СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2018.

Број: 14.

Кнић, 15. 06. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу члана 78. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 20. став 2. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник
РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/2016), донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Кнић за 2017. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у
Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Консолидовани Образац 1) утврђена је укупна актива и укупна пасива у
следећим износима:
Актива
Конто

Пасива (у 000 динара)
Назив конта

1.

011100

Зграде и грађевински
објекти

2.

011200

Опрема

3.

011300

Остале некретнине и
опрема

4.

012100

Култивисана имовина

5.

013100

Драгоцености

6.

014100

Земљиште

7.

014300

Шуме и воде

8.

015100

9.
10.

Износ

Конто

553.787

1.

230000

18.258

2.

243300

2.802

3.

244200

177

4.

245100

5.

245200

18.620

6.

245300

1.595

7.

252100

Назив конта
Обавезе по основу
расхода за запослене
Обавезе по основу
трансфера осталим
нивоима власти
Обавезе по основу
социјалне помоћи из
буџета
Обавезе по основу
дотација невладиним
организацијама
Обавезе за остале
порезе, обавезне таксе
и казне
Обавезе по основу
казни и пенала по
решењима судова

9.576

8.

254100

015200

Нефинансијска
имовина у припреми
Аванси за
нефинансијску
имовину

Добављачи у земљи
Остале обавезе из
односа буџета и
буџетских корисника

16.257

9.

291100

Разграничени
приходи и примања

016100

Нематеријална
имовина

16.160

10.

291200

Разграничени
плаћени расходи и

Износ
3.999

875

750

52

1.306

124
18.868

1.966

780
25.347
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издаци

11.

121100

Жиро и текући рачуни

77.737

11.

291300

12.

121200

Издвојена новчана
средства и акредитиви

46

12.

291900

13.

121700

14.

122100

Oстала новчана
средства Остала новчана средства
5 13.
Потраживања по
основу продаје и друга
потраживања
4.607 14.

15.

123200

Дати аванси, депозити
и кауције

16.

123900

Остали краткорочни
пласмани

17

131100
131200

18.

311100
5

311400

7.628

15.

311700

8

16.

321121

Разграничени расходи
до једне године

17.704

17.

321311

Обрачунати неплаћени
расходи и издаци

27.943

Домаће акције и
19. 111900 остали капитал
Укупна актива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14+15+16+17+18+19)

Обрачунати
ненаплаћени приходи
и примања
Остала пасивна
временска
разграничења
Нефинансијска
имовина у сталним
средствима
Финансијска имовина
Пренета неутрошена
средства из ранијих
година
Вишак прихода и
примања-суфицит
Нераспоређени вишак
прихода из раних
година

2.958

855

637.232

47.783

5
35.810

41.983

47.783

820.693

Укупна пасива
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+1
4+15+16+17)

820.693

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Консолидовани Образац 2),
утврђени су укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, укупно извршени текући
расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и резултат пословања у следећим износима:
(у 000 динара)
Конто Назив конта
Износ
1. 710000 Порези
122.821
2. 730000 Донације и трансфери
282.625
3. 740000 Други приходи
14.176
4. 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
161
5. 810000 Примања од продаје основних средстава
50
Укупно остварени текући приходи и примања
I
(1+2+3+4+5)
419.833
7. 410000 Расходи за запослене
74.836
8. 420000 Коришћење услуга и роба
110.638
9. 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
4.941
10. 450000 Субвенције
75.917
11. 460000 Донације, дотације и трансфери
69.123
12. 470000 Социјално осигурање и социјална заштита
10.326
13. 480000 Остали расходи
11.877
14. 510000 Основна средства
92.295
15. 540000 Земљиште
267
Укупно извршени текући расходи и издаци
II
(7+8+9+10+11+12+13+14+15)
450.220
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
III
(I– II )
30.387
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IV
15

16.
V
16.
VI
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Кориговање вишка, односно мањка прихода и
примања (15+16)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода
и примања (16)
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза
по кредитима
Вишак прихода и примања – суфицит ( III + IV V)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен
за наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

66.197

66.197

35.810

Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године
(Консолидовани Образац 3), утврђени су укупни издаци и мањак примања у следећим износима:
Примања
Издаци (у 000 динара)
Конто
Назив конта
Износ
Конто
Назив конта
Износ
Примања од продаје
Издаци за
800000
500000
нефинансијске имовине
50
нефинансијску имовину
92.562
Издаци за отплату
900000 Примања од задуживања и
600000 главнице и набавку
продаје финансијске имовине
0
финансијске имовине
0
Укупно:
50
Укупно:
92.562
Мањак примања (800000+900000)-(500000+600000) :
92.512
Члан 4.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Консолидовани Образац
4), утврђени су укупни новчани приливи, укупни новчани одливи и салдо готовине на крају године у следећим износима:
Новчани приливи
I Салдо готовине на
почетку године
1. Текући приходи (класа 7)
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
(класа 8)
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
(класа 9)
II Новчани приливи (1+2+3)
4. Корекција новчаних
прилива за наплаћена
средства која се не
евидентирају преко класа 7, 8
и9
III Кориговани приливи за
примљена средства у

Новчани одливи (у 000 динара)
113.722
419.783

5. Текући расходи (класа 4)
6. Издаци за нефинансијску
имовину (класа 5)

357.658
92.562

50

0
419.833

0
419.833

7. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
(класа 6)
IV Новчани одливи (5+6+7)
8. Корекција новчаних одлива за
износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 4, 5
и6
V Кориговани одливи за
исплаћена средства у

0
450.220

5.598
455.818
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обрачуну (IV+8)
Салдо готовине на крају године (I+III-V) :

77.737

Члан 5.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Консолидовани Образац 5),
утврђена је укупна разлика у износу од 30.387 хиљада динара између укупних прихода и примања у износу од 419.833
хиљада динара (класа 7, 8 и 9) и укупних расхода и издатака у износу од 450.220 хиљада динара (класа 4, 5 и 6), по нивоима
финансирања из буџета републике, општине и из осталих извора:

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Опис
1. Укупни приходи и примања (класа 7, 8 и 9)
2. Укупни расходи и издаци (класа 4, 5 и 6)
3. Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (класа 7 и 8)
4. Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину (класа 4 и 5)
5. Вишак прихода и примања – буџетски
суфицит (3.-4.)
6. Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит (4.-3.)
7. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине (класа 9)
8. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине (класа 6)
9. Вишак примања (7.-8.)
10. Мањак примања (8.-7.)
11. Вишак новчаних прилива (1-2.)
12. Мањак новчаних прилива (2-1.)

Из буџета
Републике
Општине
87.022
331.501
70.602
312.512
87.022

331.501

70.602

312.512

16.420

18.989

16.420

(у 000 динара)
ООСО
36

Из осталих
извора
1.274
67.106

36

1.274

419.833

67.106

450.220

65.832

30.387

65.832

30.387

Укупно
419.833
450.220

36

18.989

36

Члан 6.
Укупни буџетски дефицит и укупни фискални суфицит буџета општине Кнић за 2017. годину утврђени су у
следећим износима, и то:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
II УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (1+2+3)
1.Текући приходи
2.Примања од продаје
нефинансијске имовине
3.Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине
3.1.Примања од продаје
финансијске имовине

Економска
клас.
2
3+7+8+9
7+8+9

План 2017.

Остварење у
2017.
4

3

Разлика %
5 (4x100:3)

494.297

419.833

84,94 %

494.246

419.783

84,94 %

51

50

98,04 %

7
8
9
92
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III Пренета средства
IV УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ (4+5+6)
4.Текући расходи
5.Издаци за нефинансијску
имовину
6.Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
6.1.Набавка финансијске
имовине
VI БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII Део нераспоређеног
вишка прихода и примања
из ранијих година који је
коришћен за покриће
расхода и издатака
VIII УКУПНИ
ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(VII+VI)
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3

113.721

66.197

58,21 %

4+5+6

601.841

450.220

74,81 %

4
5

421.351
180.490

357.658
92.562

84,88 %
51,28 %

107.544

30.387

6

62
(7+8)-(4+5)

66.197

35.810

Консолидовани буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине,
утврђен је у износу од 30.387 хиљада динара.
Укупан консолидовани фискални дефицит је консолидован буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку
финансијске имовине и утврђен у износу од 30.387 хиљада динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 66.197 и утврђен је у износу 35.810 хиљада
динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит ( консолидовани), у износу од 35.810 хиљада динара, преноси се у
наредну годину и састоји се из:
-Дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од 20.550 хиљада динара,
(5.889 наменска средства за рушење нелегално изграђених објеката и 14.661 хиљада динара средства добијена из
Канцеларије за управљање јавним улагањима за издградњу мостова)
-Дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 15.260 хиљада динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 41.983 хиљада динара као и
укупан фискални суфицит у износу 35.810 хиљада динара што укупно износи 77.793 хиљада динара распоређује се Одлуком
о буџету општине Кнић за 2018. годину.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине Кнић за 2017. годину по економској
класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година приказани су у табели:
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Члан 8.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину према економској класификацији приказани су у табели:
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Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину према функционалној класификацији приказани су у табели:
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Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину према програмској класификацији приказани су у табели:
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Укупно планирани и извршени капитални издаци буџета општине Кнић за 2017. годину приказани су у табели:
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Члан 12.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Кнић за 2017. годину према економској класификацији по буџетским корисницима
приказани су у табели:

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 21

21

Страна 22. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 23

23

Страна 24. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 25

25

Страна 26. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 27

27

Страна 28. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 29

29

Страна 30. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 31

31

Страна 32. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 33

33

Страна 34. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 35

35

Страна 36. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 37

37

Страна 38. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 39

39

Страна 40. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 41

41

Страна 42. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 43

1Урбанизам и
просторно
планирање

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Спровођење
урбанистички
хи
просторних
планова

0002

Пројекат
Индустријска
зона Равни
Гај
2–
Комуналне
делатности

1101П-01

1102

У току 2017. године
општина је израдила измене
три плана регулације.

Повећање покривености
територије
планском и урбанистичком
документацијом

У току 2017. године
општина је ангажовала лица
која су радила на пословима
пописа чиме се стварају
предуслови за повећање
броја озакоњених објеката
У току 2017. године уређен
је део улице у оквиру
саобраћајнице Равни Гај

Ефикасан процес озакоњења

Пружања комуналних
услуга од значаја за
остварење животних
потреба физичких и
правних лица уз
обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима, досту
пности и континуитета;

Пружање комуналних услуга од
значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица
уз обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима, доступности,
континуитета

Управљање
/одржавање
јавним
осветњењем

Уређење индустријске зоне

Адекватно управљање јавним
осветљењем
0001

Пружање услуга у циљу
обезбеђења одговарајућег
квалитета живота

Ефикасно и рационално
спровођење јавног осветљења и

Број усвојених
планова
детаљне
регулације

Укупан број
озакоњених
објеката у
години
Број уређених
улица
Проценат
издвајања из
буџета за
комуналне
услуге

Укупан број
интервенција
по поднетим
иницијативама
грађана за
замену
светиљки када
престану да
раде
Укупан број
светиљки које
су замењене

проце
нат

3620
2

2

1597

4670

34,20

2

Одговорно лице

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

Извршење у
2017

Текући буџет
2017

Просторни развој у складу са
плановима

Проценат
покривености
територије
урбанистичко
м планском
документацијо
м

Усвојени буџет
2017

Индикатор

Остварена
вредност 2017

1101

Планирање, уређење и
коришћење простора у
локалној заједници на
начелима одрживог развоја,
равномерног територијалног
развоја и рационалног
коришћења земљишта.

Циљ

Циљана
вредност 2017

Опис

Вредност у
базној години
(2016)

Шифр
а

Јединица мере

ПРОГРАМ / ПA
/ Пројекат

Члан 13.
Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину

Начелник управе

Марина
Петровић
број

1

3

400

1550

0

0

Гордана
Јовановић
број

50

80

1

1

91

2120

2120

1597

1100

1000

0

75,3

број

проце
нат

4,4

3,9

3,9

14200

22450

Дејан
Радовановић

0

16805

74,85
Начелник управе

број
-

500

550

Дејан
Радовановић
9000

12450

10604

85,2

број

43

Страна 44. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић
минималан негативан утицај на
животну средину

Одржавање
јавних
зелених
површина

Повећање покривености
територије комуналним
делатностима одржавања јавних
зелених површина
0002

Пружање услуга у циљу
обезбеђења одговарајућег
квалитета живота
Адекватан квалитет пружених
услуга уређења и одржавања
јавних зелених површина

савременијим
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило

15. 06. 2018.
0

450

450

-

8000

8000

м2
Дејан
Радовановић
500

Број
извршених
инспекцијских
контрола

-

15

335

67

20

број

ЗОО хигијена

Одржавање
гроб. и пог.
услуге

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

Остале
комуналне
услуге
3- Локални
економски
развој

Унапређење заштите од заразних
и других болести које преносе
животиње

0004

0006

0008

0009

Комунална делатност се
спроводи како би се
одржавао ниво уређености
гробаља

Обезбеђење нормалног
снабдевања пијаћом водом
становништва

Уклањењем лешева
угинулих животиња
спречава се ширење
заразних болести

0001

Адекватан квалитет пружених
услуга водоснабдевања

Обезбеђивање услова за
задовољење других комуналних
потреба грађана
1.Повећање запослености на
територији општине

1501

Обезбеђивање
стимулативног оквира за
пословање и адекватног
привредног амбијента за
привлачење инвестиција

Унапређење

Адекватан квалитет пружених
услуга одржавања гробаља

Промоција локалног МСПП

Висина
накнаде штете
за уједе паса
луталица

Број
интервенција у
односу на
укупан број
поднетих
иницијатива
грађана за
чишћење и
одржавање
гробаља
Израђен
пројекат за
водоводну
мрежу

-

15.000

28000

2900

2900

1274

43,9

72

200

1000

480

48

3500

2516

2100

1595

број

-

број

Реализован
посебан
програм
капиталних
субвенција
ЈКП за
реконструкциј
у водоводне
мреже
Број пријава
грађана
надлежној
инспекцији
1.Број
евидентираних
незапослених
лица на евид.
НСЗразврстаних
по половима

Снежана
Симовић

Просечна висина
у динарима

У току 2017. године је било
45 закључених споразума

-

72

1

1

не

да

да

-

60

70

1.400

1345

71,9

Дејан
Радовановић

број

Број

1.427

2100

76

Снежана
Симовић

17152

5730

17676

97,04
Начелник управе

2.отварање нових предузећа и
предузетничких радњи

Унапређење административних

Дејан
Радовановић

2.број
отворених
предузећа и
предузетнички
х радњи

број

Број предузећа

број

419

432

437

Љиљана Шобић

15. 06. 2018.
привредног и
инвестиционо
г амбијента

Мере активне
политике
запошљавања

Подстицаји за
развој
предузетништ
ва

Пројекат
МЕРЕ
ПОПУЛАЦИ
ОНЕ ПОЛ.Подстицање
лок.екон.разв
оја

4- Развој
туризма

Промоција
туристичке
понуде

Службени гласник општине Кнић
сектора, промоција
инвестиционих потенцијала
општине Кнић, стварање
бољег привредног амбијента
и унапређење односа са
постојећом привредом.

0002

0003

1501
П-01

1502

0002

Подршка подршка
самозапошљавању и
подршка запошљавању кроз
јавне радове, ради повећања
запослености на територији
општине Кнић.

процедура и развој адекватних
сервиса и услуга за пружање
подршке постојећој привреди

Успостављање механизама за
финансијску подршку
запошљавању

Подршка запошљавању у
постојећој привреди,
смањењу незапослености и
повећању животног
стандарда становништва на
територији општине Кнић.

Успостављање механизама за
финансијску подршку
производним предузећима и
предузетницима/предузетницама
који послују на територији
града/општине за развој нових
производа и проширење
производње

Подршка запошљавању у
постојећој привреди,
смањењу незапослености и
повећању животног
стандарда становништва на
територији општине Кнић,
реализацијом пројекта са
Кабинетом министарке без
портфеља задуженог за
демографију и популациону
политику.

Подстицање запошљавања у
привреди уз акценат на
запошљавању жена на
четворосатно радно време

Развој туризма у општини
Кнић у 2017. години одвија
се кроз повећање
туристичке понуде
укључивањем нових
домаћинстава у бављење
сеоским туризмом као и
повећавањем смештајних
капацитета.
У 2017. години " Центар за
културу, туризам и спорт Кнић" је представио
туристичку понуду општине
на следећим сајмовима: 39.
међународни сајам туризма
у Београду од 23 - 26.
фебруара; 50.
Међународном сајму
туризма у Новом Саду 05 07. октобра: Међународн
сајам туризма и сеоског
тризма у Крагујевцу од 24 26. новембра. Туристичку
понуду Центар је
представио на

Подстицање запошљавања у
привреди уз акценат на
запошљавању жена на
осмочасовно радно време

која су
користила
услуге и
сервисе
града/општине
у односу на
укупан број
предузећа
Број
новозапослени
х уз помоћ
успостављени
х механизама
за
фин.подршку
за
запошљавање
Број
новозапослени
х
радника/радни
ца уз помоћ
успостављеног
механизма за
обуку радне
снаге за
познатог
послодавца и
за специфичне
производне
процесе
Број
новозапослени
х на
четворочасовн
о радно време
Број
новозапослени
х на
осмочасовно
радно време

Број 14. – страна 45

-

10

25

730

710

186

26,2

-

3

12

1000

1000

1000

100

Љиљана Шобић

-

8

9

4000

4020

4020

100

Љиљана Шобић

-

18

19

11946

11946

100

број

број

Број

Љиљана Шобић

број
-

10

10

Директор
Туристичке
организације
Повећање смештајних капацитета
тур.понуде

Адекватна промоција туристичке
понуде општине на циљаним
тржиштима

Број
регистрованих
соба/кревета

број

Број догађаја
који
промовишу
туристичку
понуду

број

10/100

10

13/110

13/110

3260

3170

1724

54,38

15

13

2030

2250

936

41,6

Директор
Туристичке
организације

45

Страна 46. – Број 14.

Пројекат бр. 1
Ликовна
колонија
Гружанска
јесен

5–
Пољопривре
да и рурални
развој

Подршка за
спровоћење
пољоп.полити
ке у локалној
заједници

1502П-1

0101

0001

манифестацији " Види
Србију" у Новом Саду као и
на већим манифестацијама у
нашој општини. Промоција
туристичког потенцијала
општине је представњена у
каталозима Ружа Груже и
Верски туризам, као и кроз
израду видео спота у коме
су представљена
домаћинства која се баве
сеоским туризмом.
У 2017. години одржана је
22. Ликовна колонија "
Гружанска јесен" у селу
Жуње у периоду од 09 - 15
септембра. Уметници су
седам дана користили
услуге смештаја и хране у
домаћинствима која се баве
сеоским туризмом. За време
трајања колоније уметници
су имали обавезу да на
свијим платнима пренесу
мотиве гружанског краја.
Боравак уметника као и
уметнички материјал
обезбедио је Центар за
културу, туризам и спорт Кнић. У време трајања
колоније Центар је за
учеснике организовао излет,
обиласком културних
знаменитости општине
Кнић.
1.Мере директних плаћања,
регрес за репродуктивни
материјал,
2.Суфинансирање камата за
пољопривредне
кредите,3.Мере руралног
развоја,4.Посебни
подстицаји, 5. Подршка
функционисању система од
града
Организовање одласка на
сајм пољопривреде Горња
Радгона,Пољопривредни
сајам -Нови Сад,
Пољоприврени сајамКрагујевац. Едукација
пољопривредних
произвођача .

Службени гласник општине Кнић

Промоција сеоског туризма кроз
уметност

Број ноћења
током
колоније

0002

Број
40

40

38
1230

број

140

140

920

788

85,7

133
Директор
Туристичке
организације

Спровођење усвојене
пољопривредне политике и
политике руралног развоја на
подручју ЛС

Стварање услова за развој и
унапређење пољ. произ.на
територији општине

Мере кредитне подршке,
регрес за репродуктивни
материјал, инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава.
Мере
подршке
руралном
развоју

Број
уметничких
дела насталих
на колонији

15. 06. 2018.

