
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 19. Кнић, 30.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 13. 10. 2017. године, на основу члана 19. 

став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – Одлука УС РС, 55/2014, 96/2015 – други закон и 9/2016- Одлука УС), члана 7. став 1. тачка 18. Одлуке 

о Општинском већу општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/2008) и члана 29. Пословника о 

раду Општинског већа општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број 1/2009), донело је 

 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 

2017. години на територији општине Кнић утврђују се приходи, извори прихода, намене и начин коришћења 

тих прихода у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кнић. 

Планирани приходи се обезбеђују из локалног буџета од наплаћених новчаних казни за прекршаје 

предвиђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Према одредбама члана 18. Закона, 50% 

средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој 

територији је прекршај учињен. 

 

Средства за реализацију Пограма предвиђена су Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. годину у 

оквиру раздела 4, глава 4.1, функција 360, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, позиција 51, економска класификација 422, позиција 52, економска 

класификација 423, позиција 53, економска класификација 424, позиција 54, економска класификација 426, 

позиција 55, економска класификација 512, извор 01 и у оквиру главе 4.13, функција 620, програмска активност 

0701-0001 – управљање саобраћајем, позиција 196, економска класификација 425, извор финансирања 01 и 

расподељују се за спровођење следећих активности: 

 

I АКТИВНОСТИ 

 

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре, 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Кнић, 

3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја, 

4. Рад и активности Општинског савета за безбедност саобраћаја. 

 

 

II ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ 

 

Активности из Програма спроводи Општински савет у сарадњи са одређеним институцијама (стручним 

службама Општинске управе општине Кнић, ПС Кнић, школама, Предшколском установом, јавним предузећем 

и сл.) 

Ближе намене су дефинисане финансијским планом Општинске управе за 2017. годину.  

Коришћење средстава биће у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима које одређује Општински савет, до нивоа реализованих прихода. 
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III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 

ПЛАН ПРИХОДА 

Ек.класиф. 

743300 приходи 

од новчаних 

казни за 

прекршаје 

Средства буџета општине Кнић од наплаћених новчаних 

казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима, који су учињени на територији 

општине Кнић у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. 

године 

4.000.000,00 

 

ПЛАН РАСХОДА 

1. 
Поправка саобраћајне инфраструктуре у износу од 50% 

планираних прихода 
2.000.000,00 

1.1 Реконструкција аутобуских стајалишта 500.000,00 

1.2 
Обележавање и уређење паркинг простора, такси и аутобуских 

стајалишта 
500.000,00 

1.3 Поправка и замена постојеће саобраћајне сигнализације 500.000,00 

1.4 
Постављање успоривача брзине саобраћаја са пратећом 

сигнализацијом 
500.000,00 

2. 
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 

територији општине Кнић 
1.200.000,00 

2.1 
Набавка публикација за децу у предшколској установи и основним 

школама 
300.000,00 

2.2 Организовање такмичења из безбедности саобраћаја деце 250.000,00 

2.3 Награде учесницима такмичења 250.000,00 

2.4 Организовање предавања и радионица  
200.000,00 

 

2.5 Услуге по уговору 200.000,00 

3. 
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 

органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 
700.000,00 

4. 
Рад и активности Општинског савета на унапређењу 

безбедности саобраћаја 
100.000,00 

4.1 Накнада за рад чланова Савета 50.000,00 

4.2 Трошкови усавршавања чланова Савета 50.000,00 

 

 

IV 

 

Активности под тачком 1.1, 1.4, тачком 2., тачком 3. Програма спроводиће се поштујући одредбе 

Закона о јавним набавкама. Активности под тачком 1.2 и 1.3 биће реализоване преко ЈКП Комуналац Кнић. 

Активности под тачком 3. финансијског плана биће финансиране у складу са достављеним 

приоритетима од стране ПС Кнић и других органа надлежних за послове саобраћаја. 

Реализација тачке 4. финансијског плана ће се ближе дефинисати Одлуком председника општине. 

 

V 

 

Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је председник општине Кнић. 

 

VI 

 

По завршетку календарске године, Општински савет за безбедност саобраћаја има обавезу да достави 

Извештај о реализацији Програма Општинском већу на усвајање. 

 

 

VII 

 

Уколико у току 2017. године не буду реализоване све активности предвиђене овим Програмом, 

средства остварена буџетом општине Кнић постају општи приход према Закону о буџетском систему. 
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VIII 

 

Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

Број: 220-1696/2017-01      

У Книћу, 13. 10. 2017. године    
 

ПРЕДСЕДНИК  

Зоран Ђоровић, с.р. 

