
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2014 Број: 9 Кнић, 13.06.2014. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТНЕ КНИЋ, на седници 

од 12.06.2014. године, на основу члана 39. став 2.Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'' бр.129/07), члана 50. 

став 2. а у вези члана 49.Статута општине Кнић(''Сл.гл. 

РС'' бр. 95/08) и члана 55. а у вези члана 50. Став 

3.Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гл. 

РС''бр. 95/08), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Љиљани Жиропађи из Кнића, заменику 

председника Скупштине општине Кнић,  изабраној са 

изборне листе ''Томислав Николић- Српска напредна 

странка'' престаје функција заменика председника 

Скупштине, закључно са 12.06.2014.године, због поднете 

оставке.  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити Љиљани Жиропађи из 

Кнића, и Општинској управи општине Кнић - Одељењу 

за финансије, привредни развој и друштвене делатности  

и Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 39. став 2.Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'' бр.129/07), члана 50. 

став 2. а у вези члана 49.Статута општине Кнић (''Сл.гл. 

РС''бр. 95/08) и члана 55. а у вези члана 50. Став 

3.Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гл. 

РС''бр. 95/08), којим је прописано да председник 

скупштине има заменика који се бира и разрешава на 

исти начин као и председник Скупштине, да заменику 

председника скупштине престаје функција оставком 

(непотребно изостављено), по поступку и на начин који 

је предвиђен за председника Скупштине, као и да се о 

поднетој оставци не отвара расправа нити се одлучује већ 

се престанак функције само констатује у форми решења.   

 Како је дана 03.06.2014.године,  између две 

седнице Скупштине општине Кнић, Љиљана Жиропађа, 

заменик председника Скупштине општине Кнић поднела 

оставку у писаној форми на функцију заменика 

председника Скупштине, то је на oснову одредаба 

Статута и Пословника, на првој наредној седници 

Скупштине после подношења оставке консатован 

престанак функције заменика председника Скупштине, 

због поднете оставке. 

 С обзиром на напред наведено, стекли су се 

услови за престанак функције заменика председника 

Скупштине општине Кнић, Љиљани Жиропађи из Кнића, 

заменику председника Скупштине која је ту функцију 

обављала од 08.06.2012. године, на основу Решења о 

избору заменика председника Скупштине, број:119-

571/12-01 од 08.06.2012.год., а што је Скупштина 

општине Кнић утврдила овим решењем. 

 

Број: 119-727/2014-01     

У Книћу, 12.06.2014.год.                                        

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници одржаној 12.06.2014.године, по спроведеном 

тајном изјашњавању одборника Скупштине општине 

Кнић, на основу члана 38. став 1. и 3 . и члана 39. Закона 

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

члана 48. и члана 50. Статута општине Кнић(''Сл.гласник 

РС'',бр. 95/08),  члана 16. члана 32. , члана 55. Став 2., а у 

вези члана 50. став 8. и члана 53. Став 1. и члана 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

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

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О избору заменика председника  

Скупштине општине Кнић 

 

 

 1. САША МИЛИНКОВИЋ, из Љуљака, 

одборник изабран са изборне листе ''Ивица Дачић-

Социјалистичка партија Србије(СПС)'' ИЗАБРАН ЈЕ за 

заменика председника Скупштине општине Кнић, на 

мандатни период до истека мандата Скупштинског 

сазива изабраног по локалним изборима одржаним 

06.маја 2012. године. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити Саши Милинковићу, 

изабраном заменику председника Скупштине општине 

Кнић, и Општинској управи општине Кнић -Одељењу за 

финансије, привредни развој и друштвене делатности  и 

Одељењу за општу управу и заједничке послове.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 38. став 1. и 3 . и члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07), члана 48. и члана 50. Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),  члана 16. члана 32. , 

члана 55. Став 2., а у вези члана 53. Став 1. и члана 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),којим је прописано да 

Скупштина има председника скупштине који се бира на 

предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на 

време од четири године, тајним гласањем, већином 
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гласова од укупног броја одборника, да председник 

скупштине има заменика који се бира на исти начин као 

и председник скупштине, да се на седници на којој се 

констује престанак мадата заменика председника 

Скупштине врши избор новог заменика председника 

скупштине и да Скупштина Решењем одлучује о 

појединачним правима, обавезама и правним интересима 

лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 

Скупштине. 