Изградња одрживог, ефикасног и
конкурентног пољопривредног
сектора

Усвојени
програм
развоја пољ. и
руралног
развоја

Број едукација
намењених
пољопривредн
им
произвођачим
а на
територији
општине
Број учесника
едукација
Број
регистрованих
пољ.газдинста
ва која су
корисници
директног
плаћања у
односу на
укупан број
пољ.газд.

да

да

да

32650

66879

99,01
Начелник управе

-

3

10

21100

-

236

490

-

236

475

8499

8313

97,8

Небојша
Арсенијевић

Небојша
Арсенијевић

11050
Број
регистрованих
пољопривредн
их газдинстава
који су

67550

321

42951

42951

100

15. 06. 2018.
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корисници
кредитне
подршке у
односу на
укупан број
пољопривредн
их газдинстава

Пројекат
Агрогис
Пројекат
МЕРЕ
ПОПУЛАЦ.П
ОЛТИКЕ –
Подршка
пољопривред
и

6 - Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Управљање
отпадним
водама

Пројекат –
набавка
контејнера и
канти за
смеће
7–
Организациј
а саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструкт
ура
Управљање
саобраћајем

Одржавање
саобраћајне
инфраструкту

0101П-03

0101П-04

0401

0001

Инвестиције у развој
информационокомуникационе
инфраструктуре
Пројектом је
субвенционисано 144
пољопривредника, чију
структуру су чинили млађи
до 40 година и жене
Програм Заштите животне
средине се делимично
реализује у складу са
Програмом заштите
животне средине за
територију општине Кнић за
2017. годину

Средства су коришћена за
финансирање трошкова
поступања са медицинским
инфективним отпадом у
складу са Програмом
заштите животне средине за
територију општине Кнић за
2017. годину
Пројекат није реализован у
2017. години

0004

0401П-1

У току 2017. године
купљено је 570 канти од
120л и 50канти од 50л.
Контејнери нису набављени.

0701

Стварање базе пољопривредних
газдинстава и умрежавање у
централну базу података

Подршка младим
пољопривредницима

Стварање услова за смањење
негативних утицаја на животну
средину

Испуњење обавеза у складу са
законима у домену постојања
стратешких и оперативних
планова
Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
уклањања отпадних вода

0002

Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
заштиту
животне
средине у
односу на
укупан буџет
општине

проце
нат

Да

Да

-

77

0

31%

26

500

600

115

19,2
Небојша
Арсенијевић

15500

15500

100
Небојша
Арсенијевић

проце
нат
0,22

1

да

0,4

да

да

-

1

-

-

107

620

1000

1000

6000

1725

28,76

22,7

1000

227

1500

0

0

3500

1499

42,8

189290

123292

65,13

број
Израђен
пројекат за
канализациону
мрежу

Развијеност инфраструктуре у
контексту доприноса социо
економском развоју

Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у
км)

Одржавање квалитета путне
мреже кроз реконструкцију и
редовно одржавање асфалтног

-

број

Усвојен
програм
заштите
животне
средине са
акционим
планом

Набављени
контејнери и
канте за смеће

Испуњење обавеза у складу са
законима у домену постојања
стратешких и оперативних
планова

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ СЕ
СПРОВОДИ КАКО БИ СЕ

Процентуални
број
пољопривредн
ика до 40
година

Спровођење активности за
набавку контејнера и канти за
смеће

ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА
ГРАЂАНА

0001

Инсталиран
софтвер
Број
умрежених
пољоприврени
х газдинстава

321

Број пружних
прелаза који се
одржавају
Број
километара
ревитализован
их атарских
путева
Број
километара
санираних

ком

Начелник управе

Небојша
Арсенијевић

Дејан
Радовановић

144200
13

19,5

Дејан
Радовановић

19,5
Дејан
Радовановић

Број

6

Дејан
Радовановић

6
6
18200

10185

7452

73,2

39000

51986

48682

93,6

км

7
7

км

-

250

250

Дејан
Радовановић
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ре

Пројекат
Наставак
инв.одржавањ
а
пута
у
Барама

0701П-1

Пројекат
Инв.одр.пута
у Бечевици

0701П-2

Пројекат
Инв.одр.пута
у Борчу

0701П-3

Пројекат Инв.одр.пута
у Бум.Брдо

0701П-4

Пројекат Рек.пута у
Вучковици

0701П-5

Пројекат Инв.одр.пута
у Гривцу

0701П-6

Пројекат Инв.одр. пута,
улица и
паркинга у
Гружи

0701П-7

Пројекат Рек.пута у
Грабовцу

0701П-8

Пројекат Инв.одр пута
Жуње

0701П-9

Пројекат Рек.пута у
Забојници

0701П-10

Пројекат Инв.одр.пута
у КнићуМарјановић

0701П-11

ОДРЖАО КВАЛИТЕТ
ПУТНЕ МРЕЖЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТНЕ
КНИЋ КАКО ТУЦАЧКИХ
ЗАСТОРА ТАКО И
АСФАЛТНИХ ПУТЕВА.
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И

Службени гласник општине Кнић
покривача

и/или
реконструисан
их путева

Завршено инвестиционо
одржавање дела пута у Барама

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

Км

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

15. 06. 2018.

Дејан
Радовановић
-

0,6

0,6
4000

Завршено инвестиционо
одржавање пута у Бечевици

-

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

0,66

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

-

км

0,76

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

Км

0,66

Завршена реконструкција дела
пута у Грабовцу

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

100

0,66

0,9

3944

3943

100

0,9

1,216

6000

407

6,8

1,216
8000

км

5890

Дејан
Радовановић
-

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

5892

Дејан
Радовановић
-

Завршено инвестиционо
одржавање пута, улица и
паркинга у Гружи

100

0,76

6000
Завршено инвестиционо
одржавање пута у Гривцу

4947

Дејан
Радовановић
-

Дужина
реконструисан
ог дела пута (у
км)

4948

Дејан
Радовановић

4000
Завршена реконструкција дела
пута у Вучковици

97,9

0,66

6000
Завршено инвестиционо
одржавање пута у Бум. Брду

3917

Дејан
Радовановић

5000
Завршено инвестиционо
одржавање пута у Борчу

4000

7868

7530

95,7
Дејан
Радовановић

-

0,513

0,513

5000

5000

872
17,4
Дејан
Радовановић

-

1,00

1,00

6000

6000

5874
97,9

Завршено инвестиционо
одржавање пута у Жуњама

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дејан
Радовановић
-

1,290

1,29

5000

4772

4772
100

Завршена реконструкција пута у
Забојници

Дејан
Радовановић
-

0,880

0,880

4000

4000

271
6,8

Завршено инвестиционо
одржавање пута у КнићуМарјановићи

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дејан
Радовановић
-

0,560

0,56

3000

3000

2984

99,5

15. 06. 2018.
Пројекат Инв.одр.улиц
е и паркинга
код зелене
пијаце у
Книћу
Пројекат Рек.пута у
Љубићу

0701П-12

Пројекат Рек.пута
табла Бум.
Брдо Претоке

0701П-14

Пројекат Рек.пута
ТопоницаЉуљацинаставак

0701П-15

Пројекат Зона Равни гај

0701П-16

0701П-13

Пројекат Рек.пута
Брњица
Рашковић

0701П-17

Пројекат –
Инв.одрж.пут
а ЧестинСалаши

0701П-18

Пројекат –
Мост на
Гружи у
Опланићу
Пројекат –
Рехаб.инв.одр
ж. Топоница
Суморовац

0701
П-19

0701
П-20

Пројекат –
Изградња
улица у
ГружиРадомировић
и,
Антонијевићи

0701
П-21

Пројекат –
Инв.одрж.
пута и улица

0701
П-22

Службени гласник општине Кнић
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ

Завршено инвестиционо
одржавање улице и паркинга код
зелене пијаце у Книћу

Дужина
реконструисан
е улице (у км)

Број 14. – страна 49
Км

Дејан
Радовановић
-

0,150

0,00

6000

6000

407
6,8

Завршена реконструкција пута у
Љубићу

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

Км

Дејан
Радовановић
-

0,750

0,75

5000

4500

4430
98,4

Завршена реконструкција пута
табла Бум. Брдо- Претоке

Дејан
Радовановић
-

0,430

0,00

4000

4000

0
0

Завршена реконструкција дела
пута Топоница-Љуљаци

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

Км

Дужина
изграђене
саобраћајнице
(у км)

км

Дејан
Радовановић
-

1,120

0,00

5000

5000

339
6,8

Завршена изградња дела
приступне саобраћајнице
пословне зоне Р.Гај

Дејан
Радовановић
-

0,068

0,068

3000

3110

2424
77,9

Завршена реконструкција пута
Брњица-Рашковић

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Дејан
Радовановић
-

0,625

0,00

5000

5000

339
6,8

Завршена реконструкција пута
Честин-Салаши

Дејан
Радовановић

-

ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ

Реконструисан мост

ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ

Завршена реконструкција пута и
улица у Топоници

Завршена реконструкција
деонице Топоница-Суморовац

Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова

0,380

0,00

3000

2550

43

1,7

Дејан
Радовановић
-

да

да

4232

4231
100

Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова

Дејан
Радовановић
-

да

да
3377

3377

100

км

Завршена изградња улица у
Гружи

Дужина
изграђених
улица (у км)

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

Дејан
Радовановић

-

км

0,132

0,132

2700

2622

97,1

Дејан
Радовановић

0,300

0,300

2500

2198

87,9
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Страна 50. – Број 14.
и паркинга у
Топоници
Пројекат
Инвестицион
о
одрж.пута
Гунцати
(Парлог)
Пројекат
Набавка
камиона за
ЈКП
Комуналац

0701
П-24

0701
П-25

Пројекат
Обнова
мостова

0701
П-26

8–
Предшколск
о васпитање

2001

Функциониса
ње
предшколски
х установа

Пројекат бр. 1
Логопед,
соматопед и
психолог

0001

2001
П-1

ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ ЈКП
КОМУНАЛАЦ КНИЋ
ЕФИКАСНИЈЕ И
КВАЛИТЕТНИЈЕ
ОБАВЉАО СВОЈЕ
ЗАДАТКЕ
ПРОЈЕКАТ СЕ СПРОВОДИ
КАКО БИ СЕ ЉУДИМА
ПОДИГАО КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА И ОМОГУЋИО
КВАЛИТЕТНИЈИ И
БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ
У Предшколској установи
постоји листа чекања за
упис деце у Установу.Tоком
читаве године вршен је
пријем према приоритетима
и могућности Установе, али
постављени циљ није могао
бити у потпуности остварен
због недовољних
просторних капацитета и
недовољног броја
запослених.
У 2017.години планирано је
три специјализована
програма у Предшколској
установи, али због
недовољног интересовања
родитења за упис деце тај
циљ није у потпуности
остварен.Васпитно
образовни кадар у
предшколској установи ,а у
складу са законском
обавезом стручног
усавршавања је био укључен
у подизању професионалних
компетенција кроз обуке и
семинаре.
Годишњим планом рада за
2017.годину планиране су
програмске активности у
циљу свестаног развоја
детета.На основу
претходних анализа
постигнућа деце утврђено је
да треба радити на развоју
говора деце,унапређењу
комуникације и развоју
графомоторике.
Реализацијом пројекта"
Логопед у вртићу" у
значајној мери је дошло до
напредовања говорнојезичких способности
деце,развоја самопоуздања и
социјализације.
Успостављање ефикасног
система образовања који

Службени гласник општине Кнић

Завршена реконструкција пута у
Гунцатима (Парлог)

Дужина
реконструисан
ог пута (у км)

км

Спровођење активности за
набавку камиона за потребе ЈКП
Комуналац

Набављен
камион

ком

Изградња мостова

Изграђени
мостова

Повећање обухвата
предшколским васпитањем и
образовањем

Унапређење квалитета
предшколског образовања и
васпитања

Повећање дечијег развоја и
напредовања

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

15. 06. 2018.

-

0,140

0

8200

0

0

-

1

1

5400

5340

98,9

број

-

3

-

15126

0

0

Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене
деце

проце
нат

70

80

80

38132

27728

72,72

Број посебних
и специјалних
програма у
објекту пред.
установе

Број

Број стручних
сарадника који
су добили
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање

Повећан број
деце са
правилним
говором

Обухват деце
основним

Дејан
Радовановић

Дејан
Радовановић

38000

Дејан
Радовановић

Директор
Предшколске
установе

2

3

2

37500

37632

27228

72.,4

Директор
Предшколске
установе

500

500

500

100

Директор
Предшколске
установе

број
14

број

-

Број

652

16

200

642

16

200

603

15. 06. 2018.

9 – Основно
образовање

Функциониса
ње основних
школа

2002

Службени гласник општине Кнић
представља основу за
повећање иновативности
који се односе на
побољшање квалитета
образованог система,
модернизацију
инфраструктуре школе,
подршка раду ученичког
стандарда и индивидуална
помоћ ученицима .
Стандардизација у
образовању,
професионализација
наставника и директора
школа уједно доводи до
побољшања рада у свим
облицима образовања.

образовањем
Стопа прекида
основног
образовања
Унапређење доступности
основног образовања

Обезбеђени прописани услови за
васпитно образовни рад са децом
у ОШ

0001

Број објеката
који су
прилаагодили
простор за
децу инвалиде
у односу на
укупан број
објеката ОШ
Просечан број
ученика по
одељењу
Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности /у
односу на
укупан број
ученика

Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама

Квалитет школовања ученика са
посебним потребама кроз
индивидуални рад
Пројекат Aсистент у
настави

Број 14. – страна 51

Стопа

Број

2

2

11

42883

43087

36576

84,89

Директори
основних школа

13,53

14,05

13,28

100%

100%

100%

42383

42033

36134

86

Директори
основних школа

1

1

100

70

500

500

443

-

553

0

Број

-

85
број

-

Оцена
(просечна)

2002П-02

12

број

Број деце која
се образују по
ИОП3
Број стручних
лица која су
добила
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање
кроз учешће
на семинарима
Радови
ученика

12

5,5

6

3

3

-

Помоћ у социјализацији ученика
са тешкоћама у раду

88,6

Директори
основних школа

Сарадња са
другом децом

задово
љавају
ћа

Поштовање
правила
понашања

Пројекат
Адаптација
комплекса
ОШ Вук
Караџић

2002П-03

Пројектом су планирани
грађевински радови које је
било неопходно
контролисати од стране
надзорног органа и
координатора за безбдност
на здрављу

Адаптиран комплекс ОШ Вук
Караџић

Закључен
уговор са
надзорним
органом и
координаторо
м за
безбедност и

задовољавајућ
а

задово
љавају
ће
број

-

2

задовољавајућ
е

-

0
Начелник управе

51

Страна 52. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

Повећање обухвата
средњошколског образовања

Унапређење доступности средњег
образовања
10 – Средње
образовање

Функциониса
ње средњих
школа

2003

1.Обезбеђени прописани услови
за васпитно образовни рад у СШ
и безбедно одвијање наставе

0001

2.унапређење квалитета
образовања у СШ

здравље на
раду
Број деце која
су обухваћена
средњим
образовањем
Проценат деце
која се
школујуј у
средњим
школама на
основу
индивидуално
г образовног
плана у односу
на укупан број
деце

проце
нат

Просечан број
ученика по
одељењу

Број

1.број
талентоване
деце подржане
од стране
општине у
односу на
укупан број
деце у
школама
2.број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
3. број
запослених
који су добили
најмање 24
бода за
стручно
усавршавање
кроз учешће
на семинарима
на годишњем
нивоу

Пројекат –
Замена
столарије

2003П01

11 Социјална и
дечја
заштита

0901

Смањење трошкова грејања

Обезбеђивање свеобухватне
социјалне заштите и помоћ
најугроженијем
становништву

Повећање доступности права и
услуга социјалне заштите

Број

Смањење
потрошње
ел.ен. ,угља и
дрва
Проценат
издвајања
буџетских
средстава за
социјалну и
дечју заштиту
у односу на
укупан буџет
општине

15. 06. 2018.

175

185

190

9870

9870

7691

77,92

Директор Средње
школе

9040

9040

7103

78,57

Директор Средње
школе

1

22

0

23

25

Број
1

3

1

33

35

33

20

22

28

-

5%

5%

830

830

588

70,87

Директор Средње
школе

5

4,8

5

21510

32964

21266

64,51

Начелник управе

Број

број

проце
нат

15. 06. 2018.

Социјалне
помоћи

Пројекат
Родитељски
додатак

Пројекат
Кућна нега и
имплементац
ија

Пројекат
Сигурна кућа

Пројекат
Студентске
стипендије

0001

0901П-01

0901П-2

0901П-3

0901П-4

Пројекат
Поправка обј.
за соц.
угрожене
0901П-5

Пројекат

0901-

Службени гласник општине Кнић
Програмска активност
једнократне помоћи
регилисана је чл.
119.Законом о социјланој
заштити, СЛ.гласник РС,
24/11 као и чл.6-8 одлуке о
основним и проширеним
правима Општине Кнић 55904/93-01 од 25.10.1993
године.

Одлуком о остваривању
права на родитељски
додатак утврђује се накнада
за рођено прво, пето и свако
наредно дете, чиме се
обезбеђује постицање
рађања.
Одлуком о обезбеђивању
права на помоћ у кући
грађана и нормативима и
стандардима за обављање
делатности донетом од
стране СО Кнић 450-1/2009
од 09.09.2009 године,
признато је право на помоћ
у кући старим и инвалидним
лицима на територији
Општине Кнић о чему је и
урађен Пројекат
У складу са нормативима,
законом о социајлној
заштити, правилницима
организацији рада, општим
и посебним протоколом у
заштити од насиља у
породици и портнерском
функционисању, закључен
је уговор са установом
Кнегиња Љубица у
Крагујевцу , која пружа
социјалне услуге сигурне
куће и прихватилишта.
Пројектом Студентске
стипендије мотивишу се
студенти са територије
општине Кнић за успешније
студирање и постизање
најбољих резулатата у
области за коју се школују.
Законом о социјалној
заштити сл. Гл. Бр. 24/11 као
и Одлуком о основним и
проширеним правима у
Општини Кнић бр.55904/93-01 од 25.10.1993
године нормативно је
регулисано доношење
пројекта санација објеката
за становање социјално
угроженом становништву.
Овај Пројекат је донет по

Унапређење заштите сиромашних

Број
корисника
једнократне
новчане
помоћи

Број 14. – страна 53

број

300

300

301

9420

12823

3863

30,1

Директор
Центра за
социјални рад

Повећање
броја
новорођенч
ади

Број деце

број

45

46

37

1000

1000

720

72

Начелник управе

Обухват
старих и
изнемоглих
лица
услугама
герентодомаћица

Број
корисника
услуга

број

48

49

49

3000

1000

605

60,5

Директор Центра
за социјални рад

Заштита
угроженог
становниш
тва

Број
корисника

број

5

6

2

140

140

37

26,4

Директор Центра
за социјални рад

Виши ниво
образовано
сти младих

Број студената

број

20

21

20

1500

1500

1500

100

Зоран Ђоровић
председник
општине

Бољи
услови
живота
угроженог
становниш
тва

Број
поправљених
објеката

број

10

10

6

550

550

550

100

Директор Центра
за социјални рад

Унпређење квалитета права и

Просечан број

Просе

26

26

26

500

500

130

26

Директор Центра

53

Страна 54. – Број 14.
Лични
пратилац

П-6

Пројекат
Савремено пл
породице едукација
0901П-7

Пројекат
МЕРЕ
ПОПУЛ.ПОЛ.
Подршка
породици

0901
П-08

Активности
Црвеног крста

0005

Социјална и
дечја заштита

0006

Подршка
старијим
лицима и/или
особама са
инвалидитето
м

0008

закључењу Уговора између
Општине Кнић и Центра за
социјални рад бр.9204/2017-01од 02.02.2017
године, а са почетком
инплементације од
01.04.2017 године.
Наведени пројекат није
реализован у 2017. години, с
обзиром да су обезбеђена
средства кроз сличан
пројекат који је финансиран
од стране Кабинета
министра без портфеља
задуженог за демографију и
популациону политику,
чиме смо ангажовали лекара
који је вршио наведене
едукације
Подстицање наталитета и
поправљања демографске
слике општине Кнић,
пружањем подршке
незапосленим породиљама.
една од основних
активности црвеног крста је
социјална заштита. У
оквиру те активности
Црвени крст је вршио
дистрибуцију прехрамбених
и хигијенских пакета за
домицијално становништво
300 комада,и 60 пакета за
избегла и расељена
лица.Пакети су добијени од
Министарства замрад и
борачка и социјална питања
за домицијално
становништво,А од
комесаријата за прогнана и
расељена лица.
Подстицање наталитета и
поправљања демографске
слике општине Кнић,
пружањем подршке
незапосленим породиљама.
Подршком старим лицима
се задовољавају њихове
свакодневне животне
потребе како би се
унапредио или одржао
квалитет живота.Услуге
помоћи у кући доступне су
старијим лицима која живе
сама или у пару, који имају
ограничења физичких и
психичких способности
услед којих нису у стању да
независно живе у својим
домовима без редовне
помоћи у активностима
дневног живота, неге и
надзора, при чему је
породична подршка
недовољна или није
расположива, а како би
остали у својим домовима
због недостатка домова за
стара лица на територији
општине. Реализацијом
наведене активности

Службени гласник општине Кнић
услуга социјалне заштите

дана по
кориснику
услуге

к

Подизање свести о здравом
материнству и психолошка помоћ
за биомедицинско потпомагање
оплодње

Број младих
брачних
парова који су
похађали
едукацију

Број

Обезбеђивање директне
финансијске подршке
незапосленим породиљама

Број
корисника која
примају
финансијску
подршку

број

15. 06. 2018.
за социјални рад

-

10

0

200

200

0

0

-

40

40

0

2000

2000

100

Зоран Ђоровић
председник
општине

Начелник управе

број

100
Социјал.деловање –пружање
неопходне помоћи лицима у
невољи,развијањем солидарности
међу људима организовањем
различитих облика помоћи

Обезбеђивање финансијске
подршке за децу и породицу

Обезбеђивање услуга социјалне
заштите за старије и одрасле са
инвалидитетом

Број
дистрибуиран
их пакета

Број
корисника која
примају
финансијску
подршку
Број
корисника
услуга

300

број

325

360

36

40

40

-

45

45

1200

1200

1200

4000

4420

3754

84,9

2909

2802

96,3

број

Директор
Црвеног крста
Кнић
Драгић
Мајсторовић

Директор
Центра за соц.рад
и начелник
управе
Начелник управе

15. 06. 2018.

