
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2018. Број: 25. Кнић, 11. 09. 2018. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

  
 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од  09.11.2018. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),  чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић 

(''Службени гласник РС'', бр. 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'',бр. 3/16), и члана 

167. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр.95/08) и члана 2. и 16. став 1. Одлуке о установљењу општинских награда и 

других јавних признања општине Кнић (''Општински службени гласник'',бр. 3/07, ''Службени 

гласник општине Кнић'', бр.6/09 и 22/08), донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања за 2018. 

годину, поводом Празника општине Кнић, 26. новембра. 

 

Члан 2. 

 

ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ,  се додељује: 

 

1. Бојану Кекићу, за изузетан допринос развоју и напретку општине Кнић и помоћи 

при отварању експозитуре банке „Поштанска штедионица“ у Книћу. 

2. Душану Мојсиловићу, за изузетан допринос развоју гружанског краја кроз 

обнову Дома културе у Забојници и помоћи ФК „Слога“ из Забојнице 

3. Савету Месне заједнице Балосаве за унапређење путне инфраструктуре и обнову 

Дома културе у Балосавама . 

4. Марку Марковић за изузетно уметничко стваралаштво, равој културе на 

територији општине Кнић, писање  химне манастира Каменац и химне општине 

Кнић.   

 

Члан 3. 

 

 НОВЧАНА НАГРАДА,  се додељује: 

 

- Студентима са територије општине Кнић који постижу изузетне резултате на 

студијама и то : 
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1. МИОДРАГУ РАДОСАВЉЕВИЋ из Љубића, студенту IV године Економског 

факултета у Крагујевцу, са просечном оценом 10,00. 

2. ЗОРИЦИ ИЛИЋ из Топонице, студенту IV године Факултета уметности у Нишу са 

просечном оценом 9,48 

3. ИВАНИ ИЛИЋ из Липнице студенту IV године Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са просечном оценом 9,26. 

4. ЉУБИЦИ МАКСИМОВИЋ из Кнића студенту IV године Филолошко уметничког 

факултета у Крагујевцу са просечном оценом 9,21. 

5. ВУЈАДИНУ ДАГОВИЋ из Кикојевца студенту мастер академских студија 

Факултета инжењерских наука у Крагујевцу са просечном оценом 9,00 

6. МИЛИЦИ КЉЕШТАН из Балосава студенту IV године Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са просечном оценом 9,00 

7. МИЛЕНИ РАДОСАВЉЕВИЋ из Кнића студенту VI године Медицинског факултета 

у Крагујевцу са просечном оценом 8,90. 

8. МАРИЈИ МАРКОВИЋ из Честина студенту IV  године Факултета техничких наука 

у Новом Саду са просечном оценом 8,70 

9. МАРИЈИ МИЛИЋЕВИЋ из Забојнице студенту V године Фармацеутског факултета 

у Крагујевцу са просечном оценом 8,64. 

 

- раднику ЈКП „Комуналац“ Кнић и то: 

 

10. ЈОВАНУ МИЛОРАДОВИЋ из Кнића, због постигнутих резултата и доприносу 

добром пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић. 

 

 Новчана награда се додељује у висини од по 50.000,00 динара 

(словима:педесетхиљададинара). 

Члан 4. 

 

 ДИПЛОМА,  се додељује: 

 

1. ДЕЧИЈОЈ КОНФЕКЦИЈИ „BREECHES“ БАРЕ,. за изузетан допринос у 

развоју привреде општине Кнић и запошљавању радника са територије општине 

Кнић 

 

2. ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋ из Балосава , због  изузетаног доприноса у области 

пољопривреде и друштвено корисног рада. 

 

3. АНИТИ ЂОКОВИЋ из Грабовца, као младом предузетнику који успешно 

послује и запошљава раднике са територије општине Кнић. 