 На седници Скупштине општине Кнић која је 

одржана 12.јуна 2014. године, по констатованом 

престанку функције заменика председника Скупштине 

општине Кнић, због поднете оставке, тајним 

изјашњавањем одборника, већином гласова од укупног 

броја одборника, за новог заменика председника 

Скупштине општине Кнић, изабран је Саша 

Милинковић,  одборник из Љуљака, изабран са изборне 

листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија 

Србије(СПС)''.  

 

 

Број: 119-735/2014-01 

У Книћу, 12.06.2014.год.                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

                                                                                               

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл.78. Закона о 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, и 108/13) 

чл.20. став 2., и чл.35. став 1. тачка 2. Статута општине 

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

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Остварени приходи и примања и извршени 

расходи и издаци по буџету за 2013.годину, износе и то: 

 

 I - Остварени приходи и примања........................ 

304.272.955,41 динара 

 

 II -  Извршени расходи и издаци...........................  

267.375.598,32 динара 

 

 III - Разлика укупних прихода и прим. 

                и изврш.расх.и издат-суфицит.........................  

36.897.357,о9    динара 

  

 Износ од 36.897.357,о9 динара суфицита, 

преноси се у наредну годину као наменски односно 

нераспоређени вишак прихода. 

 

Члан 2. 

 

 Обавеза издвајања у сталну буџетску резерву за 

2013.годину износи 1.521.364,78 динара, на терет 

нераспоређеног вишка прихода из претходних година. 

 Корекција нераспоређеног вишка прихода из 

претходних година врши се за коришћена средства 

сталне буџетске резерве у 2013.години, у износу од 

1.240.083,31 динара. 

 Стање сталне буџетске резерве 

31.12.2013.године, износи 1.866.885,38 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Укупан износ активе, односно пасиве 

консолидованог Годишњег извештаја о извршењу Буџета 

за 2013.годину износи 483.130.000,00динара. (Образац 1 - 

Биланс стања). 

Члан 4. 

 

 Биланс прихода и расхода (Образац 2) је 

консолидовани Годишњи извештај тј. приказани су 

приходи и расходи за буџетска средства, донаторска 

средства, средства Републике, као и из осталих извора 

средстава за директне и индиректне кориснике. Утврђени 

резултат је консолидовани суфицит за све кориснике. 

 Извештај о капиталним расходима и 

финансирању (Образац 3) је консолидовани Годишњи 

извештај тј. приказана су примања и издаци за буџетска 

средства, донаторска средства, средства Републике, као и 

из осталих извора средстава за директне и индиректне 

кориснике. 

 У извештају о новчаним токовима (Образац 4) 

је консолидован Годишњи извештај тј. утврђени су 

укупни кориговани новчани приливи у износу од 

325.130.000,00 динара, укупни новчани одливи у износу 

од 284.481.000,00динара и салдо готовине на крају 

године за све кориснике у износу од 90.085.000,00динара. 

 

Члан 5. 

 

 Укупни приходи од донација у 2013.години 

износе  811.617,74 динара. 

 Из ових средстава измирени су: 

 

 - текући расходи...................................................... 

287.771,99 динара 

 

 - текући издаци.......................................................    

391.850,64 динара 

 

 Утврђени суфицит у 2013.години износи 

131.995,11 динара. 

 

 Суфицит  од донација 2013.године преноси се у 

наредну годину  и користиће се за намене по конкретним 

уговорима о донацијама (прилог извештај о примљеним 

донацијама). 

 

Члан 6. 

 

 Текући приходи и примања, као и текући 

расходи и издаци који су остварили индиректни 

корисници Буџета у 2013.години, а који нису обухваћени 

чланом 1. су: 

 

 Остали извори средстава: 

 

 Текући приходи и примања............................. 

9.896.000,00 динара 
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 Текући расходи................................................ 

11.385.000,00динара 

 

 Текући издаци.................................................    

1.102.000,00динара 

 

 Остварен дефицит из осталих прих.............     

