5.100,00 1   

Дубрава 50 0,7141 10.000,00 1.430,00 1   

Жуње 51 1,3561 4.450,00 1.210,00 1   
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Забојница 52 1,5089 7.900,00 2.390,00 1   

Забојница 53 1,6525 11.600,00 3.840,00 1   

Забојница 54 1,7849 12.400,00 4.430,00 1   

Забојница 55 1,8738 7.650,00 2.870,00 1   

Забојница 56 0,6869 10.000,00 1.380,00 1   

Забојница 57 1,2642 9.000,00 2.280,00 1   

Кикојевац 58 1,3967 11.050,00 3.090,00 1   

Кнежевац 59 2,1626 10.300,00 4.460,00 1   

Кнић 60 1,2891 8.650,00 2.240,00 1   

Кнић 61 1,4005 11.200,00 3.140,00 1   

Кнић 62 1,6415 11.200,00 3.680,00 1   

Кнић 63 2,0927 10.600,00 4.440,00 1   

Кнић 64 1,4383 3.650,00 1.050,00 1   

Кнић 65 1,8193 8.600,00 3.130,00 1   

Кнић 66 2,9724 7.350,00 4.370,00 1   

Кнић 67 0,7697 7.750,00 1.200,00 1   

Кусовац 68 1,9699 5.500,00 2.170,00 1   

Кусовац 69 0,8618 1.600,00 280,00 1   

Лесковац 70 1,9320 4.900,00 1.900,00 1   

Липница 71 2,3514 6.300,00 2.970,00 1   

Липница 72 2,4504 9.750,00 4.780,00 1   

Љубић 73 1,3744 4.250,00 1.170,00 1   

Љубић 74 1,5816 6.000,00 1.900,00 1   

Љуљаци 75 2,0306 9.800,00 3.980,00 1   

Љуљаци 76 2,1615 9.300,00 4.030,00 1   

Љуљаци 77 2,2072 4.700,00 2.080,00 1   

Љуљаци 78 2,3148 7.400,00 3.430,00 1   

Љуљаци 79 4,4241 5.750,00 5.090,00 1   

Опланић 80 0,1659 10.750,00 360,00 1   

Пајсијевић 81 0,4024 2.750,00 230,00 1   

Пајсијевић 82 1,7307 5.900,00 2.050,00 1   

Пајсијевић 83 1,7035 2.850,00 980,00 1   

Пајсијевић 84 1,7353 4.500,00 1.570,00 1   

Пајсијевић 85 2,0733 11.200,00 4.650,00 1   

Претоке  86 1,6627 12.600,00 4.200,00 1   

Претоке  87 2,5113 11.350,00 5.710,00 1   

Претоке  88 0,8541 1.350,00 240,00 1   

Претоке  89 1,5856 7.200,00 2.290,00 1   

Претоке  90 0,4927 11.800,00 1.170,00 1   

Претоке  91 0,4929 1.950,00 200,00 1   

Радмиловић 92 1,8310 9.650,00 3.540,00 1   

Радмиловић 93 2,1200 1.050,00 450,00 1   

Радмиловић 94 1,6666 5.550,00 1.850,00 1   

Радмиловић 95 1,5940 5.650,00 1.810,00 1   

Суморовац 96 1,3610 7.500,00 2.050,00 1   

Топоница 97 2,2264 10.400,00 4.640,00 1   
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Топоница 98 2,1656 3.000,00 1.300,00 1   

Топоница 99 3,0104 9.850,00 5.940,00 1   

Честин 100 1,0924 5.700,00 1.250,00 1   

  
155,3808 

     

 

 

2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела 

по формираним јавним надметањима(комплексима),која  су предмет   издавања   у   закуп   и   на   коришћење,   може   се   

извршити   у   згради Општине Кнић, у просторијама Агроцентра сваког радног дана од 7 до 15 часова. Контакт особа 

Небојша Арсенијевић, тел. 034 510 489. 

 

 3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: 

За све дана 26. 07. 2016.године од 10 часова; 

 

 5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење   пољопривредног земљишта у 

државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања 

пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини 

сноси лице које добије то земљиште у закуп,односно на коришћење. 

  

 7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за  пољопривредну производњу, не може се 

користити у друге сврхе. 

 

8. Пољопривредно  земљиште у државној својини груписано у јавна  надметања означена * и ** у табели тачке 1. 

овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења. 

  

 9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

 

II 

– Услови за пријављивањена јавно надметање- 
 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у  државној својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три 

године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа 

и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног  земљишта; 

    -      физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три  

године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, 

а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 

   -      правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три 

године,које је власник пољопривредног земљишта најмање 10ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је 

предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина. 

 

2.Право учeшћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за 

бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: 

   - физичко и правнолице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и  налази се у активном статусу-за 

пољопривредну производњу; 
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, 

уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство 

и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту-за производњу енергије из обновљивих извора од 

биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно  надметање за  закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

 - доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица; 

 - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) 

    као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој 

се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; 

 - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;  

 - извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за 

физичка лица (не старији од шест месеци); 
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 - извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног 

земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); 

 - лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старијиод шест месеци). 

 

 4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 

пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује 

фотокопијама следећих докумената: 

 - фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, 

фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; 

 - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

 

 5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања 

означених  ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 

 -    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

 -   за правна лица- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са 

податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска 

дозвола о дносно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора 

о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине; 

 -   за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу 

односно сагласност надлежног органа; 

 

 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на 

увид   Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника 

са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

 

 7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра 

да је одустао од јавног надметања. 

 

 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа 

Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може 

заступати само једног понуђача на јавном надметању. 

 

 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном 

динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно на рачун Општинске 

управе Кнић број:   840-741522843-14 са позивом на број 63 044. 

 

 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити   након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити у рачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од 

своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 

 11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након 

отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.  

  

 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање      једна пријава. 

 

 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у  државној својини немају правна и физичка лица 

уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 

1)  су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

3)  су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 
– Документација за пријављивање на јавно надметање– 

 

 1.   формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 

 2.   доказ о уплати депозита; 

 3.   за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог 

огласа; 
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 4.   за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију 

наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

 5.   за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора 

од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети 

сваког радног дана на писарници општине Кнић. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара 

пријаве. 

 Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

 На предњој  страни: 

 

 Адреса: Општина Кнић, 34240 Кнић, бб, Комисији за спровођење поступка давања у закуп  

пољопривредног земљишта у државнојсвојини 

 Уписати назнаку ПОНУДА-НЕОТВАРАТИ 

 Број јавног надметања (навестии КО) 

 На задњој  страни: 

      име и презиме/назив и адреса понуђача 

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве- 
 

 Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана 04.08.2016.године. 

 Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Кнић до наведеног 

рока ,без обзира на  начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати.   

 

V 

– Јавно надметање- 
 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради 

Општине Кнић, 342 40  Кнић  б б, и то дана 04.08.2016. године са почетком у 12 часова за све КО. 

 

VI 
-Плаћање закупнине- 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. 

 Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања- 
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати 

закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству  пољопривреде и заштите животне средине преко 

Oпштинске управе општине Кнић. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину 

закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставитии: 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 

 уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или 

 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који 

ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Кнић, на огласној табли Општинске управе општине Кнић, 

месним канцеларијама и на веб страни, стим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Кнић. 
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