4.  КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗИЦЕР 2014“ из Груже , због спортских успеха и 

промоције општине Кнић, као и укључивања великог броја младих у спорт са 

територије општине Кнић 

5. СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ за 

помоћ угроженим подручјима општине Кнић у обезбеђивању пијаће воде 

6. СРБИЈА АУТОПУТ ДОО због изузетне професионалности при извођењу 

радова на асфалтирању путева на територији општине Кнић и поклону 400t 

гребаног асфалта за санацију путева 

 

Члан 5. 
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 ЗАХВАЛНИЦА, се додељује: 

 

        

1. МАНАСТИРУ ''КАМЕНАЦ'' из Честина, за очување духовности и традиције  и 

организације прославе Шест векова манастира Каменац.  

2. ВОЈНОЈ ПОШТИ 2078 КРАГУЈЕВАЦ, због помоћи у развоју путне 

инфраструктуре у селу Лесковац и помоћи у организацији прославе Шест векова 

манастира ''Каменац''. 

3. ВОЈНОЈ ПОШТИ 2078-2 ЛЕСКОВАЦ, због помоћи мештанима села Лесковац на 

чишћењу путева у зимском периоду и унапређењу противпожарне заштите. 

4. ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ КНИЋ, због унапређења противпожарне заштите на 

територији општине Кнић  

5. БАЛКАН ЕКО ТИМ-у, због унапређења очувања животне средине и подизања 

еколошке свести грађана општине Кнић 

6. ЗОРАНУ ТУБИЋ, из Љуљака, због помоћи и подршке у активностима локалне 

самоуправе и развоју гружанског краја. 

7. АЛЕКСАНДРУ НИКОЛИЋ, из Крагујевца, због подршке локалној самоуправи и 

унапређењу путне инфраструктуре на територији општине Кнић. 

8. РАДИШИ ИЛИЋ, из Гунцата, постхумно, због херојске одбране отаџбине од 

агресора 1999. године на Кошарама. 

9. ''МАЈДАН СЕРВИС''-у из Кнића, за успешно дугогодишње пословање и развој 

привреде на територији општине Кнић 

10.  ОДЕЉЕЊУ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО, због изузетног ангажовања, 

професионалног обављања поверених послова по чему је Општинска управа општина 

Кнић постала препознатљива. 

11.  ДРАГАНУ ЈАНИЋЕВИЋ, из Кнића, специјалисти опште медицине, за  рад, 

залагање и развој здравствене заштите, зачетнику саветовалишта за дијабетичаре. 

12.  ГОРАНУ АГАТОНОВИЋ, из Кнића, за успешно пословање и професионалност у 

обављању послова такси превоза. 

13.  ЈОВИЦИ МИЛИВОЈЕВИЋ, из Кикојевца, због друштвене бриге о деци и 

запошљавања радника са територије општине Кнић. 

14.  ДРАГИШИ МАТОВИЋ, из Бечевице, због добротворног рада и учествовања у свим 

акцијама на подручју МЗ Бечевица. 

15.  НЕНАДУ МАТИЋ, из Крагујевца, због исказане хуманости. 

16.  ДУШАНУ РАШИЋ, из Крагујевца, због исказане хуманости. 

17.  МИЛАНУ МИЉОЈКОВИЋ, из Радмиловића, због постигнутих резултата у области 

повртарства. 

18.  ИВАНУ ЈОВАНОВИЋ, из Бечевице, због постигнутих резултата у области 

сточарства 

19.  ДАНИЈЕЛИ МЛАДЕНОВИЋ, из Кнића, због успешног пословања и запошљавања 

радника са територије општине Кнић 

20.  МИЛУТИНУ МИЛОЈЕВИЋ, из Опланића, због постигнутих резултата у области 

пољопривреде. 

21.  СРЕТЕНУ ДИМИТРИЈЕВИЋ, за изузетан допринос развоју културе на територији 

општине Кнић и несебичној помоћи при организовању бројних манифестација. 
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Члан 6. 