2.591.000,00 динара 

 

 Утврђени дефицит индиректних корисница 

покрива се из нераспоређеног вишка прихода ранијих 

година,  у складу са Одлуком својих органа управљања 

(Образац број 5). 

 

 Укупни суфицит консолидовани износи .............    

40.997.000,00  динара 

 

Члан 7. 

 

 Завршни рачун по извршењу Буџета општине 

Кнић за 2013.годину, чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

Број: 400-539/14-03 

У Книћу, 12.06.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл.53. и 55. 

Закона о водама (''Сл.гласник РС'',бр. 30/10), 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), донела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 О ИЗМЕНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ 

  

 

Члан 1. 

  

 У Оперативном плану за одбрану од поплава за 

воде II реда на територији општине Кнић за 2014.годину, 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 6/14) у табеларном 

прегледу састава Општинског штаба одбране од поплава, 

врше се следеће измене: 

 - тачка 2. мења се и гласи:''Заменик 

руководиоца, Драгиша Јанковић, општина Кнић, 062 306 

199''. 

 - тачка 27. мења се и гласи: ''Помоћник за 

Опланић, Мићић Живорад, Опланић, 064 295 18 50''. 

  

 

 

Члан 2. 

  

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

 

Број:  217-675/14-01 

У Книћу, 12.06.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници oд 12.06.2014.године, на основу чл. 40., чл. 41., 

чл.43. тачка 2. и 3.  чл. 44. Тачка1.,2. и 3. и чл. 98. 

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

62., чл.66., чл.70., чл. 71., чл. 73., чл.74., чл. 75.. 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 трећој измени Одлуке о образовању сталних радних 

тела Скупштине општине Кнић 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 

сталних радних тела Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 ,7/12 и 16/13 ),(у 

даљем тексту: Одлука) и разрешава изабрани и бира нови 

члан сталног радног тела. 

 

Члан 2. 

 

 У Савету за друштвене делатности, у члану 8 . 

тачка 5.дужности члана из реда грађана  разрешава се 

Весна Виријевић из Кнића, представник изборне листе 

''Драган Марковић Палма-Јединствена Србија'', којој је 

мандат члана Савета из реда грађана престао 

потврђивањем мандата одборника Скупштине општине 

Кнић. 

 У Савет за друштвене делатности бира се 

Милоје Радуловић из Кнића, за члана из реда грађана, 

као представник изборне листе ''Драган Марковић 

Палма-Јединствена Србија''. 

 

 Члан 3. 

 

 Мандат новоизабраног члана радног тела траје 

до истека мандата чланова радних тела изабраних 

Одлуком о образовању сталних радних тела Скупштине 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.5/12 и 

7/12 и 16/13). 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

 

Број: 119-712/2014-01     

У Книћу, 12.06.2014..год.                         

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                            

Милић Миловић, с.р.         
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014.године, на основу члана 219. став 

4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник 

РС'',бр. 107/2005, 72/2009-др.закон), тачке 64. став 2. 

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 

матичних књига (''Службени гласник РС'',бр. 109/2009, 

4/2010-испр.), члан 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',бр. 129/07), члан 35. 

став 1. тачка 27. Статута општине Кнић (''Службени 

гласник РС'',бр. 95/08) и члан 146. став 2. и 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

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

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА 

СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О СМРТИ 

 

 

 

 1.За стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих лица  изван здравствене установе и 

издавање потврда о смрти за подручје општине Кнић 

одређује се: 

1. др. Милан Зечевић – хитна медицинска 

помоћ; 

2. др. Драгана Ћендић – хитна медицинска 

помоћ; 

3. др. Марија Трифуновић – здравствена 

станица Кнић; 

4. др. Борисав Миловановић – здравствена 

станица Топоница; 

5. др. Весна Тодоровић – здравствена станица 

Баре; 

6. др. Весна Радовановић – здравствена 

станица Губеревац;. 

 

 2. Средства за преглед умрлих лица и стручно 

утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврда 

о смрти обезбеђују се у Буџету општине. 

 3. Решење доставити Дому здравља ''Даница и 

Коста Шамановић'' у Книћу и докторима медицине из 

тачке 1. овог решења. 

