
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2015 Број: 4 Кнић, 23.03.2015. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 19.03.2015. године  на основу члана  97.ст.8 Закона о 

планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09-

испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),  и 

члана 35. став 1. тачка 15. Статута општине Кнић (''Сл. 

гласник РС'' бр. 95/08) донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

   

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                             

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописује   се поступак обрачуна и 

наплате доприноса за уређивање грађевинско земљишта, 

зоне и врсте намене објекта, износ коефицијента зоне и 

намене, критеријуми, износ и поступак умањивања 

доприноса, посебна умањења за недостајућу 

инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за 

трошкове инфраструктурног опремања средствима 

инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и 

наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

Члан 2. 

 

Уређивање грађевисног земљишта обухвата 

његово припремање и опремање. 

       Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога, израду 

планске и техничке документације, програма за уређивање 

грађевиснког земљишта , расељавање, уклањање објеката, 

санирање терена и друге радове. 

       Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене. 

       Уређивање грађевинског земљишта врши се према 

средњорочним и годишњим програмима уређивања који 

доноси Скупштина општине Кнић 

Ради обезбеђивања услова за уређивање, 

употребу, унапређење и заштиту грађевинског  земљишта 

Општина Кнић може да оснује привредно друштво, јавно 

предузеће, односно другу организацију или да вршење ових 

послова обезбеди на други начин, у складу са законом , 

односно статутом. 

                                          

     

Члан 3. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

плаћа инвеститор, на жиро рачун 840-742253843-87 са 

позивом на број модела 97 63-044. 

    Средства добијена од доприноса за  уређивање 

грађевинског земљишта користе се за уређивање и 

прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за 

изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре. 

 

 

II – ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

 

Члан 4. 

 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању 

грађевинске дозволе,  односно решењем из чл.145. Закона, 

односно решењем о измени грађевинске дозволе,   на 

основу обрачуна доприноса који врши Одељење за 

имовинско правне, комунално стамбене послове, урбанизам 

и грађевинарство.  

Висина доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта за изградњу објеката обрачунава се тако што се 

просечна цена квадратног метра станова новоградње у 

општини Кнић,објављена од стране Републичког завода за 

статистику, за територију општине Кнић  помножи са 

укупном нето површином објекта који је предмет градње 

израженом у м2 и са коефицијентом зоне и коефицијентом 

намене објекта утврђеним овом Одлуком. 

  Површина објекта за који се плаћа допринос 

обрачунава се по метру квадратном (м2) укупне нето 

површине, према ЈУС У.Ц2.100 2002. 

   Уколико за општину Кнић није објављен податак 

о просечној цени квадратног метра станова у новоградњи из 

става 2.овог члана, као полазна основа за обрачун висине 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта за  

изградњу објеката, уместо просечне цене квадратног метра 

станова новоградње у општини Кнић узима се просечна 

цена за општине и градове из исте  групе  развијености, у 

складу са законом који уређује регионални развој. 

 

 

Члан 5. 

        

       Грађевинско земљиште потпуно  комунално 

опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђена 

саобраћајница, водоводна мрежа, канализациона мрежа и 

електро мрежа. 

      Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и 

објеката, ТТ мреже и објеката, мрежу и објекте 

топлофикације и гасификације, које инвеститор посебно 

уговара са надлежним јавним предузећем. 
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Члан 6. 

Прва зона 

- све парцеле у границама Регулационог плана 

централне зоне насеља Кнић 

Друга зона 
- грађевинске парцеле у границама Планова општег 

уређења за насељена места Гружа и Топоница 

- Грађевинске парцеле у централним зонама 

одређеним у Плановима општег уређења за 

насељена места Баре и Губеревац 

- Грађевинске парцеле у КО Кнић изузев парцела 

које се налазе у првој зони 

- Грађевинске парцеле са обе стране државних 

путних праваца у ширини 200м у КО Вучковица, 

Љубић,Грабовац и Бумбарево Брдо 

 

Трећа зона 

- Остале парцеле у захвату Плана општег уређења 

за насељена места Губеревац и Баре, а које нису у 

другој зони 

Четврта зона 

- остало грађевинско земљиште на подручју 

општине Кнић. 