 

 Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници 

Скупштине 26. новембра 2018. године. 

 

Члан 7. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 

 

 

Број:17-1660/18-01                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

У Книћу, 09.11.2018.године                                                               Милош Сретеновић с.р. 

 

 
 

 

         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници  од 09.11.2018. године, на 

основу члана 6. став 5. и 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 

26/01,...68/14 - др. закон)  члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр 129/07,  83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 6. става 

1. тачке 1., а  у вези са чланом 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“, бр 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 ,104/16 и 96/17 – усклађени дин. 

износи), члана 35. став 1. тачка 7.  Статута општине Кнић („Службени  гласник  РС“, бр. 

95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16), донела је: 

 

Одлуку 

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарјућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији 

општине Кнић за 2019. годину 

 
Члан 1. 

 

     Овом Одлуком утврђују се просечне квадратног метра одговарајућих непокретности на 

територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

 

     Зоне и најопремљнија зона на територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину 

одређене су посебном одлуком Скупштине општине Кнић. 

 

Члан 3. 

 

       Просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности, на основу најмање три 

промета одговарајућих непокретности по зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2019. 

године, износе у динарима: 
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Табела бр. 1. 

Ред. 

број 

 

Групе непокретности 

Назив зоне 

Прва зона 

(најопремљенија 

зона) 

Друга 

зона 

Трећа 

зона 

Четврта 

зона 

1 Грађевинско земљиште / 242,16 242,16 242,16 

2 Пољопривредно земљиште 55,50 55,50 55,50 49,49 

3 Шумско земљиште  40,57 40,57 40,57 

4 Станови / / / / 

5 Куће за становање / / / / 

 

6 

Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе 

за обављање делатности 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

7 Гараже и гаражна места / / / / 

 

     За врсте непокретности чија просечна цена квадратног метра није могла бити утврђена на 

основу најмање три промета одговарајуће непокретности по зонама, за обвезнике који не 

воде пословне књиге основица пореза на имовину одговарајуће непокретности по зонама 

утврђена у поступку утврђивања пореза на имовину за 2018. годину, представља и основицу 

пореза на имовину за 2019. годину. 

     Неизграђено грађевинско земљиште, које се користи искључиво за пољопривредну 

производњу, за потребе утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, сматра се 

пољопривредним земљиштем. 

Члан 4. 

 

    За одговарајуће непокретности за које у члану 3. ове Одлуке нису утврђене просечне цене 

по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге 

за 2019. годину на територији општине Кнић, користиће се просечне цене непокретности, 

које се налазе у најопремљенијој зони и на основу којих је за текућу годину утврђена 

основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге: 
Табела бр. 2. 

 

Ред. 

број 

 

Групе непокретности 

Назив зоне 

Прва зона (најопремљенија 

зона) 

1 Грађевинско земљиште 420,00 

2 Шумско земљиште 40,00 

3 Станови 39359,71 

4 Куће за становање 15200,00 

 

5 

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе за обављање 

делатности 

 

23500,00 

6 Гараже и гаражна места 4912,69 
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Члан 5. 

 

      Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни 

општине Кнић. 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“,  а примењује се од 01. јануара 2019. године. 

 

 

Број: 436-13-197/2018-03                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу, 09.11.2018. године,                                                            Милош Сретеновић с.р. 

 

     

 

            
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 09.11.2018 године, на основу 

члана 18. став 6. , члана 27. став 10. и члана 51.Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 

72/11, 88/13,105/14, 104/16-др.закон,108/16 и 113/17), члана 14. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине 

Кнић“ бр.14/18) и члана 35.став 1.тачка 18. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ број 

95/08 и Сл.гласник Општине Кнић број, 3/16) донела је 

\ 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 1. 