 4. Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 5. Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи решење председника општине Кнић бр. 401-

276/2005-01 од 19.05.2005.године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан 

је у одредбама члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'',бр. 107/2005, 72/2009-

др.закон), тачке 64. став 2. Упутства о вођењу матичних 

књига и обрасцима матичних књига (''Службени гласник 

РС'',бр. 109/2009, 4/2010 – испр.), члана 32. став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр. 129/07), члана 35. став 1. тачка 27. Статута 

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

члана 146. став 2. и 147. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић (''Службени гласник РС'',бр. 

95/08). 

 Чланом 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити прописано је да надлежни орган општине, 

односно града одређује доктора медицине за стручно 

утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 

здравствене установе и издавање потврда о смрти. 

 Упутством о вођењу матичних књига и 

обрасцима матичних књига, тачком 64. ставом 2. 

предвиђено је да ако је лице умрло ван здравствене 

установе уз пријаву прилаже се потврда о смрти коју 

издаје лекар кога је одредила скупштина општине, 

односно града, односно града Београда за утврђивање 

времена и узрока смрти и издавање потврда о смрти. 

 Скупштини општине Кнић, је на основу 

предлога Општинског већа, а сагласно члану 219. став 4. 

Закона о здравственој заштити, тачки 64. став 2. 

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 

матичних књига, члану 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи, члану 35. став 1. тачка 27. Статута 

општине Кнић, и члану 146. став 2. и члану 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине, донела Решење 

у тексту како је дато. 

 

 

Број: 50-431/14-01 

У Книћу, 12.06.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл.38. став 1. и 

чл.42. Закона о правима пацијената (''Сл.гласник РС'',бр. 

45/13), чл.35. став 1. тачка 27. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. став 2. 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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 

ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

  

  

 1. У Решењу о образовању Савета за здравље 

општине Кнић, бр.06-957/13-01 од 12.11.2013.године, 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.14/13), у тачки 1. речи: 

''Др.Милован Исаиловић, представник локалне 

самоуправе'', замењују се речима: ''Др.Милан Зечевић, 

представник локалне самоуправе''. 

 

  2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

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

  

 

Број: 119-691/14-01 

У Книћу, 12.06.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл. 19. став 1. и 2.Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'',бр.52/11), 

чл.16. и 22. Закона о јавним службама (''Сл.гласник 

РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.26. и 35. 

Статута Општинске библиотеке ''Др.Драгиша 

Витошевић'' у Книћу(''Сл.гласник општине Кнић'', 

бр.1/09), а на  који је Скупштина општине Кнић дала 

сагласност Решењем бр.110-409/08-01 од 29.12.2008.г, 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ДР. 

ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

 1. Дужности председника Надзорног одбора 

Општинске библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић''  у 

Книћу,  разрешава се због поднете оставке: 

 - Драган Радомировић из Груже,  

именован Решењем Скупштине општине Кнић 

бр.119-384/2014-01, од 02.04.2014. године 

(''Сл.гласник општине Кнић''', бр.6-1/1). 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Решење доставити разрешеном председнику 

Надзорног одбора и Општинској библиотеци 

''Др.Драгиша Витошевић'',  у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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) и у чл.35. став 1. 

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

РС'',бр.95/08), 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. Чланом 19. став 1. и 

2.Закона о библиотечко-информационој делатности 

(''Сл.гласник РС'',бр.52/11), прописано је да надзорни 

одбор обавља надзор над радом библиотеке и да 

председника и чланове надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач на четири године, са могућношћу да 

поново буду именовани. Чл. 16. и чл.22. Закона о јавним 

службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) прописано 

је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 22. да 

Надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач, 

да се број чланова и састав Надзорног одбора, као и 

његова права и обавезе утврђују актом о оснивању, као и 

да се у Надзорни одбор именују и чланови из реда 

запослених у установи, а чл. 26. 35. Статута Општинске 

библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу, 

прописано је да је Надзорни одбор орган библиотеке, да 

Надзорни одбор врши надзор над финансијским 

пословањем библиотеке, да има 3 члана, и то једног из 

представника локалне самоуправе, једног из реда 

запослених у Општинској библиотеци, на предлог збора 

радника и једног представника књижевног клуба,  да 

Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, на време 

од 4 године, као и да председника Надзорног одбора 

именује оснивач.  