 

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

 

Члан 7. 

 

Намена објеката за који се плаћа допринос су: 

   - стамбени: индивидуални и колективни стамбени 

објекти, стамбени простор у стамбено-пословним објектима 

и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено-

пословним објектима; 

   - комерцијални: трговински објекти, пословни 

објекти и канцеларије,пословно- стамбени апартмани, 

мењачнице,кладионице, коцкарнице, видео клубови, гараже 

као засебни комерцијални објекти, хотели, угоститељски 

објекти, бензинске пумпе са и без надстрешнице, , објекти 

услужног занатства и грађевинарства,  као и други објекти 

комерцијалног и услужног карактера  и пратећи гаражни 

простор у оквиру ових објеката; 

  - објекти јавне намене који нису у јавној 

својини (болнице, домови здравља, домови за старе, 

објекти образовања, објекти културе, саобраћајни 

терминали, поште и други објекти), и објекти-простори 

традиционалних цркава и традиционалних верских 

заједница у смислу Закона о црквама и верским  

заједницама („Сл.гласник РС“ бр.36/2006). 

    -остали: магацински простор, стоваришта, пијаце, 

економски објекти у смислу Закона о планирању и 

изградњи, помоћни објекти, надстрешнице, отворени 

паркинзи и слично.    

       Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана 

утврђују се према најсличнијој намени. 

        

 

КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

Члан 8. 

 

За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти: 

 

 

             Коефицијент за зону (Кз) 

Урбанистичка зона коефицијент 

Прва зона 0,004 

Друга зона 0,003 

Трећа зона 0,002 

Четврта зона 0,001 

 

Коефицијент за намену (Кн) 

Намена објекта коефицијент 

стамбена 0,5 

комерцијална 1,0 

јавна 0,4 

остала 0,3 

  

Члан 9. 

 

   Уколико је земљиште непотпуно опремљено 

комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у 

складу са чланом 4.ове Одлуке умањује  се за одређени 

проценат у складу са следећом табелом: 

 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 
Проценат умањења 

Пут од асвалтне подлоге или 

подлоге од туцаника 
10% 

Водоводна мржа 10% 

Канализациона мрежа 10% 

Ниско напонкса мрежа 10% 

 

 

Члан 10. 

 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта вршиће се у поступку издавања грађевинске 

дозволе, а на основу достављене  техничке документације 

прописане Законом и подзаконским актима. 

 

Члан 11. 

 

    Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, 

објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и 

складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње 

(простор намењен за гаражирање возила, подстанице, 

трафостанице, оставе,  вешернице и сл.) осим за делове 

подземне етаже које се користи за комерцијалне 

делатности, отворена дечја игралишта, отворене спортске 

терене и атлетске стазе.        

 

Члан 12. 

 

    За изградњу објеката за обављање делатности који 

је од значаја за  развој Општине Кнић, допрнос се може 

умањити до 80%, уз сагласност Општинског већа  општине 

Кнић. 

      Умањење из става 1. овог члана не односи се на 

објекте станоградње. 
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      За помоћне објекте и економске објекте, 

обрачунат допринос за уређивање грађевинског земљишта 

по овој Одлуци умањује се за 40%. 

Члан 13. 

 

           Уколико се мења намена објеката, односно дела 

објекта за који је предвиђен већи износ доприноса, 

инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за 

другу (нову) намену објекта за који је прописан већи износ 

доприноса. 

 

Члан 14. 

 

         Уколико у току изградње настану измене у односу 

на издату грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу 

површину у обавези је да достави нови пројекат за 

грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску 

дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса 

за разлику у површини, који ће бити саставни део 

измењеног решења о грађевиснкој дозволи. 