 
 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ  на седници одржаној дана 19. 10. 2017. године, на основу 

члана 26. став 1. тачка 1., члана 27. став 10. и члана  51. Закона о јавној својини („Службени гласник  РС“ број 

72/11 и 88/13, 105/14 и 108/16 ), и члана 59. став 1. тачка 10. Статута Општине Кнић  ( „Службени гласник РС“  

број  95/08 и  „Службени гласник Општине Кнић“  број 3/16 ) донело је: 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању на коришћење и управљање покретних ствари 

 

 

1.  Општина Кнић ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ на неодређено време без накнаде, Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ватрогасне и спасилачке 

јединице, за потребе Ватрогасно спасилачке јединице у Kнићу, покретне ствари, и то: 6 (шест) Напртњача 25л, 

укупне вредности: 36.960,00 динара (без ПДВ). 

2.  Опрема из тачке 1. ове Одлуке прибављена је уговором о купопродаји број: УГ-013/17 од 27.09.2017. године, 

поступком јавног оглашавања. 

3.  На основу ове Одлуке закључиће се уговор између Општине Кнић и Министарства унутрашњих послова  

Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ватрогасне и спасилачке јединице, којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе. 

4.  Овлашћује се начелник Општинске управе да у име Општине Кнић закључи уговор из тачке 3. ове Одлуке. 

5.  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

 

Број: 46-1700/2017 

У Книћу, 19. 10. 2017. године  

 
ПРЕДСЕДНИК  

Зоран Ђоровић, с.р. 
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-

др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС», бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. 

лист општине Кнић» број 1/07), председник општине Кнић је дана 30.10.2017. 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 Г Л А С  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ  

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 другом кругу за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић у следећим 

катастарским општинама:      

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м2) 

Почетна цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

заштите 

Балосаве 1 0,6578 5.512,00 725,00 1  

Баре 2 0,0900 9.587,00 173,00 1  

Баре 3 0,7632 7.456,00 1.138,00 1  

Бечевица 4 2,1671 9.542,00 4.136,00 1  

Бечевица 5 3,2388 8.108,00 5.252,00 1  

Борач 6 0,1777 7.946,00 282,00 1  

Борач 7 1,0750 6.609,00 1.421,00 1  

Борач 8 1,8229 4.477,00 1.632,00 1  

Борач 9 1,6343 7.222,00 2.361,00 1  

Борач 10 0,3690 8.655,00 639,00 1  

Борач 11 2,0315            994,00 404,00 1  

Борач 12 0,1843 1.260,00 46,00 1  

Борач 13 1,4337 6.036,00 1.731,00 1  

Брестовац 14 0,9764 1.410,00 276,00 1  

Брњица 15 1,1041 6.874,00 1.518,00 1  

Брњица 16 1,4663 8.839,00 2.592,00 1  

Брњица 17 1,2870 8.522,00 2.194,00 1  

Брњица 18 2,1775 9.172,00 3.995,00 1  

Брњица 19 1,3094 8.393,00 2.198,00 1  

Бум Брдо 20 1,0651 10.204,00 2.174,00 1  

Бум Брдо 21 2,8173 4.750,00 2.677,00 1  

Врбета 22 1,1374 7.451,00 1.695,00 1  

Вучковица 23 0,6407 4.813,00        617,00 1  

Вучковица 24 1,2736 8.293,00 2.113,00 1  

Вучковица 25 2,4999 6.410,00 3.205,00 1  

Вучковица 26 1,6762 9.673,00 3.243,00 1  

Вучковица 27 1,5651 9.283,00 2.905,00 1  
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Грабовац 28 0,9982 10.928,00 2.182,00 1  