            Имајући у виду да је Драган Радомировић из 

Груже поднео оставку на мандат председника Надзорног 

обора Општинске библиотеке, Скупштина је овим 

Решењем именованог разрешила са функције 

председника Надзорног одбора Општинске библиотеке 

''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу, због поднете оставке.  

 

Број: 119-666/2014-01 

У Книћу, 12.06.2014.г    

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

     

     

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл.32. став 1. 

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

РС'',бр.129/07), чл. 19. Закона о библиотечко-

информационој делатности(''Сл.гласник РС'',бр.52/11), , 

чл.16. и 22. Закона о јавним службама (''Сл.гласник 

РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.26. и 35. 

Статута Општинске библиотеке ''Др.Драгиша 

Витошевић'' у Книћу, од 23.04.2008.г., а на  који је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем 

бр.110-409/08-01 од 29.12.2008.г, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ДР. 

ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'', У КНИЋУ 

 

 

1. У Надзорни одбор Општинске библиотеке 

''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу, именује се: 

-  Марија Јанковић из Жуња, за председника, 

представник локалне самоуправе. 

2. Мандатни период новоименованог траје до 

истека мандата Управног одбора именованог решењем 

Скупштине општине Кнић, број: 119-222/2013-01 од 

11.07.2013.године (''Сл.гласник општине Кнић'', 

бр.11/13). 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

4. Решење доставити именованом председнику 

Надзорног одбора и Општинској библиотеци 

''Др.Драгиша Витошевић'', у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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) и у чл.35. став 1. 

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

РС'',бр.95/08), 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 
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статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.22. Закона о 

јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) 

прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 

22. да Надзорни одбор установе именује и разрешава 

оснивач, да се број чланова и састав Надзорног одбора, 

као и његова права и обавезе утврђују актом о оснивању, 

као и да се у Надзорни одбор именују и чланови из реда 

запослених у установи, а чл. 26. 35. Статута Општинске 

библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' у Книћу, 

прописано је да је Надзорни одбор орган библиотеке, да 

Надзорни одбор врши надзор над финансијским 

пословањем библиотеке, да има 3 члана, и то једног из 

представника локалне самоуправе, једног из реда 

запослених у Општинској библиотеци, на предлог збора 

радника и једног представника књижевног клуба,  да 

Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, на време 

од 4 године, као и да председника Надзорног одбора 

именује оснивач.  

Ради попуњавања мандата који је остао  

упражњен услед престанка функције председника 

Надзорног одбора  Општинске библиотеке, због поднете 

оставке, што је утврђено Решењем СО Кнић бр.119-

666/2014-01 од 12.06.2014.године,  овим Решењем се 

врши именовање новог председника овог Надзорног 

одбора.  

 

 

Број: 119-725/2014-01       

У Книћу, 12.06.2014.г     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ.                                    

Милић Миловић, с.р. 
 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014.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 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:  

 1. Јелена Грујовић, представник запослених; 

 2. Вера Тодоровић, представник запослених; 

 3. Драган Tодоровић, представник запослених; 

 4.  Гордана Максимовић из Кнића, представник 

родитеља; 

 5. Душица Васовић из Гунцата, представник 

родитеља; 

 6. Ана Агатоновић-Дрешевић из Кнића, 

представник родитеља; 

 7. Горан Крсмановић из Драгушице, за члана из 

реда представника локалне самоуправе 

 8. Жарко Перовић из Груже, за члана из реда 

представника локалне самоуправе. 

 9. Зорица Вучковић из Рашковића, 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: 119-403/2010-01 од 

14.06.2010. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10, 

6/11 и 1/12, и 11/13 и 6-1/14). 

  

 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 ''Вук Караџић'' у 

Книћу и  Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 1., 2,. 3,.10., 12. и став 15. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којима је 

прописано да орган управљања има девет чланова, 

укључујући и председника, да чланове органа управљања 

установе именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе a председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа 

управљања,  да орган управљања установе чине по три 

представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе; да чланове органа управљања из реда 

запослених предлаже наставничко веће, а из реда 

родитеља-савет родитеља, тајним изјашњавањем; да 

Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 

предлагача; да је Решење о именовању органа управљања 

коначно у управном поступку. Чланом 55. Став 1. Закона 

је прописано да мандат органа управљања траје четири 

године. Чланом 98. Статута општине Кнић, 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). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се, у складу са законом, именује 

Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу 

на нови, четворогодишњи мандатни период. 