Пројекат
Реконструкци
ја Рег.центра
за старе са
прихватном
станицом у
Равном Гају
12 Примарна
здравствена
заштита

0901
П-09

1801

пружају се помоћ у
обезбеђивању исхране,
помоћ у одржавању личне
хигијене и хигијене стана,
помоћ у загревању
просторија, помоћ у
задовољавању социјалних,
културно-забавних и других
потреба, набавка и
надгледање узимања лекова,
санирање мањих повреда,
контрола виталних
функција, одржавање
покретљивости корисника,
психосоцијална подршка
Пројектом су планирани и
изведени грађевински
радови на реконструкцији
Регионалног центра за старе
са прихватном станицом у
Равном Гају, чиме су
створени услови за
стављање у функцију овог
објекта.
Доступност примарне
здравствене заштите у
складу са националним
стандардима и обезбеђивање
и спровођење активности у
областима деловања јавног
здравља

Реконструисан Рег.центар за
старе са прихватном станицом у
Равном Гају

Потписан
записник и
извршена
примопредаја
радова

Унапређење здравља
становништва

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

0001

Доступност примарне
здравствене заштите у
складу са националним
стандардима и обезбеђивање
и спровођење активности у
областима деловања јавног
здравља

Унапређење доступности,
квалитета и ефикасности ПЗЗ

0002

Утврђивање тачног времена
и узрока смрти лица умрлих
на територији Општине
Кнић
Спровођење здравствене
заштите у складу са
националним стандардима и
обезбеђивање и спровођење
активности у области
деловања јавног здравља
Спровођење здравствене
заштите за грађане општине
тако што се стварају услови
за бољу доступност и
приступачност у коришћењу
здравствене заштите
Промовисање
репродуктивног здравља
адолесцената, здравог
материнства и борба против
неплодности

Утврђивање смрти

Функциониса
ње установа
примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство
Пројекат
Кућно леч,
пал.збрињ.

1801П-1

Пројекат бр.2

1801П-2

Пројекат
МЕРЕ
ПОПУЛ:ПОЛ
ИТ. Подршка
здравству

Службени гласник општине Кнић

1801
П-03

Број 14. – страна 55

-

85%

4722
да

да

86%

86%
5235

Проценат
издвајања из
буџета за
примарну
здравствену
заштиту
Број
превентивних
прегледа у
односу на
укупан број
прегледа
поређен са
националним
стандардима
Број умрлих

1,01

1,49

13795/10
3000

18000/
10700
0

170

170

8804

4106

5869

87

Зоран Ђоровић
председник
општине

66,67

Начелник управе

1,3

1700

3490

1361

39

Директор Дома
здравља

189

150

150

95

63,3

Директор Дома
здравља

8622/101650

Приближавање услуга ПЗЗ
лицима којима је због природ
болести отежано или
онемогућено кретање

Број посета
Број прегледа
Број пређ.км
возила Службе
кућног лечења

Број
Број
км

5600
950
28000

5650
1000
28500

11103
1225
26858

2745

2745

2712

98,8

Директор Дома
здравља

Боља ефикасност ПЗЗ у складу са
потребама становништва

Број издатих
упута лекару
специјалисти

број

3600

3700

13976

640

640

256

40

Директор Дома
здравља

Промовисање репродуктивног
здравља адолесцената, здравог
материнства и борба против
неплодности

Ангажован
доктор
медицине за
спровођење
пројектних
активности

Број

-

1

1446

1446

100

Број одржаних
радионица

Директор Дома
здравља

1

20

20

300

300

Број

55
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Пројекат
Адаптација
дома здравља
здрав.станица
Топоница

1801
П-04

Пројектом су планирани
грађевински радови које је
било неопходно
контролисати од стране
надзорног органа и
координатора за безбдност
на здрављу

Реконструисана здравствена
станица Дома здравља у
Топоници

13 - Развој
културе

1201

Центар за културу, туризам
и спорт - Кнић је у 2017.
години подстицао развој
културе кроз библиотечку
делатност, повећањем фонда
књига и организацијом
разних културних дешавања
кроз, радионице, изложбе,
књижњвне вечери, концерте
и др.
У Центру за културу,
туризам и спорт - Кнић ради
функционисања Установе
запослено је 4 радника на
неодређено време.
Обновњен је фонд књига
који је неопходно да се
набавља сваке године као и
дневна и недељна штампа.
Урађено је реновирање дела
Дома културе кроз радове у
свлачионицама и холу и
набављено озвучење за салу
Дома културе. Издат је
Зборник радова Књижевног
клуба " Живадин
Стевановић".
Центар за културу, туризам
и спорт - Кнић је у 20017.
години остварио сарадњу са
Удружењем наросне
радиности Кнић из Кнића и
са три културно уметничка
друштва из општине Кнић.
Удружења и кудови
учествују на разним
културним дешавањима која
организује Центар. Центај је
у 2017. години набавио
један део народне ношње за
потребе КУД-ова. Центар је
учествовао у финансирању
једног дела манифестација
које су организовала
удружења и КУД-ови, као
што су " Топоничко посело",
" Разиграна Гружа", " Дани
Стевана Книћанина",
Новогодишње свечаности за
децу у Гружи, Книћу и
Топоници.
Конкурс у области јавног
информисања био је
расписан, али није
реализован с обзиром да
није било пријава које су
испуњавале услов

Подстицање развоја културе

Пројекат није реалиѕован у
току 2017. године

Очување традиције и
нематеријалног културног

Функциониса
ње локалних
установа
културе

Јачање
културне
продукције и
умет.стварала
штва

0001

0002

Остваривање
и
унапређивање
јавног
интереса у
култури

0004

Пројекат
Подизање

1201
П-01

Број учесника
радионица
Закључен
уговор са
надзорним
органом и
координаторо
м за
безбедност и
здравље на
раду
Укупан број
посетилаца на
свим
културним
догађајима
који су
одржани

15. 06. 2018.

број
Број

-

2

2

333

0

0

Начелник
општинске
управе

5000

5000

5000

8862

13039

6675

51,19

Директор Центра
за културу,
туризам и спорт

Обезбеђивање редовног
функционисања установа културе

Број
запослених у
установама
културе у
односу на
укупан број
запослених у
ЈЛС

4/94

4/94

4/94

7592

7549

5603

74,2

Директор Центра
за културу,
туризам и спорт

Повећање учешћа грађана у
културној продукцији и
уметничком стваралаштву

Укупан број
чланова
удружења
грађана/КУД

250

300

300

570

1290

1071

83

Директое Центра
за културу,
туризам и спорт

Повећана понуда квалитетних
медијских садржаја из облассти
друштвеног живота локалне
заједнице

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања
Постављен
споменик и

Зоран Ђоровић
председник
општине
-

-

4

да

0
200

200

0

0

500

4000

0

0

не

Начелник управе

15. 06. 2018.
споменика
Стевану
Книћанину
14 - Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијам
а,
удружењима
и савезима
Одржавање
спортске
инфраструкту
ре
Спровођење
омладинске
политике

15 - Локална
самоуправа
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Службени гласник општине Кнић
наслеђа

1301

0001

0003

0005

0602

У току 2017. Године из
буџета општине
финансирано је 17
фудбалских клубова, два
шаховска и један
кошаркашки клуб.
Издвојена су средства и за
финансирање одржавања
спортске инфраструктуре за
5 фудбалских клубова.

Обезебеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

Финансирањем спортских
клубова са територије
општине у домаћим
клупским такмичењима
постиче се и омасовљава
бављење спортом

Обезбеђење услова за рад и
унапређење капацитета спортских
организација преко којих се
осварује јавни интерес у области
спорта у општини

Фудбалски клубови Марјан,
Гружа, Борац, Котленик и
Баре су добили средства за
одржавање своје
инфраструктуре

Редовно одржавање постојећих
спортских објеката од интереса за
општину

Средства намењена
Канцеларији за младе нису
утрошена

Подршка активном укључивању
младих у различите друштвене
активности

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у
складу са надлежностима и
пословима ЛС
Функционисање управе

0001

Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становн.деловањем МЗ
Месне
заједнице

Општинско
јавно
правобранила
штво

0002

0004
Заштита имовин. права и
интереса
општине

уређен
простор око
споменика
Донет
Правилник о
финансирању
спорта у
општини
Проценат
буџета
општине
намењен за
програм развој
спорта и
омладине
Број
годишњих
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
општине
Број
постојећих
функционални
х спортских
објеката

Број 14. – страна 57

Да

1,4

Да

0,95

Да

7912

5412

4416

81,60

Начелник управе

1

25

25

25

4112

4112

3416

83,1

Предраг
Обрадовић

-

20

20

3500

1000

1000

100

Предраг
Обрадовић

200

-

300

300

0

0

Снежана Ђокић

500

-

94399

122863

82906

67,48

начелник управе

81860

113688

78979

69,5

начелник управе

1500

1500

732

48,8

начелник управе

Број младих
жена
корисника
услуга

-

Број младих
корисника
услуга мера
омладинске
политике

-

Суфицит или
дефицит
локалног
буџета
Проценат
попуњености
радних места
која
подразумевају
вођење
управног
поступка
Број предлога
према
општини у
вези са
питањима од
интереса за
локално
становништво
Број правних
мишљења која
су дата
органима
општине,
стручним
службама и
другим
правним

суфицит

дефиц
ит

-

90

-

33

суфицит

33

Миленко
Петровић
општински
правобранилац
100

100

82

1839

1866

1606

86,1

57
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лицима чија
имовинска и
друга права
заступа
Текућа
буџетска
резерва
Стална
буџетска
резерва
Управљање
ванредним
ситуацијама

Пројекат
МЕРЕ
ПОПУЛ.ПОЛ
ИТ.-Подршка
породици

16 –
Политички
систем
локалне
самопуправе
Функциониса
ње скупштине
Функциониса
ње
Извр.органа
Избори за
савете месних
заједница

Пројекат Дан
општине

Пројекат
Замена
столарије на
згради
општине
суфинансира
ње
УКУПНО:

Зоран Ђоровић
председник
општине
Зоран Ђоровић
председник
општине

0009

7200

2555

0010

1900

1654

100

100

91

91

Зоран Ђоровић
председник
општине

1500

1498

99,9

начелник управе

0014

0602
П-03

У току 2017. године је
купљено је 6 напртњача и
један комплет опреме за
општу, узајамну и
колективну заштиту
Дијагноза болести, и
превенција здравља
немогућа је без адекватне
опреме за рад, с тога је део
пројекта био и набавка
ултразвучног апарата,
мобилног, који својом
прецизношћу омогућава
благовремену и тачну
заштиту, а како се ради о
преносном апарату доступан
је ширем кругу корисника,
јер омогућава сељење из
места у место.

Изградња ефикасног
превентивног система заштите и
спасавања на избегавању
последица елементарних и дугих
непогода

број

-

број
Обезбеђење примарне заштите за
све категорије становништва кроз
заштиту и унапређење здравља,
спречавање и рано откривање
болести

2101

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система локалне
самоуправе

0001

Функционисање локалне
скупштине
Функционисање
Извр.органа

0002

Број
набављене
опреме

Спровођење избора за савете МЗ
И

Број прегледа

8

7

150

145

-

Милош
Сретеновић
председник СО
21636

П22

Из буџета општине
планиран је износ за
суфинансирање пројекта
замене столарије, којим се
аплицирало у
Мннистарству, али пројекат
није одобрен

17968

77,98

9410
9410

8592

91,391,3

1131
113122

11412700

8053

70,6

07

1

0

0

85
850

15152020
13231323

87

0

0

440270

72,41

број
Број седница
скупштине
Број седница
извршних
органа
Изабрани
савети МЗ

10

10

30

30

11
9474

број
број

27

--

33

Број
посетилаца

Број

Број
награђених
ученика и
студената
Проценат
смањења

број

1000

1000

Адекватна промоција општине
П-1

23042

Милош
Сретеновић
председник СО
Зоран Ђоровић
председник
општине
Милош
Сретеновић
председник СО
Милош
Сретеновић
председник СО

10
проце
нат

-

5

10
0

7510

0

Смањење трошкова грејања

462477

608018

Начелник управе

15. 06. 2018.
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Члан 14.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве за 2017 годину приказано је у табели:

Редни
број

1.
2.
3.
4.

Датум

Пренето

Разд. Функц. Економс.
класифи.

Износ

Број решења

Напомена

ПДВ за набавку и
уградњу вид.надзора
ПДВ за набавку и
уградњу вид.надзора

IV

130

512241

116.078,00

06-139/17/01-1

ПДВ за набавку и уградњу
вид.надзора

IV

360

512241

80.762,00

06-139/17/01-2

ПДВ за набавку и уградњу
вид.надзора

28.02.

Јавна расвета на
територији општине Кнић

IV

640

425117

300.000,00

06-360/17-01

Плаћање јавне расвете на
територији Општине Кнић

03.03.

Бојовић Драшко
Пајсијевић

IV

040

472931

14.000,00

401-185/17-01

Трош.партиц.у истражив.станици
Петница

IV

040

472931

60.000,00

401-1288/16-01-1

Трошкови школарине за докторске
студије

30.01.
30.01.

06.03.

Милорадовић Бранка
Бечевица

13.03.

Вирџинија плус
Кнић

I

110

423711

7.324,80

06-376/17-01-2

Плаћање рачуна бр.268/17 од
23.01.201.7

7.

16.03.

СЗТР Комисион
Обрадовић

IV

130

426911

10.846,00

06-376/17-01-3

Плаћање рачуна бр. 31 од
02.02.2017.

8.

16.03.

СТР Унимакс
Кнић

I

110

423711

780,00

06-376/17-01-5

Плаћање рачуна бр.8 од
07.02.2017.

9.

16.03.

СЗТР Комисион
Обрадовић

IV

130

426911

6.002,00

06-376/17-01-4

Плаћање рачуна бр. 49 од
15.02.2017.

10.

20.03.

СТР Унимакс
Кнић

IV

130

426819

10.190,00

06-376/17-01-7

Плаћање рачуна бр.7 од
07.02.2017.

11.

20.03.

СТР Унимакс
Кнић

IV

130

426819

2.352,00

06-376/17-01-6

Плаћање рачуна бр.9 од
07.02.2017.

24.03.

Чаировић Миљко Борач

IV

130

421619

12.394,55

06-376/17-01-8

Закуп земљишта за противградну
станицу

5.
6.

12.
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13.

13.04.

Службени гласник општине Кнић

Агенција за пројектовање
Анекс план, Вучковица

15. 06. 2018.
Пројек.докум.за Равни Гај

IV

130

511451

245.000,00

06-553/17/01

IV

160

511451

110.481,18

06-630/17-01

Манипулативна саобраћајница
Р.Гај 1 фаза

I

110

424911

348.000,00

88-1534/17-01

Израда идејног решења грба и стега
општине Кнић

21.09.

Манипулативна
саобраћајница Р.Гај 1
фаза
Српско хералдичко
друштво

26.10.

Општинска Управа

IV

020

511122

104.000,00

401-1752/1701-2

Набавка цеви за рекон.рег.цен.за
старе у Равном Гају

26.10.

Општинска Управа

IV

020

511122

140.000,00

401-1752/1701-3

Набавка електр.котла за објекат
Рег.цент.за старе у Равном Гају

18.

31.10.

Агенција за пројектовање
Анекс план, Вучковица

IV

020

424911

390.000,00

401-1752/1701-1

19.

30.11.

Општинска Управа

IV

760

424911

261.217,00

401-1991/17-01-1

20.

30.11.

Општинска Управа

IV

912

424911

481.374,00

401-1991/17-01-2

30.11.

Општинска Управа

IV

760

424911

72.000,00

401-1991/17-01-3

30.11.

Општинска Управа

IV

912

424911

72.000,00

401-1991/17-01-4

Пројекат адаптације комплекса
основне школе Вук Караџић у
Книћу

28.12.

Општинска Управа

IV

421

451141

1.800.000,00

401-2198/17-01

Подстицајна средства за
пољоприв.газдинства на територији
општине Кнић

14.
15.
16.
17.

21.
22.

23.

10.04.

УКУПНО: 4.644.801,53
Члан 15.
Коришћење средстава сталне буџетске резерве за 2017 годину приказано је у табели:

Стручни надзор над извођ.радова
на рекон.рег.цен.за старе у Равном
Гају
Стручни надзор над извођ.радова
на адаптацији дома здрав.у
Топоници
Пројекат адаптације комплекса
основне школе Вук Караџић у
Книћу
Пројекат адаптације дома здравља
у Топоници

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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Редни
број

Датум

Пренето

Раздео

Функциј
а

Економ
ска
класиф
ик.

1.

25.04.

Јаковљевић Братислав
Бумбарево брдо

IV

130

484111

32.215,00

2.

08.08.

Продановић Драган Честин

IV

130

484111

23.150,00

3.

08.08.

Ранковић Васа Балосаве

IV

130

484111

18.426,00

4.

08.08.

МУП Србије Полицијска
управа Крагујевац

IV

130

484111

6.168,00

5.

13.10.

Раденковић Радисав
Београд

IV

130

484111

43.542,00

6.

13.10.

Пантелић Дарко
Брестовац

IV

130

484111

45.060,00

7.

30.11.

Урошевић Милан
Рашковић

IV

130

484111

27.603,00

8.

30.11.

Миладиновић Милован
Лесковац

IV

130

484111

50.267, 00

Износ

Број решења

Напомена

401-152/17-01

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

401-884/17-01

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

401-1135/17-01

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

401-1255/17-01

Превоз цистерне техничке воде

401-1476/17-01

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара у
Гунцатима
Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

401-1308/17-01

401-1698/17-01

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

401-1744/1701

Финансијска помоћ за санирање
последоца од пожара

УКУПНО: 246.431,00

Члан 16.
Извештај о великим одступањима између одобрених средстава и извршења
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину показује да нема одступања између одобрених средстава и извршења.
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15. 06. 2018.