 

Члан 15. 

 

         Инвеститор који уклања постојећи објекат који је 

изграђен  у складу са законом, у циљу изградње новог 

објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање 

грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата 

корисне површине између објекта који планира да изгради 

и објекта који се уклања, под условом да је за објекат који 

се уклања у ранијем периоду плаћена накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 

          Легалност и површину објекта из ст.1. овог члана 

доказује се на основу техничке и друге докуметације издате 

на основу закона и подзаконских аката. 

 

 

 

   III- НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Члан 16. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

може се платити једнократно у  

целости или на рате. 

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може платити на следећи начин: 

- Једнократно у целости са умањењем у износу од 

30% или 

- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на 

месечном нивоу, са индексом  

потрошачких цена према подацима Републичког завода за 

статистику. 

У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате,  

инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања 

достави: 

            - неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на 

први позив, без приговора која гласи на укупан износ 

недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити 

дужи од три месеца од дана доспећа последње рате или 

          - успостави хипотеку на објекту који вреди 

намање 30% више од укупног износа недоспелих рата у 

корист општине Кнић. 

         Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто 

развијена грађевинска површина не прелази 200м2 и који не 

садржи више од две стамбене јединице није у обавези да 

поднесе средства обезбеђења у случају плаћања доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта на рате. 

    Право на умањење има и инвеститор који плаћање 

врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих 

недоспелих рата, у висини од 30% преосталог дуга. 

 

Члан 17. 

 

Ивеститор је дужан да изврши уплату доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно 

ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства 

обезбеђења, најксније до подношења пријаве радова. 

Уколико инвестотор не измири доспели износ 

доприноса у прописаном року, наплата  

ће се извршити принудним путем реализацијом приложеног 

срества овезбеђења или у поступку прописаном важећим 

Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

     Трошкови принудне наплате падају на терет 

инвеститора.  

 

 

IV- УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 

МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 

ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

  

Члан 18. 

 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу 

ове одлуке, а налази се у обухвату планског документа на 

основу којег се могу издати локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола, може се припремити односно 

опремити и средствима физичких и правних лица. 

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта 

који се гради на неуређеном  

грађевинском земљишту подноси Општинској управи 

предлог о финансирању припремања односно опремања 

грађевинског земљишта. 

Инвеститор који жели да учествује у комуналном 

опремању, уз предлог о финансирању  доставља: 

-правоснажне локацијске услове 

-доказ о решеним имовинско-правним односима 

за парцелу на којој намерава да 

гради објекат, 

           - копију плана за парцеле 

     - предлог динамике и рокови изградње. 

 

 

Члан 19. 

 

Општинска управа општине Кнић након 

разматрања предлога лица из  чл.18 ове одлуке и 

достављене документације,  

сачињава предлог уговора о заједничком  припремању  

односно опремању грађевинског земљишта  и доставља 

Скупштини општине Кнић на одлучивање. 

Уколико Скупштина општине Кнић прихвати 

предлог уговора   о заједничком   

припремању односно опремању грађевинског земљишта, 

између инвеститора и Општине Кнић се закључује уговор 

сходно члану 92.Закона о планирању и изградњи, којим се 

ближе уређују међусобни односи.                                                

   На основу уговора из  претходног става, за 

трошкове инфраструктурног опремања грађевинског 
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земљишта средствима инеститора као и за  вредност 

земљишта које  инвеститор уступи општини Кнић за 

изградњу инфраструктурних објеката, умањиће се износ 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                 

Члан 20 

 

Инвеститори који су закључили уговор са 

општином Кнић о регулисању накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта до ступања на снагу ове одлуке  у 

обавези су да плаћају наканду за уређивање грађевинског 

земљишта у свему у складу са закљученим уговором. 

 

Члан 21. 