   

 

Број: 119-680/2014-01       

У Книћу, 12.06.2014.г.                             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.  
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 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. 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 ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 

 

 1. Именује се Школски одбора Основне школе 

''Рада Шубакић'' у Гружи, на мандатни период од четири 

године, у саставу:  

 1. Душанка Николић из Груже, представник 

запослених; 

 2. Оливера Живановић из Крагујевца, 

представник запослених; 

 3. Драган Радомировић из Груже, представник 

запослених; 

 4. Драгана Станојевић из Груже, представник 

родитеља; 

 5. Драган Радојевић из Пајсијевића, 

представник родитеља; 

 6. Славиша Благојевић из Лесковца, 

представник родитеља; 

 7. Јелена Рафаиловић из Груже, представник 

локалне самоуправе; 

 8. Синиша Балтић из Љубића, представник 

локалне самоуправе; 

 9. Иван Р. Марић из Грабовца, 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  ОШ'' Рада 

Шубакић'' у Гружи, именованим Решењем Скупштине 

општине Кнић број: 119-401/2010-01 од 14.06.2010. 

године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10, 11/13  и 6-

1/14). 

 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 ''Рада Шубакић'' у 

Гружи и  Основној школи ''Рада Шубакић'' у Гружи. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 1., 2,. 3,.10., 12. и став 15. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којима је 

прописано да орган управљања има девет чланова, 

укључујући и председника, да чланове органа управљања 

установе именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе a председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа 

управљања,  да орган управљања установе чине по три 

представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе; да чланове органа управљања из реда 

запослених предлаже наставничко веће, а из реда 

родитеља-савет родитеља, тајним изјашњавањем; да 

Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 

предлагача; да је Решење о именовању органа управљања 

коначно у управном поступку. Чланом 55. Став 1. Закона 

је прописано да мандат органа управљања траје четири 

године. Чланом 98. Статута општине Кнић, 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). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се, у складу са Законом именује 

Школски одбор   Основне школе ''Рада Шубакић'' у 

Гружи, на нови, четворогодишњи мандатни период, 

 

 

Број: 119-681/2014-01     

У Книћу, 12.06.2014.г.                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          

Милић Миловић, с.р.  
 

 

 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл. 54. Став.1., 

2,. 3,.10,  12. и став 15. и чл.55. став 1. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

 

 1. Именује се Школски одбор Средње школе у 

Книћу, на мандатни период од четири године, у саставу: 

 1. Весна Савић, представник запослених; 

 2. Верица Зечевић, представник запослених; 

 3. Мишела Марковић, представник запослених; 

 4. Бојана Ћирица, представник родитеља; 

 5. Јовица Ђурић, представник родитеља; 

 6. Гордана Цветић, представник родитеља; 

 7. Жељко Пауновић из Дубраве, представник 

локалне самоуправе; 

 8. Александра Спасић из Кнића, представник 

локалне самоуправе; 

 9. Слађана Ђоровић из Кнића, 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  Средње школе у 

Книћу, именованим Решењем Скупштине општине Кнић 
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бр. 119-402/2010-01 од 14.06.2010. године (''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр.3/10, 6/11, 7/12 и 11/13 и 6-1/14). 

 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 

достављања Решења. 

 5. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој 

школи у Книћу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 1., 2,. 3,.10., 12. и став 15. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којима је 

прописано да орган управљања има девет чланова, 

укључујући и председника, да чланове органа управљања 

установе именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе a председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа 

управљања,  да орган управљања установе чине по три 

представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе; да чланове органа управљања из реда 

запослених предлаже наставничко веће, а из реда 

родитеља-савет родитеља, тајним изјашњавањем; да 

Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног 

предлагача; да је Решење о именовању органа управљања 

коначно у управном поступку. Чланом 55. Став 1. Закона 

је прописано да мандат органа управљања траје четири 

године. Чланом 98. Статута општине Кнић, 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). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се, у складу са Законом, именује 

Школски одбор Средње школе у Книћу, на нови, 

четворогодишњи мандатни период.  