 Општина Кнић у својству носиоца права јавне својине, даје на  коришћење МУП-у 

Републике Србије – Полицијској управи Крагујевац – Полицијска станица Кнић, пословни 

простор површине 215 м2 у стамбено пословној згради на кп.бр.36/6 уписана у лист 

непокретности бр.1 у КО Кнић под бројем 24, на неодређено време, без накнаде. 

Члан 2. 

 Општина Кнић даје  на коришћење пословни простор  из члана 1. ове Одлуке, МУП-у 

Републике Србије – Полицијској управи Крагујевац а за потребе Полицијске станице Кнић, 

уместо пословног простора који је Полицијска станица Кнић до сада користила у приземљу и 

другом спрату у згради општине Кнић . 

Члан 3. 

    МУП Републике Србије – Полицијска управа Крагујевац – Полицијска станица Кнић, има 

право и обавезу да пословни простор описан у члану 1. ове Одлуке, држи и користи у складу 

са природом и  неменом ствари а која је у функцији извршавања својих надлежности, и да 

њима управља (одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и за извршавања 

законских и других обавеза) у складу са законом и другим прописима. 

Члан 4. 

      МУП-у Републике Србије – Полицијска управа Крагујевац – Полицијска станица Кнић, се 

обавезује да подмирује све трошкове одржавања, као и све друге трошкове и издатке који 

проистичу из коришћења предметних просторија (комуналне трошкове – вода, струја, 

телефон, интернет везе, грејање ...)  

Члан 5. 

         По основу ове Одлуке, не може се извршити упис права коришћења на просторијама 

описаним у члану 1. ове Одлуке, код Службе за катастар непокретности. 

Члан 6. 
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     Општина Кнић као носилац права јавне својине на пословном простору описаног у члану 

1. ове Одлуке, се обавезује да предметни простор уреди и приведе намени за потребе 

Полицијске станице Кнић.   

 

 

Члан 7. 

       На основу ове Одлуке закључиће се уговор између Општине Кнић и  МУП-а Републике 

Србије – Полицијске управе Крагујевац – Полицијска станица Кнић којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

Члан 8. 

      Овлашћује се председник општине Кнић да у име Општине Кнић закључи уговор из 

тачке 5. ове Одлуке.  

Члан 9. 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Кнић“. 

 

 

Бр. 361-1480 /18- 01                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу,09.11.2018 године                                                        Милош Сретеновић с.р. 

    

 

 
 
 
 
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 09.11.2018 године, на основу 

члана 27. став 10. и члана 29.става 3. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11,  

88/13 и 105/14) , члана 137.став 1. тачка 2. Закон о спорту ( „Сл гласник РС“ број 10/16) ,и 

члана 35.став 1.тачка 18. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ број 95/08 и Сл.гласник 

Општине Кнић број, 3/16) донела је :  

 

О Д Л У К У 

О приступању прибављања у јавну својину општине Кнић изградњом                                                

спортске   сале у Книћу 

 

Члан 1. 

      Oпштина Кнић у својству инвеститора приступа припремним активностима за изградњу 

спортске сале за потребе Основних школа, Средње школе, спортских организација и  

становништва, на  кп.бр. 1686/2 у КО Кнић 

Члан 2. 

     Покренути поступак израде Урбанистичког пројекта, и пројектно техничке 

документације, за комплекс  на коме ће се градити спортска сала. 

Члан 3. 

         Овлашћује се Општинско веће општине Кнић, да образује Пројектни тим са задатком да 

у сарадњи са општинском управом сачини план активности  за  предузимање свих потребних   

радњи на реализацији изградње спортске сале у Книћу.                                                         

Члан 4. 

            Активности на реализацији  овог капиталног пројекта спроводиће се фазно, а средства 

ће се  обезбеђивати у Буџету општине и из других извора финансирања у складу са Законом.    