Члан 17.
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) локалне власти не могу
давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.
Буџет општине Кнић у току 2017. године није давао гаранцију.
Члан 18.
Извештај о примљеним донацијама

У 2017- ој години није било примљених донација.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Завршни рачун Буџета општине Кнић за 2017.годину садржи:
Биланс стања на дан 31.12.2017.године (образац 1).
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 2.).
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 3).
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 4.).
Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 5.).
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кнић за 2017.годину и Годишњи извештај о учинку Програма за 2017.годину.
Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2017.години.
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године.
Преглед донација за 20'17.годину.
Закључак Државне ревизорске институције да се општина Кнић налази у Програму ревизије Државне ревизорске институције за ревизију Завршног рачуна за
2017.годину.
Члан 20.

Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Кнић за 2017.годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до
15.јуна 2018.године.
Члан 21.
Одлука о Завршном рачуну општине Кнић за 2017.годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“,.
Број:110-775/2018-03
Дана 15.06.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић

ПРИЛОГ
Обрасци завршног рачуна
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Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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Страна 68. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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Страна 70. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 71

Страна 72. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 73

Страна 74. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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Страна 76. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 77

Страна 78. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 79

Страна 80. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 81

Страна 82. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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Страна 84. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 85

Страна 86. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 87

Страна 88. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 89

Страна 90. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 91

Страна 92. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 93

Страна 94. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 95

Страна 96. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 97

Страна 98. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 99

Страна 100. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 101

Страна 102. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 103

Страна 104. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 105

Страна 106. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 107

Страна 108. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 109

Страна 110. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 111

Страна 112. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 113

Страна 114. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 115

Страна 116. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 117

Страна 118. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 119

Страна 120. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 121

Страна 122. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

15. 06. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 14. – страна 123

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Кнић за 2017. годину садржан је у члану 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) , где је у
оквиру надлежности општине утврђено тачком 3. овог члана да општина доноси буџет и завршни рачун.
Садржај завршног рачуна утврђен је Законом о буџетском систему, чланови од 77- 79 („Службени гласник РС” , бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) .
При изради нацрта Одлуке коришћенa су следећа акта:
• Закон о финансирању локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“ , број 62/2006 , 47/2011, 93/2012 ,99/2013усклађени дин. изн. , 125/2014- усклађени дин. изн. , 95/2015- усклађени дин. изн. , 83/2016- усклађени дин.
изн. , 91/2016- усклађени дин. изн. , и 104/2016- усклађени дин. изн. ) ;
• Закон о рачуноводству и ревизији (,,Сл. гласник РС“ , бр. 46/2006, 111/09 и 99/2011-др. закон) ,
• Закон о буџету РС за 2016. годину ( ,,Службени гласник РС“ , број 103/2015) ,
• Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава (,,Службени гласник РС“ , број 116/2014) ,
• Уредба о буџетском рачуноводству (,,Службени гласник РС“ , број 125/03 и 12/06) ,
• Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем (,,Службени гласник РС“ , број
16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017) ,
• Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава (,,Сл. гласник РС“ бр. 18/2015) ,
• Правилник о роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (,,Сл.
гласник РС“ , бр. 118/2013 и 137/2014) ,
• Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације (,,Сл.
лист РС“ , бр. 17/97 и 24/2000) и
•
Одлука о буџету општине Кнић за 2017. годину (,,Службени гласник општине Кнић“ бр. 19/16, 11/17 и
23/17) .
Буџетом за 2017. годину планирано је 442.976 хиљада динара- текућих буџетских прихода и примања, као и 51.321
хиљада динара- сопствених и осталих текућих прихода буџетских корисника што је укупно 494.297 хиљада динара. Са
планираним затеченим средствима на рачунима КРТ- а 31. 12. 2016. године (пренета средства из 2016. године) укупна
планирана средства за покриће расхода у 2017. години су износила 608.018 хиљада динара.
Укупно остварени текући буџетски приходи су 419.783 хиљада динара што је у односу на план 84,94% . Укупно
остварени буџетски приходи и примања са пренетим средствима из 2016. године су 486.030 што је 79% у односу на план.
У складу са оствареним приходима, динамиком прилива средстава у буџет, вршена је расподела средстава буџетским
корисницима поштујући при том приоритете и равномерност у расподели у складу са планом.
Укупно остварени текући расходи и издаци су 450.220 хиљада динара.
У оквиру консолидованих прихода и примања, расхода и издатака налазе се и средства остварена из других извора
финансирања преко подрачуна. Структура наведених средстава дата је у табели.
Остварена средства прихода и примања из изворних активности директних и индиректних
корисника - додатна средства у 2017. години преко подрачуна
Предшколска установа

07

733

Трансфери од других нивоа вл

04

744

Добр. трансфери од физ и пра

92,791.00

04

745

Мешовити и неодређ приходи

2,897.90

04

772

Приходи од продаје добара и у

28,838.06

Центар за културу, туризам и спорт

04

744

Добр. трансфери од физ и пра

1,149,420.00

МОСТОВИ

07

733

Трансфери од других нивоа вл

14,661,219.70

Сеоске куће

07

733

Трансфери од других нивоа вл

3,402,820.20

Боловање- Управа

03

771

Меморандумске ставке за реф

36,000.00

4,523,268.00
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Добр. трансфери од физ и пра
УКУПНО:

104,165.00
24,001,419.86

Расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са
пренетим суфицитом ових средстава)
Предшколска установа

07

411

Плате додаци и накнаде

07

412

Соц доприноси на терет посло

07

426

Материјал

07

465

Остале дотације и трансфери

04

421

Стални трошкови

75,119.30

04

423

Услуге по уговору

25,000.00

04

424

Специјализоване услуге

2,500.00

04

482

Порези обавезне таксе, казне

1,000.00

13

512

Машине и опрема

911,897.00

04

421

Стални трошкови

19,148.87

04

423

Услуге по уговору

04

426

Материјал

11,870.00

04

482

Порези обавезне таксе, казне

33,530.00

МЗ Баре

04

421

Добр. трансфери од физ и пра

104,165.00

MЗ Губеревац

13

423

Услуге по уговору

15,039.00

МЗ Борач

13

421

Стални трошкови

10,953.00

Сеоске куће

07

472

Накнаде за социјалну заштит

Центар за културу, туризам и спорт

3,462,244.59
551,733.40
492.00
189,250.98

1,134,365.50

УКУПНО:

3,402,820.20
9,950,963,84

Консолидовани буџетски дефицит као разлика између текућих прихода и примања у буџету и укупног износа
текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 30.387 хиљада динара.
Укупан консолидовани фискални суфицит је консолидовани буџетски дефицит коригован за део нераспоређеног
вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће рахода и издатака у износу од 66.197 хиљада и
утврђен је у износу од 35.810 хиљада динара.
Остварени вишак прихода и примања- суфицит (консолидовани) , у износу од 35.810 хиљада динара, преноси се у
наредну годину и састоји се из:
- дела вишка прихода и примања- суфицита који је наменски опредељен у износу од 20.550 хиљада динара, (5.889
наменска средства за рушење нелегално изграђених објеката и 14.661 хиљада динара средства добијена из Канцеларије за
управљање јавним улагањима за издградњу мостова)
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања- суфицита у износу од 15.260 хиљада динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 41.983 хиљада динара као и
укупан фискални суфицит у износу 35.810 хиљада динара што укупно износи 77.793 хиљада динара распоређује се Одлуком
о буџету општине Кнић за 2018. годину.
Број: 110- 775/2018- 03
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

15. 06. 2018.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу чл. 53. и чл. 55. Закона о водама
(„Сл. гласник РС“ , бр. 30/2010, бр. 93/12 и бр. 101/16), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07) , чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и бр. 3/16) и мишљења ЈВП
„Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“, Ниш, РЈ „Западна Морава” са седиштем у Чачку, бр. 2889/1 од 03.04.2018. године,
донесе
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2018. годину садржи податке
неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена
руководилаца и називе субјеката одбране од поплава и начин узбуњивања и обавештавања.
Географски положај
Општина Кнић се простире између 44 степена северне географске ширине и 21 степена источне географске дужине,
укупне површине од 413 км² и припада Шумадијском округу.
Територију општине Кнић чини 36 села са укупно 14. 237 становника (по попису из 2011. године) .
Рељеф је разноврстан, како по висинској разлици, тако и по облицима. Цела територија општине Кнић се налази
изнад 200 м надморске висине, више од ¾ територије се простире у интервалу од 200- 500 м, док само 14% територије
прелази надморску висину од 500 м.
Типови земљишта на подручју општине Кнић условљени су рељефом и геолошком подлогом. Дно Гружанске
котлине покривају плодна и дубока земљишта представљена алувијалним наносима и смоницама. На побрђима котлине
заступљен је тип гајњаче и подзола. У планинском ободу срећу се смеђа земљишта на флишу и андезиту као и скелетоидна и
скелетна шумска земљишта.
Подручје општине Кнић припада зони умерено- континенталне климе. Одликује се осетним микроклиматским
разликама условљеним морфологијом терена и висинском разликом најнижег и највишег дела проучаване територије.
Температура ваздуха представља основни показатељ климатских прилика. Она је у великој мери условљена рељефом тако да
су утицаји околних планина на климу изразитији од утицаја географске ширине. У зависности од рељефа свуда се сусрећу и
одлике локалне климе. Температура ваздуха је најважнији агроклиматски елемент коме су подређене све животне функције
биљака и развој.
Територија општине је изложена ваздушним струјањима из више праваца који различито утичу на климатске
прилике у регији. Ваздушна струјања са истока најчешћа су током зимског периода (фебруар, март) и доносе хладно али
релативно суво време. Западни ветрови највећу учесталост имају током пролећа и лета (јул) када доносе обилније падавине.
Просечна годишња количина падавина је 746,8 мм. Разлике у количини падавина у појединим местима могу се
објаснити положајем у односу на доминантне влажне ваздушне масе, надморском висином као и локалном циркулацијом
ваздуха.
II
Процена могуће угрожености
Географски посматрано, општина Кнић заузима средишњи положај у јужном делу Шумадије, на прелазу од високих
шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској низији. Хидрографска мрежа општине Кнић је резултат
повољних физичко- географских одлика територије. На развијеност хидрографске мреже утиче геолошки састав терена тј.
присуство вододржљивих стена, рељеф, количина падавина и пошумљеност. Територију општине у правцу север- југ пресеца
река Гружа.
Гружа је једна од најдужих и водом најбогатијих река Шумадије. Дужине је 61,6 км. Извире на јужним падинама
Рудника у подножју узвишења Вис на 560 м надморске висине. Гружа и њене притоке припадају континенталном
плувиометријском режиму, са првим максимумом средњих месечних водостаја у месецу марту и првим минимумом средњих
месечних водостаја у августу и септембру.
Низија поред Груже и њених притока представља најплоднији део земљишта општине Кнић. Међутим, бујичасти
карактер река и притока, због непошумљених оголелих брда у сливу и непотпуно регулисаних водотока, условљавају
поплаве, које плаве пољопривредне површине, услед одрона оштећују локалне путеве, путне прелазе и мостове на
некатегорисаним путевима, док лети нема довољно воде за наводњавање.
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Према чл. 6. и чл. 55. Закона о водама („Сл.гласник РС“ , бр. 30/10) као и Одлуке о утврђивању пописа вода I реда
(„Сл.гласник РС“ , бр. 83/10) река Гружа, највећа и најважнија река на територији општине Кнић, је сврстана у воде I реда па
Оперативни план одбране од поплава за ову реку доноси Министарство пољопривреде и заштите животне средине. За воде II
реда Оперативни план одбране од поплава доноси јединица локалне самоуправе.
Воде II реда
Табеларни приказ
Воде II реда
Рибеш
Борачка река
Брњица
Честинска река

Дужина тока (км)
13 км
12,5 км
12 км
11 км

Дужина зоне плављења
3 км
2 км
1 км
1,5 км

Најзначајније леве притоке Груже су: Рибеш, Честинска река и Каменичка река. Рибеш настаје од извора „Врело“ у
селу Рашковић. Извор се налази на 300 м надморске висине и има издашност 19 л/с. Од извора, Рибеш је дуг 13 км. Његова
долинска раван је плодна, јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. Рибеш има ниске обале и плавна
је готово читавим током, а посебно је ризична деоница уливања у реку Гружу у дужини од око 3 км. Током зимског и
пролећног периода река Рибеш плави плодне пољопривредне површине у доњем току, као и путну инфраструктуру. Из тог
разлога потребно је вршити чишћење корита реке од растиња и наноса после кишног периода.
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Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12 км. Површина слива Брњице износи 37,6 км². Поред Брњичке
реке, веће притоке Рибеша су поток Дебељак (9 км) и Липничка река (8,2 км). Липничка река се током кишног периода
излива код моста у насељеном месту Липница, где угрожава део путне инфраструктуре и неколико околних домаћинстава.
Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 км, површина слива износи 96 км², а густина речне мреже 1250 м/км².
Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.
Честинска река настаје од Божанске и Леве реке и тече са западних падина Гледићких планина. Главни изворишни
крак је Божанска река која извире на 640 м надморске висине. Честинска река је дуга 11 км и улива се у реку Гружу на 222 м
надморске висине. Честинска река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код моста у насељеном месту Гружа, где
током кишног периода често долази до загушења. Зона плављења Честинске реке износи 1,5 км.
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Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом најбогатија
десна притока Груже је Борачка река. Извире на југоисточним падинама Растовљака, на 702 м надморске висине. У
планинском делу Јешевца, Борачка река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју
долину и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 270 м надморске висине.
Река је дуга 12,5 км. Површина слива Борачке реке износи 84,5 км². Река плави околно пољопривредно земљиште у зони од
око 2 км. Од двадесетак притока које се уливају у Борачку реку, највеће су Грчки поток (8,8 км) и поток Бања (2,2 км).
Укупна дужина притока износи 60 км.
Значајне десне притоке Груже су и Коњушка река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, Конопљиште и Дубоки поток.
Неке од притока, као и поједини водотоци немају стално место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи
тиме штету на овом подручју.
Процена угрожености указује да је опасност од поплава присутна нарочито после отапања снежног покривача, као и
приликом дугих и обилних киша.
Критичне тачке за угроженост домаћинстава и сточног фонда су у доњем току реке Груже у КО Губеревац
(домаћинства: Бастајин Светозара и Николић Милоша) .
Посебно су угрожене пољопривредне површине, јер поплаве осим директних материјалних штета односе плодни
земљишни слој са пољопривредних површина и истовремено их затрпавају стерилним наносима. Поплава угрожава и путну
инфраструктуру, док су насеља знатно мање угрожена јер се само мали број појединачних домаћинстава налази у близини
река.
Уобичајени приступ у одбрани од поплава увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити
код водотока бујичне карактеристике, па се код њих морају применити превентивне мере заштите.
III
ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА
Општина Кнић припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од
поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ из Београда. Општина Кнић обухваћена је
Републичким Оперативним Планом сектором М.12.5. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању републичког
Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда.
Уредбом Владе РС („Сл. гласник РС” број 7/2002) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава, а који се односи на
воде I реда:
Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ
ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА
3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ
ПОЈАВА.

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ
ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
1. Координатори одбранe од поплава и помоћници
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/ 201-33-60, факс 011/311-53-70
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб.064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел.011/ 201-33-36, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
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Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици
ВОДНО
подручје

МОРАВА

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП)
Главни руководилац одбране од поплава
Заменик
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
Милош Радовановић,моб.064/840-40-71,E-mail:milos.radovanovic@srbijavode.rs

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања
леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

„МОРАВА”

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља
Александра 2, Ниш
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ
ПОДРУЧЈУ:
мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83
Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs

М.1, М.2, М.3.
М.4. – деонице М.4.1,
М.4.2.
М.5, М.6, М.7, М.8.
М.9, М.10, М.11.
М.12, М.13.

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на
мелиорационом подручју и његов заменик
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5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

''МОРАВ
А''

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар
уметности бр. 2а, Нови Београд,
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 20133-82, факс 011/311-94-03, E-mail:
odbrana@srbijavode.rs,
WЕВ sajt: www.srbijavode.com
РУКОВОДИЛАЦ:
Драгољуб Миљојковић, моб.
064/840-40-98
Е-mail:
dragoljub.miljojkovic@srbijav
ode.rs
ЗАМЕНИК:
Зоран Станковић, моб. 064/840-4083,
E-mail: zstankovic@srbijavode.rs

„ЗАПАДНА
МОРАВА”

З. Морава – Чачак

ЗМ 1.

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77, Е-mail:
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ
МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84
6.Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
Управа за ватрогасне и спасилачке јединице
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail:vlado.plemic@mup.gov.rs
Управа за управљање ризиком
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail:zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail:jelena.jasovic@mup.gov.rs
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, E-mail : vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:upravljanjerizikomsvs@mup.gov.rs
Управа за цивилну заштиту
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs
Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs
Републички центар за обавештавање

ЗА
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тел. 011/228-29-33, 228-29-27,228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28, моб. 064/892-96-68, E-mail:
rco.svs@mup.gov.rs
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Дежурни центар: тел. 021/488-53-59
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-956, 661-2704
Руководилац: Душко Шуман, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-68-41
Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-09-01
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Жељко Нинчић, тел. 011/313-93-35, моб. 064/892-10-16

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА
ЈП'' Електропривреда Србије'' БЕОГРАД, огранак „ХЕ ЂЕРДАП”, Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву
у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап
I” и „Ђердап II”.
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима
трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 2015.
године. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је ”ДУНАВ И ТИСА“д.о.о., XII војвођанске
ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Вршилац дужности директора: Адам Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412384,
E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:
Руководилац:Миодраг Костић, тел. 011/206-31-12, моб. 065/216-55-87, E-mail: miodrag.kostic@vs.rs
Заменик: Дејан Кузмановски, тел. 021/483-54-27, моб. 064/126-33-40
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд,
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55:
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, ЗА АНАЛИЗЕ
ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-6461, факс 011/390-79-55

7. Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за
одводњавање у јавној својини

„МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04,011/201-33-59, факс 011/311-94-03, Еmail:ivana.spasic@srbujavode.rs
За водно подручје ,,Морава“ и ,,Ибар и Лепенац“ Снежана Игњатовић,моб.064/84040-87
Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
ВПЦ ,,Морава“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 Е-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs
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Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:
- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег особља из овог
плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три
смене по 8 часова) ;
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 0800 до 1200 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 08 00 до 1800 часова, односно од 000 до 2400 часа
када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 0600 –1800 часова (једна
смена), а на црпним станицама у времену од 0 00 – 2400 часа ( две смене по 12 часова) ;
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од
000 – 2400 часа (две смене по 12 часова) .
Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења Републички хидрометеоролошки завод
Србије доставља:
– Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
– Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за oбавештавање;
– Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:
– Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
– Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
– Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
– Републичком хидрометеоролошком заводу;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање
и надлежном штабу за ванредне ситуације.
Републички центар за обавештавање доставља:
– упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
– обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој
територији је проглашена одбрана од поплава.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда по водним
подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од
поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и
ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна за спровођење одбране од
поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководилаца одбране од
поплава и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и воднимјединицама, хидромелиорационе
системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за
спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и
њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.
Водно подручје „Мораваˮ
ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Крушевацˮ
Водна јединица:

„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦˮ

Воде I реда:
Сектор – деонице:
Дужина објеката:
Бране:

Западна Морава, Расина, Гружа
M.12. –М.12.1.; М.12.2.; М.12.3.; М.12.4., М.12.5. и М.12.6.
34,21 km
„Ђелије”, „Гружа”
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Ознак
а
деони
це

Oпис
деонице
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Заштитни водни
објекти
на којима се
спроводе мере
одбране од
поплава

Критеријуми
за увођење мера одбране од поплава
В
ВВ

Водоток

1.

Назив
Дужина
система
за
заштиту
од
поплава

РО
ВО
2.

МВ
КВЗ
1.
2.
3.

М.12.1
.