 

 

Број: 119-724/2014-01                             

У Книћу, 12.06.2014.г.                                

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                         

Милић Миловић, с.р. 
 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл. 54. став 2. и 

став 12. и чл.55. став 3. 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У 

ТОПОНИЦИ 

 

 

 1. Дужности члана Школског одбора Основне 

школе ''Свети Сава'' у Топоници разрешава се,  пре 

истека мандата, због поднете оставке:  

 1.) Рајко Јеремић из Љуљака,  члан из реда 

родитеља,  

 именован Решењем Скупштине општине Кнић 

бр.119-1054/2011-01 од 10.03.2011..год. (''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр.2/11 и 4/11).  

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. 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. 

 4. Решење доставити разрешеном члану 

Школског  одбора Основне школе ''Свети Сава'' у 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 54. став 2. и став 12. и члану 55. став 

3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којима је 

прописано да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина 

одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  

да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа 

управљања пре истека мандата,  на лични захтев. Чланом 

98. Статута општине Кнић, 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). Такође у Решењу је у 

складу са Законом садржано да је оно коначно као и 

поука о правном средству. 

 Овим Решењем се разрешава, пре истека 

мандата на који је именован, члан Школског одбора из 

реда родитеља који је поднео оставку на записник на 

седници Школког одбора, која је одржана 26.02.2014. 

године. С обзиром на напред наведено, Скупштина је 

донела Решење у тексту како је дато. 

 

 

Број: 119-699/2014-01 

У Книћу, 12.06.2014.г.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ на 

седници од 12.06.2014. године, на основу чл. 32. став 1. 

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

бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

( ''Сл. гласник РС'' бр.95/08), члана 8. Став 2. Одлуке о 

оснивању Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу (''Општински 

службени гласник'', бр. 10/92 и 31/05)  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 давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 

и о утврђивању Пречишћеног текста Статута 

Буџетског фонда  за локалне и некатегорисане путеве 

и комуналну делатност на селу 

 

  1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 

општине Кнић,број 06-142/2014 коју је донео Управни 

одбор Буџетског Фонда на седници од 21.05.2014.године. 

  2. Утврђује се пречишћен текст Статута 

Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и 

комуналну делатност на селу који је у предлогу утврдио 

Управни одбор на седници од 29.05.2014.године, број 

110-163/2014. 

 3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

  4. Пречишћени текст Статута Буџетског фонда 

за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 

делатност на селу ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'',. а 

објавиће се истовремено са објављивањем овог решења и 

Одлуке о измени и допуни Статута Буџетског фонда за 

локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 

на селу општине Кнић,број 06-142/2014 коју је донео 

Управни одбор Буџетског Фонда на седници од 

21.05.2014.године. 

 5. Решење доставити  Буџетском фонду за 

локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 

на селу у Книћу.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 

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

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

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

бр.95/08, којима је прописано да Скупштина, у складу са 

законом даје сагласност на статуте предузећа, установа  и 

других организација чији је оснивач.  

 Чланом 8. Став 2. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 

делатност на селу (''Општински службени гласник'', бр. 

10/92 и 31/05)  прописано је да сагласност на Статут 

Фонда даје Скупштина општине. 

  Управни одбор Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу на 

седници од 21.05.2014. године је донео Одлуку о измени 

и допуни Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и 

доставио је Скупштини ради давања сагласности.  

 Истовремено са давањем сагласности на Одлуку 

о измени и допуни Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 

утврђује се пречишћен текст Статута који садржи 

одредбе Статута Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на 

селукоји је донео Управни одбора фонда на седници од 

09.03.2005.године, а на који је Скупштина општине Кнић 

дала сагласност  Решењем бр.110-199/2005-01 од 

25.03.2005. године, и одредбе Одлуке о измени и допуни 

Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу коју је донео 

Управни одбор фонда, број 06-142/2014 од 21.05.2014, на 

коју је Скупштина дала сагласност овим Решењем.  

  

   

Број 110-661/2014-01 

У Книћу, 12.06.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 12.06.2014.године, на основу чл. 32. став 1. 