 

  Ступањем на снагу ове одлуке,престаје да важи 

Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за 

уређивање грађевиснког земљишта  („Сл.гласник општине 

Кнић“ бр. 2/10,5/11 и 4/14) изузев оних чланова Одлуке који 

се односе на утврђивање и плаћање накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта који су предмет легализације и 

који ће се примењивати до окончања поступка 

легализације. 

Члан 22. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'' 

 

Број: 46-269/15-02 

У Книћу, 19.03.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

  

 

 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 19.03.2015.године, на основу чл. 60.Закона о 

пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'',бр.62/06, 

65/08-др.закон и 41/09), и чл 146. став 2. и чл.153. став 1. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), а по прибављеној сагласности Министарства 

пољопривреде,  шумарства и водопривреде, број: 320-11-

2094/2015-14, од 09.03.2015. године,   донела је 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,  

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Кнић за 2015. годину, 

одштампан је у прилогу и чини саставни део овог акта. 1 

                                           
1 У електронској форми доступан је је на веб сајту 

општине Кнић: http://goo.gl/xXHW2m  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење овог Програма саджан 

је у чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту 

(''Сл.гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон и 41/09)  којим је 

прописано 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, као 

и елементи које треба да садржи  овај Програм. Чланом 146. 

став 2. и чл. 153. став 1. Пословника о раду Скупштине 

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

Скупштине , у вршењу послова из своје надлежности 

доноси прораме, као и да се акти израђују на основу 

изворника записника о раду седнице на којој су донети. 

                Скупштини општине Кнић је достављен предлог 

овог Програма, са  сагласношћу Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, број: 

320-11-2094/2015-14, од 09.03.2015. године, Скупштина је 

донела Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Кнић за 2015. годину. 

 

 

 

Број: 320-1255/2014-03 

У Книћу, 19.03.2015г.                                   

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници 

од 19.03.2015.године, на основу чл. 15. став 1. тачка 4. и 

чл.42. став 6. 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 27. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и чл.147. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНИ 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.15/14), у чл.3., после тачке 

13. додаје се тачка 14. која гласи: 

 ''14. Дејан Даљац, потпуковник 98 ваздухопловне 

бригаде Лађевци, представник Војске Србије''. 

 

 

http://goo.gl/xXHW2m
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Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

 

 

Број: 217-97/15-01 

У Книћу, 19.03.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници 

од 19.03.2015 године , на основу члана 92. Закона о 

буџетском систему (''Сл гл. РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 ,93/12, 62/13, 63/13-исправка , 108/13 и 142/14) , 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл 

гл. РС'',  бр. 129/07,34/10 и 54/11), и члана 35. став 1. тачка 

7. Статута општине Кнић(''Сл гл РС'', бр. 95/08 ) донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О  ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ  

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 

ЗА 2014 ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Завршни рачун Буџета општине Кнић за 2014 

годину подлеже екстерној ревизији коју ће обавити 

екстерни ревизор , односно лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије  финансијских извештаја  

прописаних Законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

 

Члан 2. 

 

  Завршни рачун Буџета општине Кнић за 2014 

годину , садржаће и извештаје екстерне ревизије о 

финаснијским  извештајима који су саставни део  завршног 

рачуна Буџета општине Кнић. 

 

 

Члан 3. 

 

Избор лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

 

Члан 4. 

   

Овлашћује се председник општине Кнић да са 

лицем из члана 3. ове Одлуке закључи Уговор о регулисању 

међусобних односа у вези са обављањем послова ревизије 

Завршног рачуна Буџета општине Кнић за 2014 годину. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Сл. гласнику општине Кнић,, и 

примењиваће се по добијању сагласности Државне 

ревизорске институције. 