Западна
Морава,
Расина
код
Крушев
ца
12.00 km

Десни
насип уз
Западну
Мораву од
ушћа
Расине до
Читлука,
7.00 km
Леви
насип уз
Расину од
ушћа у
Западну
Мораву,
3.30 km
Леви
насип уз
Расину
узводно од
моста
Крушевац
– Гаглово,
1.70 km

В
ВВ
РО
ВО
МВ

Водомер ( Р)-РХМЗа, (Л)-локални;
л-летва, лимлимниграф, ддигитално
и–Таб. 1, ив –Таб. 2;
„0” - кота нуле
max осмотрени
водостај (датум)
Редовна одбрана водостај и кота
Ванредна одбрана водостај и кота
Меродавни водостај
за меродавни Q __%
Критични
водостај/кота
заштитног система
Западна Морава:
Јасика
(Р); л, д, и; „0” 138.56
498 (17.05.2014.)
350 142.61
430 143.41
Q1%=1870 m³/s
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Штићено
поплавно
подручје

Касета
Регулисано
подручје
Чвор

Дужина
система за
заштиту од
поплава

Општина

„Читлук ”
Затворена
касета
12.00 km
КРУШЕВА
Ц

Евакуациони
објекат (ХМС)

Гравитациони
испуст (ГИ)
Црпна станица
(ЦС назив)
(ХМС)
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1.

Расина
М.12.2
.

Брана
„Ђелије”

1.

М.12.3
.

Расина
у Брусу
0.75 km

Брана са
акумулациј
ом
„Ћелије”
на реци
Расини,
десној
притоци
Западне
Мораве
Неприкосн
овени
простор за
пријем
поплавног
таласа
19.400.000
m³
Укупни
простор за
пријем
поплавног
таласа
27.400.000
m³ (Q0.01%)
Евакуација
великих
вода се
врши
према
Упутствим
а за
коришћење
акумулациј
е, погон и
одржавање
опреме

Карактеристичне коте
277.00 нормални ниво
282.00 прелив
284.00 максимални ниво
285.00 круна бране

Регулисана
корито
Расине у
Брусу, 0.63
km са **
регулисани
м коритом
Грашевачк
е реке
узводно од
ушћа у
Расину,
0.12 km,
укупно
0.75 km

РО
ВО
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„Ћелије”
КРУШЕВА
Ц

МВ

ниво на
0.50 m
испод
круне
минор
корита
ниво на
круни
минор
корита уз
даљи
пораст
Q1%=157
m³/s

„Рас
ина”
Регу
лиса
но
подр
учје
0.75k
m
БРУ
С
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1.
2.

Западна
Морава
М.12.4
.

код
Трстени
ка
11.99 km

3.

Десни
насип уз
Западну
Мораву од
ушћа
Оџачке
реке до
Трстеника,
8.80 km
Десни
насип уз
Западну
Мораву
између
мостова
кроз
Трстеник,
0.51 km
Леви
насип уз
Западну
Мораву
кроз
Трстеник,
2.68 km

В
ВВ
РО
ВО
МВ

15. 06. 2018.
Западна
Морава:
Трстеник
(Р); л, ив;
„0” 160.63
520
(16.05.2014.
)
330
163.93
420
164.83
Q1%=2030
m³/s

„Трс
тени
к”
Затв
орен
а
касет
а
9.31
km
ТРС
ТЕН
ИК

„Звез
дан”
Регу
лиса
но
подр
учје
2.68
km
ТРС
ТЕН
ИК
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1.

Гружа
М.12.5
.

Брана
„Гружа”

Западна
Морава

М.12.6
.

у
Адрани
ма код
Краљев
а

9.47 km

Брана са
акумулациј
ом
„Гружа” на
реци
Гружи,
левој
притоци
Западне
Мораве
Простор за
пријем
поплавног
таласа
7.700.000m
³
Евакуација
великих
вода се
врши
према
Елаборату
за
одржавање
,
експлоатац
ију,
управљање
и одбрану
од поплава

Карактеристичне коте
269.20 нормални ниво
270.00 прелив
271.30 максимални ниво
273.50 круна бране

1. Десни
насип уз
Западну
Мораву у
Адранима,
1.71 km са
**
левообални
м
успорним
насипом уз
Грдичку
реку до
железничк
е пруге,
0.80 km и
**
обострани
м
успорним
насипима
уз Мусину
реку, 4.40
km, укупно
6.91 km

В
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„Гружа”
КНИЋ

ВВ
РО
ВО

Западна
Морава:
Милочај
(Р); л, д, и;
„0” 194.27
716
(15.05.2014.)
450 198.77
550 199.77

„Адрани
1“
Затворена
касета
6.91 km
КРАЉЕВ
О
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2. Десни
насип уз
Западну
Мораву у
Адранима
до Грдичке
косе, 1.76
km, са **
деснообалн
им
успорним
насипом уз
Грдичку
реку до
железничк
е пруге,
0.80 km,
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦАукупно
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА2.56
НА km
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:
СЕКТО
Р

ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
Секторски руководилац
Заменик секторског руководиоца

„Адрани
2“
Затворена
касета
2.56 km
КРАЉЕВ
О

Деоница

ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: : Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan.
petrovic@srbijavode.rs,
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за бране М.12.5.: Светлана Живковић, моб.064/840-40-82,Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Славиша Брзаковић, моб.064/840-40-92, Е-mail: slavisa.brzakovic@srbijavode.rs,
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, Email: zapadnamorava@mts.rs
В.Д. Директора: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65
Мирко Шћепановић, моб.066/648-37-00
Максовић Драган, моб. 064/640-47-68

Брана
„ЋЕЛИЈЕ”
М.12.

Брана
„ГРУЖА”

М.12.1, М.12.3,
М.12.4.
М.12.6.

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs
Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, E-mail:
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац,тел. 037/415-301, факс:037/415-314, на
брани: 037/884-113, E-mail: vodovodks@ptt.rs
Директор: Владимир Милосављевоћ, моб. 065/363-36-53

М.12.2.

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs
Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, E-mail:
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240,
факс: 034/335-746,
тел. на брани:034/651-51-19, 651-51-18, диспечер: 034/323-034, E-mail:
jkpv@eunet.rs
Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60

М.12.5.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим
објектима
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ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од
поплава: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

Општина Кнић обухваћена је сектором М.12.5.
1.

Гружа
М.12.5
.

Брана
„Гружа
”

Брана са
акумулацијом
„Гружа” на
реци Гружи,
левој притоци
Западне
Мораве
Простор за
пријем
поплавног
таласа
7.700.000m³
Евакуација
великих вода
се врши
према
Елаборату за
одржавање,
експлоатацију
, управљање и
одбрану од
поплава

Карактеристичне коте
269.20 нормални ниво
270.00 прелив
271.30 максимални ниво
273.50 круна бране

„Гружа”
КНИЋ

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда
Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног
огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем.
На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, редовна
одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима редовна
одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 cm у периоду када се очекује покретање
леда.
Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног
огледала већој од 60% површине.
На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда.
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода
Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24h, или, у случају
гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито.
Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48h, или је, у случају
гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72h, као и у случају
хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од
поплава од спољних вода.
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Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
Услов Б1
Услов Б2
Услов Б3

Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала,
односно пријем воде у канале је отежан.
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је
изразито успорен.
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је
онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта
Услов B1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина до 1%
површине система.
Услов B2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено.
Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
Услов B3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система
поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда
Услов Г1
Услов Г2
Услов Г3

Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и
делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и
залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено
земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање проглашава
наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова
по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.

Елементи оперативног плана за одбрану од поплава
1. Упозоравање
1.1. Уочавање поплаве и прогноза
Фаза 1 – Редовна одбрана - припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних
поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду,
неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели до
реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање неопходних радова,
обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација.
Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном
месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти
угрожени услед дуготрајно високих водостаја. За воде II реда редовна одбрана од поплава проглашава се у моменту
достизања водостаја који је још увек у оквиру корита водотока, а прети да ће се попчети изливати из корита. Предузимају се
мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката, односно стања корита водотока и по
потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.
Фаза 2 - Ванредна одбрана наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који гравитира ка
брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у складу са Оперативним планом одбране од бујичних
поплава.
Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа није у могућности
да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља, са претњом настајања штете
на усевима и објектима. Када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне
одбране, утврђен у складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи
пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, односно кад отпочне изливање воде из корита водотокова,
проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 3. Општи
план одбране од поплава за период од 2012-2018. године („Службени гласник РС” бр. 23/2012).
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Када наступи ванредна одбрана од поплава предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања
водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених
појава.
Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се најаве
екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока
бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. Поред мере непрекидног осматрања и обавештавања (центри за
обавештавање и узбуњивање), предузимају се и упозоравања локалног становништва, јавности на опасност од поплава.
Непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на
постојећим заштитним објектима.
Фаза 3 – Ванредна ситуација наступа са појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима
непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Ванредна ситуација подразумева
посебне мере у саобраћају, по потреби евакуацију становништва и добара.
Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану
од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета.
Руководилац одбране од поплава обавестиће штаб за ванредне ситуације, ради хитног проглашења ванредне
ситуације одбране од поплава, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 6. Општег плана одбране од поплава за период од
2012-2018. године („Службени гласник РС” бр. 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради
преузимање већих радова (ископавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).
Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. Предузимају се мере
организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и
упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након
проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на
постојећим заштитним објектима.
На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје
изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених
критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.
На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се проглашава по
испуњењу напред утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана.
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији јединице локалне
самоуправе одлучује председник општине, односно командант штаба.
Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета
насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.
КРИТЕРИЈУМИ
за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и
проглашење фазе одбране од поплава у надлежности општине Кнић
Фазе одбране
од поплава

ФАЗА 1
Припрема за одбрану од
Бујичних поплава

ФАЗА 2
Ванредна одбрана од поплава

Критеријуми за проглашење
фазе одбране од поплава

Ранг и врста активности,
мера и радова по фазама
одбране од поплава

Припрема одбране

Мере и радови у припремном
периоду, за
превентивно отклањање и
за организовање одбране
од плављења

Најаве и појаве поплавне кише
дужег времена трајања- јаке
пљусковите кише - кише јаког
интезитета на меродавном делу
слива тока

Ванредне активности,
мере и радови у
спровођењу одбране од
плављења

Најава и појава изливања
поплавног таласа из основног тока

Ванредна ситуација,
евакуација становништва
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ФАЗА 3
Ванредно стање
ФАЗА 4
Отклањање последица поплава

Службени гласник општине Кнић
у условима непрекидних падавина у
сливу и повремених јаких
пљусковитих киша на меродавном
делу слива.
Извештаји о плављењу терена
Након појава изливања
поплавног таласа
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и добара

Отклањање последица плављења

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске централе Општинске управе општине
Кнић, са бројем телефона 034/510-113. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко
радио станице из система општинских веза.
Референти месних канцеларија задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту
водостаја водотока на својим теренима. Уколико се поплава деси ван радног времена, референти МК обавештавају
руководиоца одбране од поплава на телефон број 062/ 80 35 138 или преко ПС Кнић на број телефона 034/510-122.
На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши њихову проверу код следећих
извора:
ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs,
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs (имена
одговорних руководиоца и њихови бројеви телефона одређени су Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од
поплава за 2018. годину, коју је донео Министар пољопривреде и заштите животне средине објављену у „Сл. гласнику РС“
,бр. 15/2018 од 28.02.2018. године, а ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.
Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и изласком на терен.
На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, па се добијене информације тумаче
искуствено.
При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од поплава телефоном
налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују
референти месних канцеларија који визуелно осматрају водостај и достављају повратну информацију центру за пријем
упозорења.
У случају да се од ВПЦ „Морава“ РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује поплавни талас већег обима,
активира се Штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По успостављању рада Штаба за одбрану од поплава, обавезе
осматрача су да на свака два сата јављају о стању водостаја. Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског
руководиоца одбране од поплава.
1.2.Оглашавање упозорења
Упозорења се утврђују од стране штаба за одбрану од поплава и морају бити координирана и компатибилна са
РХМЗ.
При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама преносе се
Штабу за ванредне ситуације општине Кнић и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава
(ЈКП „Комуналац“ Кнић, Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, Полицијска станица Кнић).
Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми, у
супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. Обавештења шаље руководилац а доставнице морају бити
потписане од стране руководилаца организација.
По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о опасности од поплава.
За формулисање и пласирање информација као и евидентирање поплавног таласа одређује се при Општинској
управи општине Кнић, Драган Дамљановић са бројем телефона 062/ 306-189, а на основу налога председника Штаба за
ванредне ситуације.
Лице задужено за информисање доставља информације о опасности од поплава средствима информисање и
референтима МК.
2.Евакуација и спасавање
У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено урадити следеће:
А) Осигурати да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно и крајње
одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију.
Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за евакуацију са подручја за које
се процени да ће бити плављена.
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В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно потребна
(инвалиди и сл.).
Г) Успоставити са ПС Кнић контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило за евакуацију.
2.1. Центар за пријем угрожених
2.2. Ургентне мере
У сарадњи са Домом здравља „Даница и Коста Шамановић“, Ватрогасном јединицом, Пословницом
електродистрибуције и ПТТ службом предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за
ванредне ситуације.
3. Информисање јавности
3.1. Ургентне информације
На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација, а
периоду пре, за време и одмах након поплава прима и прослеђује информације које укључују:
А) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији.
Б) Податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи,
локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ.
В) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплаве.
Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или
активностима на уклањању последица од поплава.
Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду
дистрибуцију добијених информација које треба пласирати, а с обзиром на:
а) форму и садржину појединог типа информације;
б) процедуру како и коме се упућује упозорење и друге релевантне поруке;
в) избор и веродостојност поруке;
г) повезаност комуникацијске опреме.

у
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о
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4. Успостављање плана
4.1. Утврђивање потенцијала
У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби, ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“, РЈ
„Чачак“, ЈКП „Комуналац“ Кнић, Општинска управа општине Кнић, приватни предузетници и угрожене месне заједнице.

4.2. Расподела одговорности
Шема руковођења
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ЈАВНОШЋУ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОНЕ
СРЕДИНЕ

РУКОВОДИЛАЦ ЗА
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

СЕКТОРСКИ
РУКОВОДИЛАЦ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЈАВНА КОМУНАЛНА
ПРЕДУЗЕЋА

РУКОВОДИЛАЦ
ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

ПУТНА ПРИВРЕДА

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА

МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
ПОМОЋНИЦИ
ПОЛИЦИЈА

МУП РС
-Сектор за ванредне ситуације-

ЕПС
ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПШТИНЕ КНИЋ

ПТТ
ОПЕРАТИВА ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА

РХМЗ-ПРОГНОЗА

ВОЈСКА
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Непосредну одбрану од поплава на територији општине Кнић организује Општински штаб за ванредне ситуације и Штаб
за одбрану од поплава кога сачињавају: руководилац, заменик руководиоца и помоћници (председници Савета МЗ) за
угрожена насељена места.
Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности а према следећим фазама: припрема за
одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом Наредбом руководилац
одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца а у складу са условима и критеријумима
утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава.
Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог помоћника и секторских
руководилаца укине поједину фазу одбране пре него што се достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране од
поплава ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометереолошке прилике то дозвољавају.
Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на водном подручју доставља
општинском руководиоцу који о томе обавештава председника општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава
и укида одбрану од поплаве и бујица.
Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава.
Заменик председника општине је руководилац одбране од поплава и бујица, а његов заменик је координатор
Канцеларије за пољопривреду и заштиту животне средине општинске управе општине Кнић.
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Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место
(председнике Савета МЗ).
Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове:
- сарађује са помоћником за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, Email: ivan. petrovic@srbijavode.rs,
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs;
- координира рад помоћника у насељеним местима;
- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне
ситуације;
- предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од
поплава укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге,
механизације и других средстава.
Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове:
- спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о стању на терену;
- воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система
заштите и спасавање од поплава;
- подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у току
одбране;
- воде дневник одбране од поплава.
Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца одбране од поплава
обавља следеће послове:
- прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'',
РЈ ''Чачак''и Хидрометереолошке службе и упознаје се са њима;
- даје обавештења средствима јавног информисања;
- одржава везу са Центрима за обавештавање и средствима за информисање.
Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или
нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и
сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место
одмах постави друга.
Све време трајања активности на одбрани од поплава главни руководилац одбране је у контакту са
Штабом за ванредне ситуације и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да Штабу за
ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине у року од 15 дана достави Извештај о
последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.
4.3. Активности и расположиви капацитети у људству и техници ЈКП ''Комуналац''
ЈКП ''Комуналац''из Кнића активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво расположиво
људство и механизацију, као и у санирању последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП
''Комуналац'' је у обавези да грађане снабдева водом из цистерни до нормализације водоснабдевања.
Преглед материјално-техничких средстава којима
располаже ЈКП ''Комуналац'' Кнић
- Багер КАТ (једно возило)
- Камион ,,Камаз“ (два возила)
- Камион ,,ФАП“ (једно возило)
- Трактор (два возила)
- Комбинована радна машина – CASSE (једно возило)
ЈКП „Комуналац'' мора да поседује и следећи материјал и опрему:
јутани џакови, ашови, лопате, секире, тестере,крампове, одговарајућу обућу, ситан материјал (клешта, жице,
ексери и сл.).
Контакт особа: Милош Старчевић, директор ЈКП „Комуналац'' Кнић.
Контакт телефон: 034 /510 -116, факс: 034/510-974, моб. 064/648-63-57.
Поред наведених материјално-техничких средстава у поступку отклањања последица од поплава биће
ангажована и одговарајућа средства у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја
општине Кнић у складу са важећим прописима из ове области.
4.4. Превентивне мере, радови и средства
1.

Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања за општину Кнић од стране овлашћене
организације.
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Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за организовање и руковођење акцијама заштите и
спасавања.
Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала – утврда и одржавање постојећих.
Изградња канала за одржавање и одвођење вода.
Извођење радова на санирању клизишта.
Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава.

Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић
за 2018. годину предвиђена су финансијска средства у износу од 1.500.000,00 динара за пројектовање и
извођење радова на регулацији водотокова II реда (израда насипа, сечење шибља, кресање грана дрвећа које
расте непосредно поред обала река, уређење канала за одводњавање и слично).
Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална
обавеза. Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе руководиоца
одбране од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава састоји се у извршавању одређених
послова и задатака. За потребе одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна и
превозна возила, грађевинске и друге машине и црпне пумпе.
Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за
коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава.
Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за спровођење
одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима.
ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Р.
бр.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

ПРЕДУЗЕЋ
Е
ФУНКЦИЈА

1
1.

2
Зоран Ђоровић

2.

Јелена
Обрадовић

3
Општина
Кнић,предсе
дник
општине
Заменица
председника
општине

3.

Горан
Васиљевић

4.

Милош
Сретеновић
Бранко
Јовановић

5.

6.

Марко
Анђелић

7.

Горан Илић

8.

Дејан
Радовановић

9.

Др Гордана
Милић

10.

Милош
Старчевић

Управа за
ванредне
ситуације
Председник
Скупштине
Заменик
председника
Скупштине
Члан
општинског
већа
Члан
општинског
већа
координатор
Канцеларије
за
инвестиције
директор
Дома
здравља
директор
ЈКП
''Комуналац''

ШТАБСК
А
ФУНКЦ
ИЈА
4
Командан
т штаба

Поса
о

Телефон
Фак
Ста
с
н

Мобил
ни

5
510113

6
510113

7
515611

Заменик
командан
та штаба

510113

510113

510230

Нач.штаб
а цивилне
заштите
Члан

510106

Члан

510113
510113

510113
510113

510968
5912
10

Адреса

Напоме
на

8
062206
246

9
Гружа

10

062306
855;
069/506
5076
064/134
2913

Кнић

063/615
-694

Љубић

Крагуј
евац

Љубић

Члан

064685
3344

Гружа

Члан

064/283
2578

Брњиц
а

Члан

510113

510113

063/
486103

Гружа

Члан

510173

510173

061 14
95б
886

Крагуј
евац

Члан

510116

510974
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11.

Александра
Спасојевић

12.

Рајица
Милосављевић

13.

Љубица
Ђуровљевић

14.

Рајко
Милутиновић

15.
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директор
Центра за
социјални
рад
Руководилац
РЈ
''Електрошу
мадија''
Кнић
Начелник
Општинске
управе
Начелник
ПС у Книћу

Члан

510139

Члан

510114

Члан

510112

Члан

510122

Драгић
Мајсторовић

Секретар ОО
Црвеног
крста

Члан

510134

16.

Радојко
Вучковић

Члан

17.