Члан 5. 
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      Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Скупштине општине Кнић бр.46-

1925/17-02 од 17.11.2017 године. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

 

Бр.110-1609 /18- 02                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

У Книћу, 09.11.2018 године                                               Милош Сретеновић  с.р.  

 

           

 
 
 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 09.11.2018. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07, 83/14-

др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 56. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.РС'', бр 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине 

Кнић (''Сл.гл.РС'', бр. 95/2008 и 'Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/2016) и члана 147. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/2008) донесе 

 

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ 

ОДБОРА УСТАНОВА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

КНИЋ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се висина и начин исплате накнаде за рад председника и 

чланова Управних и Надзорних одбора установа и јавних служби чији је оснвач општина 

Кнић, и то за: 

- Центар за социјални рад ''Кнић'' у Книћу; 

- Дом здравља Даница и Коста Шамановић'' из Кнића; 

- Центар за културу и библиотека; 

- Туристичку организацију општине Кнић 

за њихов рад у Управним и Надзорним одборима, и друга питања од значаја за уређивање 

овог питања. 

Члан 2. 

 Председник и чланови Управних и Надзорних одбора имају право на накнаду за рад у 

Управном и Надзорном одбору( у даљем тексту:накнада). 

 Висина накнаде  утврђује се по одржаној седници, за лица која су присуствовала 

седници и то у износу од 5 % од просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према 

последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.  

 На износ из става 2. овог члана обрачунавају се и плаћају порези и доприноси, у 

складу са законом. 

 Накнада се обрачунава и исплаћује једном месечно, на основу посебног акта 

директора, који обавезно садржи податак о броју одржаних седница у месецу који предходи 

месецу у којем се врши исплата,  лицима која су присутна на свакој седници  а која имају 

право на накнаду у смислу ове одлуке, као и последњи објављени податак Републичког 

завода за статистику о просечној заради по запосленом у Републици Србији. 

Исплата накнаде врши се  у складу са динамиком исплате зараде запосленима. 
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Члан 3. 

 

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора припада и накнада  

трошкова превоза  и то у висини цене превозне карте у јавном превозу, и то ако од места 

пребивалишта односно боравишта до седишта установе има више од 2 км. 

Уколико за долазак  и одлазак до седишта установе на одређеној релацији не постоји превоз 

у јавном саобраћају, накнада трошкова превоза обрачунаће се на основу  цене превозне карте 

у јавном саобраћају за релацију која је  приближно једнака релацији за коју не постоји превоз 

у јавном саобраћају. 

Лица која су именована за чланове управних и надзорних одбора установе из реда 

представника запослених немају право на накнаду трошкова превоза ако се седнице органа 

одржавају током радног времена, у данима када су та лица радила. 

Лица која су именована за чланове управних и надзорних одбора установа из реда 

представника запослених само изузетно могу имати право на накнаду трошкова превоза и то 

у случају да се седница одржава у данима када та лица не раде ( викенд, годишњи одмор и 

сл). 

 

Члан 4. 

 

 Средства за исплату накнада и осталих примања председника и чланова управних и 

надзорних одбора установа из члана 1. ове Одлуке обезбеђује и исплаћује установа. 

 Накнаде по овој одлуци исплаћују се на рачун примаоца накнаде. 

 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одлуке Управних одбора установа и 

служби које су примењиване за обрачун и исплату накнада члановима Управних и 

Надзорних одбора до ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

Број: 119-1632/2018-01                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу, 09.11.2018. године                                                            Милош Сретеновић с.р. 
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ  на седници од 09.11.2018. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 135. став 2.  тачка 1.  Закона о 

здравстевној заштити( ''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12 и 45/13- др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 35. став 1. тачка 10. Статута 

општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ број 

3/16), члана 24. став 2. тачка 1. Статута Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, 

донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ 

 

1. Утврђује се да директору Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у Книћу, др 

Гордани Милић, специјалисти гинекологије и акушерства из Балосава, именоване Решењем 

Скупштине општине Кнић број 119-846/18-01 дана 15. 06. 2018. године, престаје мандат пре 

истека времена на који је именована и иста се разрешава дужности директора Дома здравља 

„Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, услед поднете оставке. 