 

 

Број : 401-322/15-01     

У Книћу, 19.03.2015.године               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

                                     

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници 

од 19.03.2015. године, на основу чл. 54. Став.1., 2,. 3,.10,  

12. и став 15. и чл.55. став1. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 

55/13) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника о раду 

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

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У ТОПОНИЦИ 

 

1. Именује се Школски одбор Основне школе 

''Свети Сава'' у Топоници на мандатни период од четири 

године,  у саставу:  

1. Јела Петровић, за члана из реда запослених; 

2. Марија Томић, за члана из реда запослених; 

3. Весна Чаировић, за члана из реда запослених; 

4. Милица Јоксимовић, за члана из реда родитеља; 

5. Верица Радовановић, за члана из реда родитеља; 

6. Данијела Миловановић, за члана из реда родитеља; 

7. Бранкица Весовић из Топонице, за члана из реда 

представника локалне самоуправе; 

8. Радиша Милојевић из Топонице, за члана из реда 

представника локалне самоуправе; 

9. Никола Тодоровић из Гривца, 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 

''Свети Сава'' у Топоници, именованим Решењем 

Скупштине општине Кнић број: 119-1054/2011-01 од 

10.03.2011. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 2/11 

,4/11 и 11/13, 6/1/14 и 17/14) 

 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у 

складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09, 52/11 

и 55/13) 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 ''Свети Сава'' у Топоници  

и  Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници. 

 

 

Број: 119-327/2015-01 

У Книћу, 19.03.2015.г.                                                                                             

     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          

Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 27.02.2015.године, на основу чл.7. став 1. тачка 

18. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'',бр. 1/18), чл.9. Правилника о додели 

средстава за програме у области спорта (спортских 

друштава, спортских организација, клубова и удружења од 

интереса за општину), који се финансирају из Буџета 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 5/14 и 2/15), 

чл.29. и 30. став 6. Пословника о раду Општинског већа 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/09), 

донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И 

ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА 

 

 1. Образује се Комисија за процену и избор 

програма за доделу средстава за развој и унапређење спорта 

из Буџета општине Кнић за 2015.годину, (у даљем тексту: 

Комисија). 

 

 2. У Комисију се именују: 

 - Радиша Јовановић, председник, 

 - Љубодраг Ђоковић, члан, 

 - Предраг Обрадовић, члан. 

  

 3. Задатак Комисије је да распише јавни конкурс и 

на основу пристиглих пријава изврши стручни преглед и да 

оцену поднетих програма спортских организација на 

територији општине Кнић. На основу Правилника о додели 

средстава за програме у области спорта (спортских 

друштава, спортских организација, клубова и удружења од 

интереса за општину), који се финансирају из Буџета 

општине Кнић, услова и критеријума наведених у јавном 

конкурсу за доделу средстава као дотација за развој и 

унапређење спорта из буџета за 2015.годину, Комисија 

утврђује предлог за одобравање програма са редоследом 

приоритета и предлогом износа буџетских средстава за 

финансирање предложених програма. 

 4. Обавезује се Комисија да у року од 8 дана од 

дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс 

припреми и достави предлог Одлуке о додели средстава за 

реализацију одобрених програма који се финансирају из 

буџета за 2015.годину, Општинском већу општине Кнић. 

 5. Решење објавити у ''Сл.гласнику општине 

Кнић''. 

 

Број: 9-320/15-01                                                   

У Книћу, 27.02.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Љубомир Ђурђевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.03.2015.                                              Службени гласник општине Кнић                                          Број 4 – страна 7 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ............................................................................................................ 1 

ОДЛУКA  О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ......................... 1 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,  УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ .................................................................................................................................. 4 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ....................................................................................................... 4 

ОДЛУКА О  ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ  ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014 

ГОДИНУ ..................................................................................................................................................................................... 5 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА   ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У 

ТОПОНИЦИ ............................................................................................................................................................................... 5 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА .................................................................................................................... 6 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА .................................................................................................... 6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Биљана Пантовић, дипл.правник, секретар Скупштине 

општине Кнић   Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242 

  Жиро рачун 840-61640-40    Штампа : Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић 

 

 