Небојша
Филиповић

Командир
ватрогасноспасилачког
одељења
Кнић
Центар МО
Крагујевац

17
а

Милован
Вујић

Центар МО
Крагујевац
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062
8800
420

Крагуј
евац

064/834
2932

Крагуј
евац

064/274
-7-274

Крагуј
евац

064
892672
0
064
448010
3

Кнић

510123

064/892
4449

Крагуј
евац

Члан

507270

Крагуј
евац

Зам.члана

306173

063/823
7024;
060/023
7024
066/352
021

510992

510113

510134

515516

Гружа

Крагуј
евац

ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ:
ФУНКЦИЈА
Руководилац
Замен. руководиоца
Помоћ. за Балосаве
Помоћ. за Баре
Помоћ. за Бечевицу
Помоћ. за Борач

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јелена Обрадовић
Небојша Арсенијевић
Мирослав Николић
Радомир Урошевић
Мирослав Обрадовић
Милољуб Гвозденовић

АДРЕСА
Општина Кнић
Општина Кнић
Балосаве
Баре
Бечевица
Борач

ТЕЛЕФОН
062 306 855
062 306 125
063 106 09 07
062 30 61 17
064 39 15 909
064 24 75 053

Помоћ. за Брњицу
Помоћ. за Бум.Брдо
Помоћ. за Врбета
Помоћ. за Вучковицу
Помоћ. за Гривац
Помоћ. за Гружу-Грабовац
Помоћ. за Губеревац
Помоћ. за Гунцате
Помоћ. за Драгушицу
Помоћ. за Дубраву
Помоћ. за Жуње
Помоћ. за Забојницу
Помоћ. за Кикојевац
Помоћ. за Кнежевац
Помоћ. за Кнић
Помоћ. за КоњушуБрестовац

Горан Илић
Милија Радоњић
Небојша Симовић
Радослав Зимоњић
Милан Ранковић
Срећко Илић
Горан Николић
Зоран Пантовић
Петар Крсмановић
Горан Миленковић
Милош Милошковић
Славица Савковић
Немања Гарић
Ненад Лазаревић
Владан Чакаревић
Живота Симовић

Брњица
Бумбарево Брдо
Врбета
Вучковица
Гривац
Гружа
Губеревац
Гунцати
Драгушица
Дубрава
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша

064 283 25 78
064 19 63 586
064 85 93 519
069 15 82 582
063 60 59 42
064 68 53 344
063 75 81 873
064 20 82 179
060 063 0316
064 859 32 10
063 63 23 62
063 10 88 053
063 115 60 05
064 12 61 801
063 63 23 25
065 60 56 924
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Помоћ. за Лесковац
Помоћ. за Липницу
Помоћ. за Љубић
Помоћ. за Љуљаке
Помоћ. за Опланић
Помоћ. за Пајсијевић

Милован Миладиновић
Драган Павловић
Миодраг Зорнић
Драган Цековић
Бојан Умељић
Стеван Луковић

Лесковац
Липница
Љубић
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић

063 10 36 575
063 84 14 192
060 677 22 33
069 55 40 919
063 11 06 492
065 44 56 187

Помоћ. за Претоке
Помоћ. за Радмиловиће
Помоћ. за Рашковић
Помоћ. за Суморовац
Помоћ. за ТопоницуКусовац
Помоћ. за Честин

Драган Бекчић
Милован Јовановић
Мирко Лазовић
Горан Оташевић
Иван Банковић

Претоке
Радмиловић
Рашковић
Суморовац
Топоница

060 13 41 015
064 41 32 133
060 45 10 509
060 54 06 700
061 66 52 500

Драган Јовановић

Честин

064 113 88 90

IV
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2018. годину биће
објављен у „Службеном гласнику општине Кнић'' .
Образложење
Правни основ за доношење Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији
општине Кнић за 2018. годину садржан је у чл. 53. и чл. 55. Закона о водама („Сл. гласник РС'', бр. 30/2010, бр.
93/12 и бр.101/16).
Оперативни план одбране од поплава доноси се за воде I реда и воде II реда.
За воде I реда Оперативни план одбране од поплава по водним подручјима за водотоке на којима постоје
заштитни водни објекти, као и потезе водотока на којима ти објекти не постоје, ако се на водотоку може
благовремено спровести одбрана од поплава и да је то технички и економски оправдано и за унутрашње воде,
по мелиорационим подручјима на којима су изграђени системи заштите од унутрашњих вода припрема Јавно
водопривредно предузеће, у складу са Општим планом за одбрану од поплава, а доноси Министарство за
територију Републике Србије.
Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено
мишљење Јавног водопривредног предузећа.
Оперативни план нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава,
критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава,
начин узбуњивања и обавештавања.Општинским планом дефинише се и програм мера, радова и активности за
неповољне хидролошке околности на назначеном подручју у целини.
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда доноси се, у складу са Општим планом и
Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења
Оперативног плана за воде I реда.
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда након усвајања доставља се Министарству
унутрашњих послова.
Наредбу о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину за воде I реда и
унутрашње воде, донео је Министар пољопривреде и заштите животне средине и иста је објављена у „Сл.
гласнику РС“, бр. 5/2018 од 28. 02. 2018. године, а ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.
Број: 217-487/2018-08
У Книћу, 15.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу члана 26. , 27. и 28.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ , бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. Закон, 108/16 и 113/17) , Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ , бр. 16/18) члана 35. став 1.тачка 18. Статута
општине Кнић („Сл.гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласника општине Кнић“ , бр. 3/16) , донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
КНИЋ
l ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, уређује сe надлежност у поступку прибављања, располагања, коришћења и управљања
стварима у јавној својини општине Кнић (у даљем тексту: Општина) .
Ствари у јавној својини Општине чине покретне и непокретне ствари као и друга имовинска права, у
складу са Законом.
Члан 2.
Под прибављањем ствари у јавну својину општине, у смислу ове одлуке, подразумева се прибављање
ствари по тржишној вредности, разменом, изградњом и бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или
једнострана изјава воље) .
Право коришћења ствари у јавној својини општине, у смислу ове одлуке, обухвата право држања
ствари, коришћења исте у складу са природом и наменом ствари, давање у закуп и управљања истом.
Под управљањем стварима у јавној својини општине, у смислу ове одлуке, подразумева се одржавање,
обнављање и унапређење истих, као и извршење законских и других обавеза у вези са тим стварима.
Под располагањем стварима у јавној својини општине, у смислу ове одлуке, сматра се:
1. Давање ствари на коришћење;
2. Давање ствари у закуп;
3. Пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) ,
укључујући и размену;
4. Отуђење ствари;
5. Заснивање хипотеке на непокретностима;
6. Улагање у капитал;
7. Залагање покретне ствари.
Под отуђивањем непокретности у смислу става 4.тачке 4. овог члана подразумева се и одлучивање о
раходовању и рушењу објекта, осим у случају кад рушење наложи надлежни орган због тога што објекат склон
паду и угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи рушење објеката изграђеног супротно
прописима о планирању и изградњи.
Под располагањем другим имовинским правима општине, сматра се уступање права искоришћавања
других имовинских права према садржини одређеној општим прописима који регулишу одговарајућа друга
имовинска права.
Члан 3.
Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине су: јавна предузећа, месне
заједнице, установе, друштва капитала, као и други органи и организације чији је оснивач Општина Кнић, а
који се сматрају корисницима непокретности у јавној својини Општине, у смислу Закона.
Члан 4.
Прибављање и располагање стварима у јавној својини општине у смислу ове Одлуке, врши се у складу
са одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ , бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16 и
113/17) , и по поступцима ближе уређеним Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
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и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених

II ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 5.
Непокретности се прибављају у јавну својину Општине, односно отуђују из јавне својине Општине у
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, полазећи од тржишне вредности предметне
непокретности коју је проценио надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ или други надлежни орган,
изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан исплате.
У изузетним случајевима, непокретности се могу прибавити, односно отуђити из јавне својине
Општине непосредном погодбом, у складу са Законом и Уредбом.

1.

Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине, однсоно отуђења
непокретности из јавне својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда
Члан 6.

Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине односно отуђења
из јавне својине општине , јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, доноси Скупштина
општине Кнић, на предлог Општиског већа општине Кнић.
Нацрт Одлуке из става 1. овог члана, израђује Одељење за имовинско правне, комунално стамбене
послове, урбанизам и грађевинарство, општинске управе општине Кнић, на основу иницијативе Председника
општине.
Предлог одлуке из става 1. овог члана утврђује Општинско веће.
Члан 7.
Након доношења одлуке из члана 6. став 1. ове одлуке, Општинско веће општине Кнић, формира
Комисију која спроводи поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда.
О току поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда Комисија води записник.
Записник из предходног става овог члана, са предлогом за избор најповољнијег понуђача, Комисија
доставља Одељењу за имовинско- правне, комунално- стамбене послове, урбанизам и грађевинарство
Општинске управе општине Кнић, које израђује нацрт одлуке о прибављању непокретности, односно отуђењу
непокретности из јавне својине општине.
Члан 8.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину општине, односно отуђењу из
јавне својине општине, доноси Скупштина општине Кнић, на предлог Општинског већа општине Кнић.
Члан 9.
Уговор о прибављању непокретнсоти у јавну својину општине, односно отуђењу непокретности из
јавне својине општине, закључује Председник општине, на основу одлуке из члана 8. ове одлуке, а након
прибављеног мишљења Општинског правобраниоца.
Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана доставља се Општинском правобраниоцу у року
од 15 дана од дана закључивања уговора, Одељењу за имовинско- правне, комунално- стамбене послове,
урбанизам и грађевинарство, Општинске упртаве општине Кнић, ради спровођења поступка укњижења права
јавне својине, као и увођења у евиденцију непокретности у јавној својини општине Кнић сходно одредбама
Закона и Одељењу за финансије и буџет.
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Поступак прибављања непокретносту у јавну својину општине, односно отуђења
непокретности из јавне својине општине непосредном погодбом
Члан 10.

Непокретности се могу прибавити у јавну својину општине непосредном погодобом, али не изнад од
стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности , ако у конкретном случају то
представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
а) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину општине, по својим карактеристика
једино одговара потребама општине, корисника односно носиоца права коришћења, с тим да предлог одлуке о
оваквом начину прибављања, садржи образложење оправданости и целисходности, са аспекта остваривања
интереса општине, и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда;
б) случај када се ради о међусобном расолагању између општине и других носиоца права јавне својине;
в) случај прибављања непокретности у јавну својину општине путем размене, ако је та размена у
интересу општине Кнић, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона о јавној својини.
Непокретности у јавној својини општине могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али
не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају
то представља једино могуће решење уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења
и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда.
Члан 11.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине, односно отуђењу из јавне својине
општине непосредном погодбом, спроводи се у складу са Законом и Уредбом и применом одредаба члана 6. 7.
и 8. ове Одлуке, осим обавезе расписивања јавног огласа.
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину, односно отуђењу из јавне својине општине
непосредном погодбом, након спроведеног поступка, доноси Скупштина општине Кнић, на предлог
Општинског већа.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине, односно отуђењу из јавне својине
општине непосредном погодбом, у име општине закључује Председник општине, на основу одлуке из
предходног става овог члана, након прибављања мишљења од Општинског правобраниоца.
Члан 12.
Изузетно, општина Кнић може отуђити непокретност из јавне својине општине, испод тржишне цене,
односно без накнаде у случајевима прописаним Законом и Уредбом, ако постоји интерес општине Кнић за
таквим располагањем.
Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине испод тржишне цене, односно без
накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање прописаних разлога и оправданости
оваквог начина отуђења.
Члан 13.
Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине испод тржишне цене, односно без накнаде,
доноси Скупштина општине Кнић, на предлог Општинског већа.
Нацрт одлуке отуђењу непокретности из јавне својине општине испод тржишне цене, односно без
накнаде, на иницијативу Председника општине припрема Одељење за имовинско- правне, комунално- стамбене
послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине испод тржишне цене, односно без накнаде,
са лицем коме се отуђује непокретност, у име општине закључује Председник општине Кнић, на основу Одлуке
из става 1. овог члана уз претходно прибављено мишљење Општинског правобраниоца.
Примерак закљученог уговора из става 3. овог члана доставља се Општинском правобраниоцу у року
од 15 дана од дана закључивања уговора, Одељењу за имовинско- правне, комунално- стамбене послове,
урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић, ради спровођења поступка укњижења права
јавне својине, као и увођења у евиденцију непокретности у јавној својини општине Кнић сходно одредбама
Закона и Одељењу за финансије и буџет.
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III ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 14.
Одлуку о давању непокретности у јавној својини општине на коришћење, о преносу права коришћења
непокретности на другог корисника или носиоца права јавне својине (са накнадом или без накнаде) ,
укључујући и размену, као и решење о одузимању и престанку права коришћења непокретности у јавној
својини општине, доноси Скупштина општине Кнић на предлог Општинског већа.
На основу одлуке из предходног става, закључује се уговор између општине и корисника или другог
носиоца права на непокретности који у име општине закључује Председник општине по претходно
прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.
Нацрт Одлуке из става 1. овог члана припрема надлежно Одељење.

Члан 15.
Корисници непокретности у јавној својини општине, имају право да управљају стварима у јавној
својини које користе и обавезу да се старају о њиховом одржавању, обнављају и унапређују, као и да се старају
о другим питањима од значаја за очување непокретности.
IV ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 16.
Прибављање покретних ствари у јавну својину општине, врши се на начин прописан законом којим се
уређују јавне набавке.
Отуђење покретних ствари из јавне својине општине, врши се у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес општине.
Уколико покретне ствари нису отуђене поступком јавног надметања односно прикупљања писмених
понуда, Комисија оглашава продају непосредном погодбом по по почетној цени утврђеној у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда.
Уколико се покретне ствари не продају ни по оглашеној продаји непосредном погодбом, Комисија ће
огласити продају покретне ствари по почетној цени умањеној за 20% , а у наредном оглашавању прода покретне
ствари ће се извршити по почетној цени умањеној за 40% .
На поступак отуђења покретних ствари у јавној својини општине, сходно се примењују одредбе ове
Одлуке које се односе на прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине јавним надметањем
или прикупљањем писмених понуда и Уредбе.
Начелник Општинске управе општине Кнић доноси акт о прибављању и располагању покретним
стварима, осим превозних средстава и опреме веће вредности.
Одлуку о прибављању и располагању превозним средствима и опремом веће вредности у јавној
својини општине доноси Општинско веће општине Кнић. Нацрт предлога одлуке израђује надлежно Одељење.
Члан 17.
Под покретним стварима у јавној својини општине које користе органи општина, за вршење својих
права и дужности јесу превозна средства, предмети историјско- документарне, културне и уметничке
вредности, опрема, потрошни материјал и покретне ствари за посебне намене.
Опремом и потрошним материјалом сматрају се: рачунарски системи, биротехничка опрема, средства
веза, канцеларијски намештај и други предмети потребни за рад органа.
Изузетно, покретне ствари (превозна средства) из претходног става, могу се уступити на коришћење
(са накнадом или без накнаде) установама, јавним агенцијама и другим организацијама, чији оснивач општина
Кнић.
Одлуку о начину коришћењу превозних средстава у јавној својини општине Кнић, донеће Општинско
веће општине Кнић у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Надлежност и начин вођења евиденције
Члан 18.
Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини општине Кнић као и евиденцију права
коришћења на непокретностима у јавној својини Републике Србије, води Одељење за имовинско- правне,
комунално- стамбене послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић, у складу са
законом и подзаконским актима.
Јавна предузећа, установе, и други органи и организације чији је оснивач Општина Кнић, воде
евиденцију о праву коришћења на непокретностима које користе и достављају надлежном Одељењу из
претходног става.
Одељење за финансије и буџет је надлежно за вођење евиденицје о стању, вредности и кретању
средстава у својини општине Кнић које користе органи и организације општине.
V ПРИБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, КАО И УСТУПАЊЕ ИСКОРИШЋАВАЊА
ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА
Члан 19.
Другим имовинским правима, у смислу закона су: право на патент, право на лиценцу, модел, узорак и
жиг, право коришћења техничке документације и друга имовинска права утврђена законом, чији је носилац
Општина Кнић
Члан 20.
Друга имовинска права прибављају се и уступају у поступаку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним Законом и Уредбом, полазећи од
тржишне вредности предметних или сличних имовинских права, изражене у еврима, с тим што се исплата врши
у динарској противвредности по званичном курсу Народне банке Србије на дан исплате.
Члан 21.
Начин, услови и поступак прибављања других имовинских права, као и уступање искоришћавања
других имовинских права, спроводе се по одредбама ове Одлуке, Закона и Уредбе.
Члан 22.
Одлуку о прибављању као и уступању искоришћавања других имовинских права, доноси Скупштина
општине Кнић.
Нацрт Одлуке израђује Одељење за имовинско- правне, комунално- стамбене послове, урбанизам и
грађевинарство Општинске управе општине Кнић, на основу иницијативе Председника општине.
Предлог одлуке из става 1. овог члана утврђује Општинско веће.
Члан 23.
Уговор о прибављању других имовинских права односно уступања искоришћавања других имовинских
права, у име општине закључује Председник општине уз претходно прибављено мишљење Општинског
правобраниоца.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Поступак, услове, начин и надлежност за давањем ставари у јавној својини општине у закуп као један
вид располагања стварима у јавној својини, регулисан је посебном одлуком Скупштине општине Кнић
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Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број: 46-801/18-02
У Книћу 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу члана 97. став 8.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ , бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10- одлука УС, 24/11,121/12,
42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14) , члана 35. став 1.тачка 15. Статута
општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласника општине Кнић“ , бр. 3/16) , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.гласник општине Кнић“
, бр. 4/15) у члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор на жиро рачун 840741538843-29 са позивом на број 63-044 модел 97. “
Члан 2.
Члан 21. мења се и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде
за уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 2/10, 5/11 и 4/14) “ .
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .

Број: 46-843/18-02
У Книћу 15. 06. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018.године, на основу чл. 32. став1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, бр. 83/14- др. закон, бр. 101/16- др. закон) ,
члана 11. а став 19. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“ , бр. 18/10, 55/13 и 27/18др. закон) , и чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08, бр. 3/16) , донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању студената са територије општине Кнић „Сл. гласник општине Кнић“ , бр.
16/13, бр. 19/15, бр. 1/17) , брише се чл.13. Одлуке.
Члан 2.
Досадашњи чланови Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић бр. 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 и 22, постају чланови бр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
Члан 3.
Остали чланови Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић („Сл. гласник општине
Кнић“ , бр. 16/13, бр. 19/15, бр. 1/17) остају неизмењени.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .

Бр. 67-754/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу чл. 15. став 1.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ , бр. 111/09, 92/11 и 93/12) , чл. 10. Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ , бр. 98/10) , чл. 35. став 1. тачка 7. и тачка 27.
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/16) , чл.146. и 147.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела је
О Д Л У К У
О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић” , бр. 10/16, 17/16, 18/16, 22/17 и 28/17)
- у чл. 3. мења се тачка 6. и гласи „6. Гордана Милић, директор Дома здравља „Даница и Коста
Шамановић“ из Кнића“ .
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Кнић“ .