 

2.    Ово Решење ступа на снагу даном доношења када и престаје мандат директору а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

   

3. Др Гордана Милић директор Дома здравља„Даница и Коста Шамановић“ у Книћу 

којој је утврђен престанак мандата, дужна је да обавља функцију до ступања на рад 

новоименованог вршиоца дужности директора Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ 

у Книћу. 

 

4. Решење доставити Др Гордани Милић из Балосава и Дому здравља ''Даница и Коста 

Шамановић''у Книћу.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07,83/14-др.закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018) и у члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник 

РС'',број 95/08 и „Службени гласник 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 135. став 2. 

тачка 1. Закона о здравстевној заштити ( ''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) и чланом 24. став 2. тачка 1. Статута 

Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу прописано је да ће оснивач разрешити 

дужности директора здравствене установе пре истека мандата на лични захтев.  

Разлог за доношење наведеног Решења је подношење оставке на функцију директора 

Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ др Гордане Милић, дана 25. 09. 2018. године 

заведена под бројем 119-1461/2018-01, те је у складу са чланом 135. став 2. тачка 1. Закона о 

здравстевној заштити оснивач разрешио др Гордану Милић дужности директора Дома 

здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу.  
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На основу свега наведеног, Скупштини општине Кнић донела је Решење у датом 

тексту. 

 

 
Број: 119-1461/2018-01                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу, 09. 11. 2018. године                                                            Милош Сретеновић с.р.                                                                                                                                            

 

 

 

 
                                                                                                                     

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од дана 09.11.2018. године,  на 

основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 134, а у вези члана132. Закона о 

здравстевној заштити( ''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12 и 45/13- др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 35. став 1. тачка 10. Статута 

општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ број 

3/16), члана 22. а у вези члана 24. став 2. тачка 1. Статута Дома здравља ''Даница и Коста 

Шамановић'' у Книћу, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ 

 

1. За вршиоца дужности директора Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у 

Книћу, именује се, до избора директора, а најдуже на шест месеци:  

- Др Радомир Ерић, доктор медицине из Крагујевца. 
2. Именовани вршилац дужности директора је дужан да ступи на рад наредног дана од 

дана објављивања Решења о именовању у ''Службеном гласнику општине Кнић''.  

3. Мандатни период од шест месеци именованом вршиоцу дужности почиње да тече 

од дана ступања на дужност.  

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''.  

5. Решење доставити Др Радомиру Ерићу из Крагујевца, именованом за вршиоца 

дужности директора, и Дому здравља ''Даница и Коста Шамановић''у Книћу.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018) и у члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08 и „Службени гласник 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 134. 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) прописано је да  „у складу са одредбама овог закона оснивач ће именовати 

вршиоца дужности директора на период од шест месеци“ (непотребно изостављено). 
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Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора здравствене установе односе се и 

на вршиоца дужности директора здравствене установе.  

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 члана 19. и члана 22. Статута Дома здравља преузете су наведене одредбе 

Закона.  

Разлог за доношење наведеног Решења је подношење оставке на функцију директора 

Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ др Гордане Милић, дана 25. 09. 2018. године 

заведена под бројем 119-1461/2018-01, те је у складу са чланом 134. Закона о здравстевној 

заштити потребно да оснивач именује вршиоца дужности директора Дома здравља до избора 

директора а најдуже на 6 месеци. 

С обзиром на чињеницу да др Радомир Ерић из Крагујевца, доктор медицинских наука  

испуњава Законом прописане услове за именовање на ову функцију, Скупштина општине 

Кнић донела је  Решење у датом тексту. 

 

Број: 119-1644/2018-01                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу, 09.11.2018. године                                                               Милош Сретеновић с.р. 
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