Грабовац 29 1,7447 8.554,00 2.985,00 1  

Грабовац 30 0,7111 6.917,00 984,00 1  

Грабовац 31 1,1931 10.925,00 2.606,00 1  

Грабовац 32 2,5577 4.029,00 2.061,00 1  

Грабовац 33 1,8503 10.280,00 3.804,00 1  

Гривац 34 1,4435 9.794,00 2.827,00 1  

Гривац 35 1,1427 7.456,00 1.704,00 1  

Гривац 36 0,9611 9.587,00 1.843,00 1  

Гривац 37 1,2762 9.928,00 2.534,00 1  

Гривац 38 1,2724 7.840,00 1.995,00 1  

Гривац 39 1,6220 4.815,00 1.562,00 1  

Гружа 40 0,6811 7.123,00 970,00 1  

Губеревац 41 1,0074 4.557,00 918,00 1  

Губеревац 42 3,8503         4.143,00 3.190,00 1  

Гунцати 43 0,2654 3.027,00 160,00 1  

Гунцати 44 1,1929 9.871,00 2.355,00 1  

Гунцати 45 1,2883 2.673,00 689,00 1  

Гунцати 46 1,2845 1.207,00 310,00 1  

Гунцати 47 1,4297 3.188,00 912,00 1  

Гунцати 48 2,1214 9.068,00 3.847,00 1  

Драгушица 49 2,2745 9.587,00 4.361,00 1  

Дубрава 50 0,7141 8.522,00 1.217,00 1  

Жуње 51 1,3561 3.785,00 1.027,00 1  

Забојница 52 1,5089 6.735,00 2.032,00 1  

Забојница 53 1,6525 9.925,00 3.280,00 1  

Забојница 54 1,7849 10.587,00 3.780,00 1  

Забојница 55 1,8738 6.518,00 2.442,00 1  

Забојница 56 0,6869 8.522,00 1.170,00 1  

Забојница 57 1,2642 7.661,00 1.937,00 1  

Кикојевац 58 1,3967 9.431,00 2.635,00 1  

Кнежевац 59 2,1626 8.796,00 3.804,00 1  

Кнић 60 1,2891 7.378,00 1.902,00 1  

Кнић 61 1,4005 9.587,00 2.685,00 1  

Кнић 62 1,6415 9.587,00 3.147,00 1  

Кнић 63 2,0927 9.032,00 3.780,00 1  

Кнић 64 1,4383 3.084,00 887,00 1  

Кнић 65 1,8193 7.356,00 2.676,00 1  

Кнић 66 2,9724 6.283,00 3.735,00 1  

Кнић 67 0,7697 9.001,00 1.385,00 1  

Кусовац 68 1,9699 10.156,00 4.001,00 1  

Кусовац 69 0,8618 6.448,00 1.111,00 1  

Лесковац 70 1,9320 4.187,00 1.618,00 1  

Липница 71 2,3514 5.365,00 2.523,00 1  

Липница 72 2,4504 8.314,00 4.074,00 1  

Љубић 73 1,3744 3.610,00 992,00 1  

Љубић 74 1,5816 5.097,00 1.612,00 1  

Љуљаци 75 2,0306 8.375,00 3.401,00 1  

Љуљаци 76 2,1615 7.957,00 3.440,00 1  

Љуљаци 77 2,2072 3.988,00 1.760,00 1  

Љуљаци 78 2,3148 6.327,00 2.930,00 1  

Љуљаци 79 3,7590 5.303,00 3.987,00 1  

Опланић 80 0,1659 9.167,00 304,00 1  

Пајсијевић 81 0,4024 2.347,00 189,00 1  

Пајсијевић 82 1,7307 5.042,00 1.745,00 1  

Пајсијевић 83 1,7035 2.437,00 830,00 1  

Пајсијевић 84 1,7353 3.838,00 1.332,00 1  

Пајсијевић 85 2,0733 9.587,00 3.975,00 1  
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Претоке  86 1,6627 10.770,00     3.581,00 1  

Претоке  87 2,5113 10.225,00 5.136,00 1  

Претоке  88 0,8541 8.837,00 1.509,00 1  

Претоке  89 1,5856 10.429,00 3.307,00 1  

Претоке  90 0,4927 10.059,00 991,00 1  

Претоке  91 0,4929 6.687,00 659,00 1  

Радмиловић 92 1,8310 8.227,00 3.013,00 1  

Радмиловић 93 2,1200 9.555,00 4.051,00 1  

Радмиловић 94 1,6666 8.260,00 2.753,00 1  

Радмиловић 95 1,5940 9.890,00 3.153,00 1  

Суморовац 96 1,3610 6.379,00 1.736,00 1  

Топоница 97 2,2264 9.245,00 4.117,00 1  

Топоница 98 2,1656 10.726,00 4.646,00 1  

Топоница 99 3,0104 8.390,00 5.052,00 1  

Честин 100 1,0924 4.848,00 1.059,00 1  

 УКУПНО 154,1064     

                     

 

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 

КО  дана 7.11.2017. од  9 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 пријављивање на јавно надметање- 

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

има: 

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године. 

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

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

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу-за пољопривредну производњу;   

- физичко и правно лице 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. 
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3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:  

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,  

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

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

 

          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 односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од 

дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством, пољопривреде шумарства и водопривреде;  

-    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 3, 4 и 5. 

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 3,4 и 5. 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: 840-741822843-14 са 

позивом на број 044. 

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

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат 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. 
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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; 

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 државној својини 

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 

• Број јавног надметања ____ (навести и 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 12 сати, дана 13.11.2017. 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, улица бб, и то 14.11.2017. са почетком у    12 сати 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, 

шумарства и водопривреде  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 доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или  
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• 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 Општине Кнић, месним 

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

службеном гласнику Општине Кнић.  

 

 

Број: 320-981/2017-01 

У Книћу, 30. 10. 2017. године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Зоран Ђоровић, с.р. 
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