Број: 217-646/2018-04
У Книћу, 15. 06. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу члана 27. став 10.
Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ , бр. 72 /11, 88/13, 108/16, 113/17) , и члана 35. став 1. тачка 18.
Статута општине Кнић („ Сл. гласник РС“ , број 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ 3/16) , донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРЕНОСОМ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОПШТИНУ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак за прибављање у јавну својину Општине Кнић, преносом права
јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Кнић, без накнаде и то:
- објекат – Зграда културе пов. 450 м2, са земљиштем за употребу објекта, у државној својини
Републике Србије – држаоци Месна заједница Губеревац и Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ - Кнић,
изграђена на кп. бр. 236/1-земљиште у грађевинском подручју, уписана у лист непокретности бр. 138 КО
Губеревац, и
- објекат – Зграда здравства, пов. 129 м2, породично стамбена зграда за колективно становање, пов.
2
141м и помоћна зграда пов. 54 м2 , са земљиштем за употребу објекта, у државној својини Републике Србије –
држалац Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ – Кнић, изграђени на кп. бр. 770/14- земљиште у
грађевинском подручју, уписани у Лист непокретности бр. 245 КО Баре.
Члан 2.
Објекат – Зграда културе на кп. бр. 236/1 у КО Губеревац се делом користи као сала са бином и
пратећим просторијама за потребе грађана Месне заједнице Губеревац, а у делу објекта је Здравствена
амбуланта Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ - Кнић, чији је оснивач општина Кнић.
Објекат – Зграда здравства на кп. бр. 770/14 у КО Баре се користи као Здравствена амбуланта Дома
здравља „Даница и Коста Шамановић“ - Кнић, чији је оснивач општина Кнић, и за ту намену је и изграђена.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Кнић да захтев са прибављеном документацијом РГЗ- СКН Кнић,
образложењем о основаности прибављања међусобним располагањем без накнаде и ову Одлуку, достави Влади
Р. Србије, преко Републичке Дирекције за имовину Републике Србије, ради одлучивања.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“
.
Бр. 464-878/2018-02
У Книћу,15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу чл. 20 и чл. 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/2016- др. закон) , чл.
4. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , чл. 2. став 1.
тачка 2. и чл. 39. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“ , број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и
84/15) и чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине
Кнић“ , бр. 3/16) , и чл. 146. и 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић, („Сл. гласник РС“ ,
бр.95/08) , донела је
ОДЛУКУ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се сталне манифестације у области културе и туризма од значаја за општину
Кнић (у даљем тексту: Општина) , које се финансирају или суфинансирају из буџета Општине.
Члан 2.
Сталне манифестације у области културе и туризма од значаја за Општину су оне које својим значајем
и садржајима окупљају већи број учесника, афирмишу и репрезентују Општину, доприносе очувању
историјског и културног наслеђа, неговању традиције, изворног и културног стваралаштва и задовољавају
потребе грађана Општине.
Члан 3.
Сталне манифестације у области културе и туризма од значаја за општину Кнић су:
1. Гружанско пролеће
2. Петровдански песнички сусрети
3. Топоничко посело
4. Дани Стевана Книћанина
5. Разиграна Гружа
6. Новогодишње дечје свечаности
7. Вашари у Книћу- Книћанско лето
1. „Гружанско пролеће“ , je дводневна манифестација која окупља ученике основних школа из
Топонице, Кнића и Груже и ученике музичке школе „др Милоје Милојевић“ Крагујевац- издвојена одељења
Кнић и Гружа (ликовна и драмска секција, плес и музицирање) .
2. „Петровдански песнички сусрети“ , је једнодневна манифестација која се организује већ 8 година
на црквени празник „Петровдан“ , у порти Цркве Светог Гаврила у Борчу. Окупља песнике и романописце.
3. „Топоничко посело“ , је једнодневна манифестација која представља смотру фолклорног
стваралаштва, једнодневна културна манифестација фолклорног и изворног стваралаштва, са циљем њиховог
очувања и промовисања, која окупља велики број учесника и посетилаца
4. „Дани Стевана Книћанина“ , је дводневна културна манифестација фолклорног и изворног
стваралаштва, са циљем њиховог очувања и промовисања, која окупља велики број изворних група и КУД - ова
из целе Србије
5. „Разиграна Гружа“ у Гружи, је дводневна манифестација фолклорног стваралаштва међународног
карактера, кроз коју се представља фолклорна традиција различитих крајева земље и иностранства, кроз игру,
песму, ручне радове.
6. „Новогодишње дечије свечаности“ је тродневна манифестација која обухвата маскенбал, дочек
Деда Мраза и ватромет. Одржава се у Книћу, Гружи и Топоници.
7. „Книћанско лето'' у Книћу; је манифестација са великим бројем учесника који се представљају у
различитим областима стваралаштва. Одржава се два пута годишње, у време традиционалних вашара у Книћу,
„Св. пророка Илије“ , 02. августа и „Преображења господњег“ , 19. августа. Ова манифестација окупља велики
број посетилаца а циљ јој је да богатим културним садржајима представи општину Кнић пред бројним
посетиоцима који се у дане вашара окупљају у Книћу.
Члан 4.
Манифестација
општину Кнић.

Ликовна колонија „Гружанска јесен“ је манифестација од посебног значаја за
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Ликовна колонија је манифестација са преко 20 година дугом традицијом. Организује се сваког
септембра у неком од гружанских села. Учесници ове манифестације су сликари, вајари, иконописци из Србије
и иностранства. Гости колоније су песници и глумци, па се организују и књижевне вечери. Колонија се одржава
у сеоском амбијенту, а уметници су смештени у домаћинствима која се баве сеоским туризмом. Од деветог
сазива колонија је добила међународни карактер учешћем уметника из иностранства. Формирана је вредна
збирка уметничких дела и до сада је организовано неколико изложби.
Финансирање ове манифестације се обезбећује у оквиру пројектног финансирања и средства за
реализацију ове манифестације се посебно планирају кроз финансијски план Туристички организације општине
Кнић и буџет општине Кнић.
Средстава за организацију ове манифестације могу се обезбедити и средствима надлежних
министарстава, спонзорствима, донаторствима и из других извора у складу са Законом.
Члан 5.
Организатор и суорганизатори манифестација из члана 3. и 4. Одлуке су Установа „Културни центар и
библиотека“ и Установа „Туристичка организација општине Кнић“, као јавне установе чији је оснивач
општина и које су основане између осталог за организовање манифестација у области културе и туризма (у
даљем тексту: Установа) .
Установа координира активности свих учесника манифестације, утврђује програм манифестације и
износ средстава потребних за реализацију тог програма (програм и предрачун трошкова) , одређује место, време
и дужину трајања манифестације, подноси извештај Општинском већу општине Кнић
о одржаној
манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним средствима у року од 60 дана од завршетка
манифестације, са мишљењем о уметничком и културном нивоу програма манифестације, посећености,
медијској кампањи и сл. и врши друге послове везане за одржавање манифестације.
Члан 6.
Средства за одржавање манифестација из чл. 3. ове Одлуке обезбеђују се Одлуком о буџету општине
Кнић, кроз одобрене апропријације индиректног корисника Установе и дефинисана су Планом и програмом
Установе, на које сагласност даје надлежни орган оснивача.
Поред средстава из става 1. овог члана, организатори обезбеђују средства за одржавање манифестације
и из других извора, у складу са законом.
Члан 7.
Општина Кнић може у буџету планирати средства за финансијску подршку програмима и пројектима у
области културе, туризма и спорта која се додељују путем јавног кокурса.
Области културне и туристичке делатности за које се расписује конкурс, могући учесници на
конкурсу, мерила и критеријуми за избор програма и пројеката, поступак спровођења конкурса, максималан
износ средстава којима се програм или пројекат може финансирати или суфинансирати и друга питања од
значаја за спровођење конкурса ближе се уређују посебним Правилником који доноси Скупштина општине.
Конкурси из става 1. овог члана се расписују за сваку наредну буџетску годину најкасније 60 дана од
дана усвајања Буџета за наредну годину.
Средства буџета која се додељују по овом основу подлежу законским прописима којима се уређује
контрола државне помоћи .
Члан 8.
Општина може бити организатор или суорганизатор манифестација, програма или пројеката у области
сарадње са другим јединицама локалне самоуправе и локалним властима других држава, удружењима локалних
самоуправа и међународним и регионалним организацијама локалних власти.
Одлуку о учешћу, организацији и финансирању манифестације, програма или пројеката доноси
Општинско веће на предлог председника општине.
Члан 9.
Општина Кнић задржава право да финансијски подржи и манифестације које није било могуће
планирати унапред, а чији организовање представља посебан интерес, с тим да средства за те манифестације
могу бити ангажована највише до 15% на годишљем нивоу у односу на укупна средства намењена за подршку
манифестацијама сталног карактера од значаја за општину. Одлуку о подршци ових манифестација доноси
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Општинско веће, на детаљно образложен захтев организатора, који уз достављен захтев подноси и програм
манифестације .
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Кнић“ .
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о културним манифестацијама и програмима у
области културе од значаја за општину Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 11/17) .
Број: 332-898/18-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу чл. 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/2016- др. закон) , чл. 133,
а у вези чл. 132. Закона о здравстевној заштити („Сл. гл. РС“ , бр. 107/2005, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон) , чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(„Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , број 3/16) , чл.19. и чл. 22. Статута Дома здравља
„Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, на који је Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр. 110180/07-01 од 04.06.2007. године, са изменом на коју је дата сагласност Решењем СО Кнић, бр.110-527/2009-01,
од 12.06.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
1. За директора Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, именује се, на мандатни период
од 4 године: - Др Гордана Милић, специјалиста гинекологије и акушерства из Балосава.
2. Именована ће ступити на дужност директора наредног дана од дана доношења решења.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
4. Решење доставити Др Гордани Милић из Балосава, именованој за директора, и Дому здравља
„Даница и Коста Шамановић“ у Книћу.

Образложење
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, 83/14- др. закон и 101/2016- др. закон) и у чл. 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , број 3/16) , којим је прописано
да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава Управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом. Даље, чланом 133. Закона о здравстевној заштити („Сл. гл. РС“ , бр.
107/2005, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон)
прописано је: „Директор здравствене установе именује се на период од 4 године, највише два пута узастопно.
Мандат директора здравствене установе рачуна се од дана ступања на дужност. “ Чланом 132. став 1. Закона
прописано је да за директора здравствене установе може бити именовано лице :
1) Које има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са
завршеном едукацијом уиз области здравственог менаџмента;
2) Које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
3) Које испуњава друге услове предвиђене Статутом здравствене установе.
У одредбама чл. 19. и чл. 22. Статута Дома здравља преузете су наведене одредбе Закона. Управни
одбор Дома здравља је расписао конкурс за именовање директора Дома здравља због истека мандата вршиоца
дужности директора. Конкурс је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и у периоду
остављеном за пријављивање кандидата поднета је једна пријава и то од стране Др Гордане Милић,
специјалисте гинекологије и акушерства из Балосава. На седници од 24. 05. 2018. године Управни одбор Дома
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здравља „Даница и Коста Шамановић“ донео је Одлуку да предложи Скупштини општине Кнић да именује
директора Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, и то да се за директора именује Др Гордана
Милић специјалиста гинекологије и акушерства из Балосава. Приликом предлагања кандидата Управни одбор
се руководио позитивним искуством у сарадњи са њом у протеклом периоду у коме је обављала функцију
вршиоца дужности директора и оценом да се ради о особи која поседује стручне квалитете за обављање
функције директора Дома здравља. Др Гордана Милић испуњава прописане услове за именовање на ову
функцију, а у протеклом периоду је обављала функцију вршиоца дужности директора Дома здравља.
С обзиром на напред наведено, Скупштина је донела Решење у наведеном тексту.
Број: 119-846/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16) , члана
16. и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ , број 42/91 и 71/94) , члана 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16) ,
члана 15. и 17. Одлуке о оснивању установе Центар за културу и библиотека („Службени гласник општине
Кнић“ , број 7/15 и 5/18) , донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА У КНИЋУ

1.

У Управни одбора Центра за културу и библиотека у Книћу, на мандатни период од 4 године , именују

се:
- Данијела Луковић, из Претока, за председника, као представник локалне самоуправе;
- Бранко Тодоровић из Вучковице, за члана, као представник локалне самоуправе,
- Сузана Милошевић Жиропађа из Кусовца, за члана, представник запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Стпањем на снагу овог решења престаје мандат в.д. председника и чланова Управног одбора „Центара за
културу и библиотека“ који су именовани Одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању Центра за културу
туризам и спорт- Кнић ( „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 5/18)
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Управног одбора и Центру за културу и
библиотека у Кнић.
Број: 119-850/2018-01
У Книћу 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16) , члана
16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ , број 42/91 и 71/94) , члана 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16) ,
члана 15. и 18. став 1. Одлуке о оснивању установе Центар за културу и библиотека („Службени гласник
општине Кнић“ , број 7/15 и 5/18) , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА У КНИЋУ

У Надзорни одбора Центра за културу и библиотека у Книћу, на мандатни период од 4 године, именују
се:
- Сања Петровић, из Кнића, за председника, као представник локалне самоуправе;
- Милорад Миковић из Кнића, за члана, представник локалне самоуправе;
- Снежана Недељковић из Губеревца, за члана, представник запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Ступањем на снагу овог решења престаје мандат в.д. председника и чланова Надзорног одбора „Центра
за културу и библиотека“ који су именовани Одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању Центра за културу
туризам и спорт- Кнић ( „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 5/18) .
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Надзорног одбора и Центру за културу и
библиотека у Книћу.
1.

Број: 119-851/2018-01
У Книћу, 15.06. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018.године, на основу члана 32. став 1.
тачка 9 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 16.
и 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91 и 71/94), члана 35. став 1. тачка 10. Статута
општине Кнић (''Службени гласник РС'', број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић''', број 3/16), члана 16.
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић''', број 28/17),
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
У Управни одбора Туристичке организације општине Кнић, на мандатни период од 4 године , именују
се:
- Александар Николић из Груже, за председника, као представник локалне самоуправе;
- Марко Марковић из Љуљака, за члана, као представник локалне самоуправе;
- Дејан Павловић из Липнице, за члана, као представник локалне самоуправе;
- Милан Недељковић из Губеревца за члана, представник локалне самоуправе;
- Владанка Алексић из Губеревца, за члана, представник регистрованих домаћинстава која се баве
сеоским туризмом.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
1.
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Ступањем на снагу овог решења престаје мандат председнику и члановима привременог Управног
одбора „Туристичке организације општине Кнић“ који су именовани Одлуком о оснивању Туристичке
организације општине Кнић ( „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 28/17)
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Надзорног одбора Туристичке организације
општине Кнић.
Број: 119-848/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15. 06. 2018.године, на основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16) , члана
16. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ , број 42/91 и 71/94) , члана 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16) ,
члана 19. и члана 27. став 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“ , број 28/17) , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1.

2.
3.

У Надзорни одбор Туристичке организације општине Кнић, на мандатни период од 4 године , именују
се:
- Емина Вујовић из Пајсијевића, за председника, као представник локалне самоуправе;
- Ана Петровић из Кнића, за члана, као представник локалне самоуправе;
- Милован Нешић из Брњице, за члана, као представник локалне самоуправе.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Решење доставити именованом председнику и члановима Надзорног одбора Туристичке организације
општине Кнић.
Број: 119-849/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу чл. 116. став 5. , 6. ,
13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број
88/17) и члана 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине
Кнић“ , број 3/16) , и чл 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ ,
број 95/08) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
1. Именује се Школски одбор Основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи на мандатни период од четири
године, у саставу:
- Драгана Илић, представник запослених;
- Наташа Белић, представник запослених;
- Биљана Пантовић Ђерковић, представник запослених;
- Зоран Павловић из Честина, представник родитеља;
- Драган Филиповић из Губеревца, представник родитеља;
- Славиша Благојевић из Лесковца, представник родитеља;
- Ана Старчевић из Честина, представник локалне самоуправе;
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- Мирко Бранковић из Грабовца, представник локалне самоуправе;
- Стевица Тонић из Груже, представник локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
3. Ступањем на снагу овог решења престаје мандат члановима Школског одбора Основне школе „Рада
Шубакић“ у Гружи, именованим Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-681/2014-01 од 12.06.2014.
године („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 9/14 и 14/16).
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) и против њега се може покренути
управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити именованим члановима Школског одбора Основне школе „Рада Шубакић“ у
Гружи и Основној школи „Рада Шубакић“ у Гружи.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 6. , 12. и став 15. и члану 117.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број 88/17) , којима је
прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, (непотребно изостављено) , да чланове органа управљања из реда запослених предлаже
Наставничко веће, да чланове из реда родитеља предлаже савет родитеља, да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача и да је решење о именовању коначно у управном поступку те да се против
њега може водити управни спор. Чланом 117. став 1. Закона прописано је да мандат органа управљања траје
четири године . Чланом 98. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр.
3/16) , и чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , је
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно
изостављено) .
Овим Решењем се у складу са Законом именује Школски одбор Основне школе „Рада Шубакић“ у
Гружи на нови четворогодишњи мандатни период.
Број: 119-781/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу чл. 116. став 5. , 6.,
13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број
88/17) и члана 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине
Кнић“ , број 3/16) , и чл 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ ,
број 95/08) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
1. Именује се Школски одбор Средње школе у Книћу на мандатни период од четири године, у саставу:
- Јасмина Милосављевић, представник запослених;
- Верица Зечевић, представник запослених;
- Марија Костић, представник запослених;
- Драгана Зечевић из Гунцата, представник родитеља;
- Санела Божовић из Бумбаревог Брда , представник родитеља;
- Марко Савић из Крагујевца, представник родитеља;
- Марија Обрадовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе;
- Александар Ракоњац из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе;
- Урош Пантовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
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3. Ступањем на снагу овог решења престаје мандат члановима Школског одбора Средње школе у
Книћу, именованим Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-724/2014-01 од 12.06.2014. године („Сл.
гласник општине Кнић“ , бр. 9/14, 15/14, 14/16, 4/17 22/17 и 11/18) .
4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) и против њега се може покренути
управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити именованим члановима Школског одбора Средње школе у Книћу и Средњој
школи у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 6. , 12. и став 15. и члану 117.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број 88/17) , којима је
прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, (непотребно изостављено) , да чланове органа управљања из реда запослених предлаже
Наставничко веће, да чланове из реда родитеља предлаже савет родитеља, да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача и да је решење о именовању коначно у управном поступку те да се против
њега може водити управни спор. Чланом 117. став 1. Закона прописано је да мандат органа управљања траје
четири године .Чланом 98. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр.95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр.
3/16) , и чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , је
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно
изостављено) .
Овим Решењем се у складу са Законом именује Школски одбор Средње школе у Книћу на нови
четворогодишњи мандатни период.
Број: 119-783/2018-01
У Книћу, 15.06.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу чл. 116. став 5. , 6. ,
13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број
88/17) и члана 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине
Кнић“ , број 3/16) , и чл 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ ,
број 95/08) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
1. Именује се Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ у Книћу на мандатни период од четири
године, у саставу:
- Дијана Богдановић, представник запослених;
- Гордана Максимовић, представник запослених;
- Татјана Трифуновић, представник запослених;
- Радиша Јовановић из Рашковића, представник родитеља;
- Мирјана Маринковић из Вучковице, представник родитеља;
- Ненад Стевановић из Кнића, представник родитеља;
- Иван Несторовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе;
- Ивана Михајловић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе;
- Јелена Крунић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
3. Ступањем на снагу овог решења престаје мандат члановима Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ у Книћу, именованим Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-680/2014-01 од 12.06.2014.
године („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 9/14, 14/16, 4/17 и 11/18) .
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4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) и против њега се може покренути
управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
5. Решење доставити именованим члановима Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Книћу
и Основној школи „Вук Караџић“ у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 6. , 12. и став 15. и члану 117.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број 88/17) , којима је
прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, (непотребно изостављено) , да чланове органа управљања из реда запослених предлаже
Наставничко веће, да чланове из реда родитеља предлаже савет родитеља, да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача и да је решење о именовању коначно у управном поступку те да се против
њега може водити управни спор. Чланом 117. став 1. Закона прописано је да мандат органа управљања траје
четири године. Чланом 98. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр.
3/16) , и чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник РС“ , бр. 95/08) , је
прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно
изостављено) .
Овим Решењем се у складу са Законом именује Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ у Книћу
на нови четворогодишњи мандатни период.
Број: 119-782/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018.године, на основу члана 4. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11 и 104/16) , члана 35. став 1. тачка 16. Статута општине
Кнић („Сл.гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/16) , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И
ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности
пречишћавања и дистрибуцију воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода („Сл. гласник општине Кнић“ ,
бр. 6/09 и 9/15) у члану 25.став 2 речи „8м3“ замењују се речима : „6м3“.
У ставу 4. речи: „ у троструком износу“ замењују се речима у „четвороструком износу“.
Члан 2.
У Члану 53. речи „8м3“ замењује се речима: „6м3“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број:110-939/18-02
У Книћу 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018. године, на основу члана 22. , 49., 53.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ , бр. 72/11, 88/11, 105/14, 104/16- др. закони, 108/16 и 113/17) , члана
13. став 1. тачка 11. и члана 35. став 1. тачка 7.Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл.
гласник општине Кнић“ , бр. 3/16) , донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РАСПОРЕДУ ПРОСТОРИЈА, НАМЕНИ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У
ЗГРАДАМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о распореду просторија, намени и начину коришћења пословног простора у зградама у
својини општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ , бр. 8/17 ) у члану 2. :
- тачка 1. Дом културе Кнић, у табели б) спрат, за просторије 2, 3 и 5 мења се намена тако да гласи:
„Делатност у области културе и образовања“ , као и корисник просторија тако да гласи:“ Локална
самоуправа (Општина Кнић, установа, орган и организације чији је оснивач општина Кнић“
-тачка 3. Дом културе – Топоница, у табели а) приземље, додаје се:
Ознака
Површина у м2
Намена
Корисник просторије
просторија
19.
11,50
Пословни простор
Закуп
-комерцијалне делатности
20.
5,70
(трговина,услуге, угоститељство,
административне и агенцијске
услуге и слични послови)
Члан 2.
У члану 2. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:
„ 7. Дом културе - Љуљаци, (кп.бр.716/2, ванкњижно власништво)
Ознака
просторија
1.
2.

3.

Површина
у м2
10,50
17,50

Намена
Пословни простор –
комерцијалне делатности
( трговина, услуге,
угоститељство,
административне и агенцијске
услуге и слични послови)

92,00

Сала са бином

Корисник
просторија

Закуп

МЗ Љуљаци

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број: 361- 845/18-02
У Книћу 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,на седници од 15.06.2018. године, на основу, чл. 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , бр. 129/07) , чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић
(„Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , чл. 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ , бр.
36/2006) донела је
ПРАВИЛНИК
о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине Кнић
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава ради финансирања
или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Кнић.
Члан 2.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из члана 1. овог Правилника, црквама
и традиционалним верским заједницама утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине Кнић.
Средства из става 1. овог члана додељују се на основу јавног конкурса.
Члан 3.
Традиционалне цркве су у складу са Законом о црквама и верским заједницама јесу оне које у Србији
имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу посебних закона, и
то: Српска Православна Црква, Римокатоличка Црква, Словачка Евангеличка Црква а. в., Реформатска
Хришћанска Црква и Евангеличка Хришћанска Црква а. в.
Традиционалне верске заједнице у складу са Законом о црквама и верским заједницама јесу оне које у
Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу посебних
закона и то Исламска верска заједница, и Јеврејска верска заједница.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања
пројеката цркава и традиционалних верских заједница територији имају следећи субјекти са подручја општине
Кнић:
- традиционалне цркве;
- традиционалне верске заједнице.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава за финансирање
или суфинансирање пројеката цркава и
традиционалних верских заједница из буџета општине Кнић јесу:
1. број верника:
- до 1000 верника 5 бодова
- од 1 000 до 3 000 верника – 10 бодова
- од 3 000 до 6 000 верника – 20 бодова
- од 6 000 до 10 000 верника – 30 бодова
- од 10 000 до 14 000 верника – 40 бодова
2. да ли је црквени односно верски објекат под заштитом државе као културно добро – 20 бодова;
3. суфинансирање пројеката из других извора – 20 бодова;
4. јубилеји битни за верску заједницу – 20 бодова;
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Члан 6.
Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Кнић за финансирање или суфинансирање пројеката
цркава и традиционалних верских заједница додељују се за:
- изградњу или обнову црквених и верских објеката и објеката у саставу цркве;
- инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и објеката у саставу цркве;
- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
- догађаја битних за верску заједницу.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Кнић из
члана 2. овог Правилника расписује Општинска управа општине Кнић.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана Општинска управа општине Кнић одређује који пројекти из
члана 6. овог Правилника ће се финансирати или суфинансирати и износ средстава.

Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине Кнић, коју именује начелник Општинске управе општине Кнић (у даљем
тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Кнић, локалним медијима и огласној
табли Општинске управе општине Кнић.
Јавни конкурс садржи:
- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс;
- субјекте овлашћене за подношење пријаве;
- услове и критеријуме за подносиоца пријаве;
- конкурсну документацију (обрасце);
- рок за подношење пријаве и адреса;
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима неће
узети у разматрање;
- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се на писарници Општинске управе општине Кнић или поштом на адресу:
Општина Кнић, 34240 Кнић б.б. са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирања или суфинансирања
пројеката црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Кнић“ .
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистован;
одлуку цркве или верске заједнице о извођењу радова;
доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и
прописима који регулишу ову област;
- детаљан опис пројекта за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;
- буџет пројекта;
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека
последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште) , без обзира на датум
приспећа.
-
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Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава предлог
начелнику Општинске управе општине Кнић о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из
буџета општине Кнић .
О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о избору пројеката којима
се из буџета општине додељују средства доставља начелнику Општинске управе општине Кнић.
На основу Предлога Комисије, начелник Општинске управе општине Кнић доноси Решење о
финансирању или суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине
Кнић.
Члан 12.
На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника начелник Општинске управе општине Кнић
закључује уговоре о финансирању или суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из
буџета општине Кнић.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за
пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, начин решавања
спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 13.
Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући Комисији, контролу
реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине
уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је дужан да средства врати.
Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације пројекта, поднесу
извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу „Извештај о реализацији пројекта“ .
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље
поштом.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Обрасце: Пријава на Конкурс за суфинансирање или финансирање пројеката, детаљног описa пројекта или
недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Кнић, буџета пројекта и извештавања
(наративног и финансијског) прописује Комисија.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“ .
Бр. 88-836/2018-01
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2018.године, на основу чл. 28. став 2. Закона
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11 и 104/16) , чл. 24. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине
Кнић“ , бр. 17/16 и 4/14) , и чл. 35.став 1. Тачка 9. 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
1. Усваја се измена Ценовника радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга бр. 35502/18, од 31.05.2018. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од
31.05.2018.године.
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број: 352-920/18-01године
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 15. 06. 2018. године, на основу чл. 60.
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ , бр. 62/06, 65/08- др.закон и 41/09, 112/15 и 80/17) , и
члана 146. став 2. и члана 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: 320-113645/2018-14, од 21. 05. 2018. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кнић за 2018.
годину, одштампан је у прилогу и чини саставни део овог акта.
Образложење
Правни основ за доношење овог Програма саджан је у чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл. гласник РС“ , број 62/06, 65/08- др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17) 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 чланом 153. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , прописано је да Скупштина, у
вршењу послова из своје надлежности доноси програме, 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: 320-11-3645/2018-14, од 21. 05. 2018. године. Скупштина је на
седници од 15. 06. 2018. године донела Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Кнић за 2018. годину.
Број: 320-1667/2017-08
У Книћу, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с. р.

Табела „Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Кнић за 2018. годину је Прилог број 1. Службеног гласника општине Кнић број 14/18.
Draft

Страна 174. – Број 14.

Службени гласник општине Кнић

15. 06. 2018.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.06.2018. године, на основу чл. 68.
став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС” , бр.135/04, бр. 36/09, бр. 72/09, бр.
43/11 и бр. 14/16) , чл. 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС” , бр. 129/07) , чл.13.
став 1. тачка 12. Статута општине Кнић (,,Сл.гласник РС” , бр. 95/08 и бр. 3/16 ) и чл. 38. и чл. 39. став 1.
Одлуке о Општинском већу општине Кнић (,,Сл. гласник општине Кнић” , бр. 1/08), донело је
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које
се током 2018. године планирају у области заштите, унапређења и очувања животне средине.
Одлуком о буџету општине Кнић за 2018. годину планирана средства за ове намене су у укупном
износу од 3.500.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма користиће се за:
1. Финансирање и суфинансирање пројектно техничке документације, програма, пројеката и
других инвестиционих и оперативних активности из области управљања отпадом у складу са Законом
којим се уређује управљање отпадом - планирана средства у износу од 500.000,00 динара.
Општина Кнић, ће учествовати као финансијер и суфинансијер на пројектима из области заштите
животне средине у сарадњи са Министарством заштите животне средине, Републичким фондом за заштиту
животне средине (Зелени фонд), као и невладиним сектором са којима ће се конкурисати код Министарства и
европских фондова.
2. Стручно усавршавање, развој еколошке свести, еколошко образовање становништва, јавне
трибине и др. - планирана средства у износу од 300.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа општине Кнић – Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине ће организовати
следеће активности:
- стручна предавања из области хемијског амбалажног отпада током године (пет предавања у већим
местима општине) ,
- обележавање Светског дана заштите животне средине,
- израда промотивног материјала о збрињавању хемијског амбалажног отпада,
- организовање поделе промотивног материјала грађанима.
Остварити сарадњу са свим електронским и писаним медијима који су присутни у нашем окружењу
на презентацији еколошких активности и популаризацији заштите животне средине. Узети учешће у раду
стручних конференција, семинара и радионица из области заштите и унапређења животне средине и енергетске
ефикасности, које организују домаћа струковна удружења, институти, министарства или донаторске
организације. Организоваће се посета еколошким сајамским изложбама у земљи и у складу са могућностима
учествовати на некој од њих.
Циљне групе за eдукацију су становништво, запослени у јавним предузећима, школама и вртићима и
др.
За реализацију наведених активности током 2018.године, ће бити закључени уговори са овлашћеним
стручним и научним организацијама и установама.За успешну реализацију биће укључене и основне школе са
територије општине Кнић.
3. Уређење јавних зелених површина општине – планирана средства у износу од 2.200.000,00
динара.
У циљу уређења естетског изгледа јавних зелених површина, мотивације становништва за очувањем
животног простора, Општинска управа општине Кнић, ће организовати активности:
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- сређивање и заштита терена постојећих јавних зелених површина и пешачких стаза, заштитних
ограда испред објеката у јавној својини (површине испред Домова културе, здравствених амбуланти, матичних
школа и издвојених одељења), као и око акумулационог језера Гружа.
- куповина садног материјала и
- засад купљеног расада.
За реализацију планираних активности биће ангажован најповољнији извођач радова изабран у
поступку јавне набавке са којим ће бити закључен Уговор о извођењу радова.
4. Управљање заштитом животне средине и заштитом природних вредности – планирана
средства у износу од 500.000,00 динара.
Уговарањем специјализованих услуга са надлежним службама и организацијама спроводиће се
мониторинг загађености воде. Контрола квалитета воде у 2018. години спроводиће се на јавни чесмама, сеоским
водоводима и површинским водама од значаја за локалну самоуправу.
Члан 3.
Финансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са приливом наменских, уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне
средине (,,Сл. гласник РС” , бр. 135/04 и бр. 36/09, бр. 72/09, бр. 43/11 и бр. 14/16) и реализованим средствима
од наплате такси на основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Кнић.
.
Члан 4.
Реализацију програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводиће Општинска управа
општине Кнић – Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине и Одељење за финансије и буџет.
Члан 5.
Овај Програм објавиће се у ,,Службеном гласнику општине Кнић” .
Бр. 501-494/2018-08
У Книћу, 01. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Ђоровић, с. р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11. 06. 2018. године, на основу члана 19.
став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ , бр. 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“ , бр. 1/2008) и члана 29. Пословника о
раду Општинског већа општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ , бр. 1/09, 9/16 и 9/18) , донело је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
2018. 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 Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Кнић за 2018. годину у
оквиру раздела 4, глава 4. , функција 360, програмска активност 0602- 0001– Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, позиција 52, економска класификација 422, позиција 53, економска
класификација 423, позиција 54, економска класификација 424, позиција 55, економска класификација 426,
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позиција 56, економска класификација 512, извор 01 и функција 620, програмска активност 0701- 0002управљање и одржавање саобраћајне ифраструктуре, позиција 95, економска класификација 425, извор
финансирања 01 и расподељују се за спровођење следећих активности:
I АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Поправљање саобраћајне инфраструктуре;
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Кнић;
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћајa;
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја;
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 2018. годину.
Коришћење средстава биће у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима које одређује Општински савет, до нивоа реализованих прихода.
III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Ек. класиф.
743300
приходи од
новчаних
казни за
прекршаје

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1

ПЛАН ПРИХОДА
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 31.12.2018.
године

ПЛАН РАСХОДА
Поправка саобраћајне инфраструктуре у износу од 50%
планираних прихода
Обележавање, уређење и реконструкција паркинг простора,
такси, аутобуских стајалишта и осталих путних објеката
Поправка и замена постојеће вертикалне и обележавање
избледеле хоризонталне саобраћајне сигнализације
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на
територији општине Кнић
Набавка публикација за децу у предшколској установи и
основним школама
Организовање такмичења из безбедности саобраћаја деце
Награде учесницима такмичења
Организовање предавања и радионица
Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и
других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја и набавка аутоседишта за децу
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја
Набавка аутоседишта за децу
Рад и активности Општинског савета на унапређењу
безбедности саобраћаја
Трошкови усавршавања чланова Савета
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IV
Активности тачком 2, тачком 3. и тачком 4. Програма спроводиће се поштујући одредбе Закона о
јавним набавкама. Активности под тачком 1.1 и 1.2 биће реализоване преко ЈКП „Комуналац“ Кнић.
Активности под тачком 4.1. финансијског плана биће финансиране у складу са достављеним
приоритетима од стране ПС Кнић и других органа надлежних за послове саобраћаја.
Реализација тачке 5. 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 2018. године не буду реализоване све активности предвиђене овим Програмом,
средства остварена буџетом општине Кнић постају општи приход према Закону о буџетском систему.
VIII
Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број: 401-847/2018-01
У Книћу, 11. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Ђоровић, с. р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11. 06. 2018. године, на основу члана 59.
став 1. тачка 32. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр.95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/ 16) и
члана 5. став 3. Одлуке о оснивању Пословног савета општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 2/15 и
16/17) донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
Врши се измена и допуна Решења о именовању чланова Пословног савета општине Кнић, број 1191818/2017-01 од 03.11.2017. године („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 20/17) и то тако што се у
тачки I , у ставу 1. после тачке 7. додају тачке 8. и 9. које гласе:
„8. Мирослав Николић, „Гружа аграр“ представник привредника,
9. Милосав Басарић, „Басарић плус Кнић“ представник привредника. “
1.

У тачки I , у ставу 2. досадашњи редни бројеви 8. и 9. постају бројеви: 10. и 11.
2.

3.

4.

Мандат новоименованих чланова Пословног савета општине Кнић траје до истека мандата
Пословног савета општине Кнић, именованог решењем број 119-818/2017-01 од 03.11.2017. године
(„Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 20/17) , односно везан је за мандат Општинског већа.
Решење доставити новоименованим члановима Пословног савета општине Кнић, председнику
општине и Општинској управи- организационој јединици надлежној за послове локалног
економског развоја.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“
.

Draft
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Образложење
Правни основ за доношење решења садржан јеу одредбама члана 59. став 1. тачка 32. Статута општине
Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/ 16) и члана 5. став 3. Одлуке о
оснивању Пословног савета општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 2/15 и 16/17) којим је прописана
надлежност Општинског већа за доношење решења о именовању чланова Пословног савета, на предлог
председника општине, као и да председник општине доставља предлог за именовање чланова Пословног савета
по предходно обављеним консултацијама са представницима привредног сектора на подручју општине Кнић .
Како су дана 19. 04. 2018. године, обављене консултације са представницима привредног сектора на
подручју општине Кнић, председник општине предлаже Општинском већу да изврши измену и допуну Решења
и именује нове чланове Пословног савета, као представнике значајних привредних субјеката који послују на
територији општине Кнић.
Број: 110-910/2018-01
У Книћу, 11. 06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Ђоровић, с. р.

АКТИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
Врши се измена Ценовника на редовном одржавању путева и комуналних услуга бр. 58-01/18 од
12.02.2018. године на који је сагласност дала СО Кнић решењем бр 352-283/2018-01 од 19.02.2018.године, у
делу Цена грађевинског материјала, као и у делу Превоз материјала до места корисника услуга, за одржавање
локалних и некатегорисаних путева у насељима Општине Кнић, на следећи начин:
I.
Шифра
позиције
4.22.

II.
Шифра
позиције
5.4 .

Брише се позиција 4.22. која је гласила:
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.

Израда тампона од камене дробине – агрегата м3
Цена обухвата: набавку камене дробине са
транспортом до 30 км, разастирање грејдером
уз ручну поправку и ваљање виброваљком
и поливање водом.

Јединична
мере
цена
1.830,94

Мења се позиција 5.4. која је гласила:
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.

Израда тампона од камене дробине – агрегата
Цена обухвата: набавку камене дробине са
транспортом до 30 км, разастирање грејдером
уз ручну поправку и ваљање виброваљком.

м3

Јединична
мере
цена
1.830,94

Позиција 5.4. након измене гласи:
Шифра
позиције
5.4 .

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.

Уграђивање тампона од каменог агрегата0-63 м3
према техничком опису. Цена обухвата: машинско разастирање, планирање и ваљање материјала.
Набавка материјала се обрачунава према Ценовнику
или анализом цене коју оверава надзорни орган.
Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику
Транспорта, а даљину оверава надзор.

Draft
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Beз набавке и превоза материјала.
Мења се позиција Цена грађевинског материјала у делу који је гласио:

III.

ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(на Мајдану без превоза са ископом и утоваром)
без ПДВ-а
НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 4 – 8 мм - I класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 60 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 32 мм - I класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 8 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2 – 16 мм - II класа (необухвата превоз и
уградњу)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2 – 16 мм - III класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2 – 8 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2 – 32 мм - III класа (необухвата превоз и
уградњу)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 16 – 32 мм II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 4 – 32 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 30 – 64 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 7 – 64 мм - III класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 8 – 32 мм - II класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 8 – 32 мм - III класа (у цену није урачунат
транспорт и уградња материјала)

ЦЕНА

m3

710,00

дин/m3

546,15

дин/m3

570,00

дин/m3

438,46

дин/m3

510,00

дин/m3

392,30

дин/m3

530,00

дин/m3

407,69

дин/m3

490,00

дин/m3

376,92

дин/m3

490,00

дин/m3

376,92

дин/m3

450,00

дин/m3

346,15

дин/m3

Позиција Цена грађевинског материјала и измењеном делу сада гласи:
ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈЛА ( на стоваришту ЈКП „Комуналац“ без превоза са утоваром)
Ред.бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 31 мм - I класа (у
цену није урачунат транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 63 мм - I класа (у
цену није урачунат транспорт и уградња материјала)
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 7 – 83 мм - III класа
(необухвата превоз и уградњу)

Јед.мере
m3

Цена
1345,50

3

m

m3

1345,50
774,00

НАПОМЕНА: Цене су дате без ПДВ-а
IV.

Брише се: Превоз каменог материјала из мајдана у Рогојевцу до места корисника услуга, за
одржавање локалних и некатегорисаних путева у насељима општине Кнић.
Ред. бр.
До места корисника услуга
1.

Баре

Цена по м3
922,47

Draft
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Балосаве
Бечевица
Борач
Брестовац
Брњица
Бумбарево Брдо
Вучковица (до Суморовца)
Вучковица (до Равног Гаја)
Грабовац
Гривац
Гружа
Губеревац
Гунцати
Дубрава
Драгушица
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша
Кусовац
Липница
Лесковац
Љубић
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић
Претоке
Радмиловић
Рашковић
Равни Гај
Суморовац
Топоница
Честин
Бајчетина

15. 06. 2018.

1.156,74
1.024,96
1.065,63
1.055,87
881,79
1.116,06
982,65
1.075,41
1.086,78
922,90
1.086,78
1.187,65
1.125.82
860,64
994,04
1.116,06
839,48
860,64
922,47
994,04
1.065,63
1.003,81
1.125,82
1.177,89
1.086,78
972,90
963,12
1.146,99
1.044,48
1.024,96
922,47
1.065,63
941,99
1.003,81
1.125,82
1.187,65

У делу осталом делу Ценовника на редовном одржавању путева и комуналних услуга бр. 58-01/18 од
12.02.2018. године на који је сагласност дала СО Кнић решењем бр 352-283/2018-01 од 19.02.2018.године остаје
непромењен.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
До измене Ценовника на редовном одржавању путева и комуналних услуга дошло је услед измена
набавних цена каменог агрегата након спровођења јавне набавке, пораста цена нафтних деривата као основног
енергента и промене полазног места приликом превоза каменог агрегата до места корисника услуга.
У Книћу, 31.05.2018.године
Директор ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милош Старчевић, с.р.
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