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

бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(''Сл. гласник РС'' бр.95/08), а сходно члану 8. Став 2. 

Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу 

(''Општински службени гласник'', бр. 10/92 и 31/05), 

утврдила је   

 

П Р Е Ч И Ш Ћ Е Н   Т Е К С Т 

 

СТАТУТА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И 

НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ 

 

  

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом се ближе одређују: послови на 

одржавању, развоју и заштити локалних и 

некатегорисаних путева и комуналних делатности на 

селу; планирање и програмирање у Буџетском фонду за 

локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност 

на селу; средства за финансирање послова и задатака 

фонда, органи фонда, као и друга питања од значаја за 

рад Фонда. 

 

Члан 2. 

 

 Назив фонда је: Буџетски фонд за локалне и 

некатегорисане путеве  и комуналну делатност на селу (у 

даљем тексту: Фонд). 

 Седиште фонда је у Книћу. 
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Члан 3. 

 

 Фонд има својство правног лица, са правима, 

обавезама и одговорношћу које су утврђене Уставом, 

Законом и Одлуком о оснивању фонда. 

 Делатност Фонда је од посебног друштвеног 

интереса. 

 Рад Фонда је јаван. 

 

Члан 4. 

 

 Фонд има потпуна овлашћења у правном 

промету са трећим лицима и уговоре закључује у своје 

име и за свој рачун. 

 За обавезе преузете у правном промету, Фонд 

сноси потпуну одговорност и одговара свим средствима 

којима располаже. 

 

Члан 5. 

 

 Фонд има печат округлог облика, на коме је 

уписан текст: Република Србија, општина Кнић, 

Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и 

комуналне делатности, Кнић. 

 

 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ ФОНДА 

 

Члан 6. 

 

 У Фонду се, у складу са законом и оснивачким 

актом, остварују следећи послови и задаци: 

 

А. Општи послови и задаци: 

 

- Доноси Статут Фонда уз сагласност Скупштине 

општине Кнић и доноси друга акта Фонда; 

- Доноси Годишњи програм Фонда уз сагласност 

Скупштине општине Кнић; 

- Доноси Финансијски план, завршни рачун и 

извештај о раду, на које Скупштина општине 

Кнић даје сагласност. 

 

Б. Област путне привреде и комуналне делатности 

 

 У области путне привреде и комуналне 

делатности Фонд: 

- Предлаже средњорочне и годишње програме за 

одржавање, заштиту и развој путева и 

комуналних објеката, уз сагласност Скупштине 

општине; 

- Организује вршење техничке и финансијске 

контроле извршења програма радова на 

одржавању, заштити и развоју путева и осталих 

комуналних објеката; 

- Врши инвеститорске послове; 

- Финансира изградњу, реконструкцију, заштиту 

и одржавање локалних и некатегорисаних 

путева и других комуналних објеката и управља 

локалним и некатегорисаним путевима и 

другим комуналним објектима; 

- Утврђује обим радова на редовном одржавању и 

заштити путева и осталих објеката из 

делатности Фонда; 

- Усмерава средства за одржавање и унапређење 

објеката, и уређење заједничке комуналне 

потрошње; 

- Врши расподелу средстава намењених за 

одржавање и развој путева у месним 

заједницама; 

- Поверава послове надлежним организацијама у 

вези са пројектовањем, изградњом и 

реконструкцијом путева, путних објеката и 

других радова на путевима у складу са Законом; 

- Утврђузје мрежу уличне јавне расвете у 

насељеним местима на територији општине; 

- Закључује уговоре са ЈП ''Електрошумадија'' о 

одржавању уличне расвете; 

- Даје сагласност по захтевима јавних предузећа; 

- Врши и друге послове утврђене Законом и 

Одлуком Скупштине општине. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ФОНДУ 

 

Члан 7. 

 

 Ради остваривања заједничких циљева и 

задатака Фонда, у Фонду се у складу са Законом доносе 

програми и планови рада и развоја, а који су засновани 

на плановима и програмима друштвено-економског 

развоја које доноси Скупштина општине. 

 

Члан 8. 

 

 Фонд доноси, у складу са Законом, 

средњорочне и годишње планове којима утврђује 

заједничке циљеве и задатке у обављању послова за које 

је основан, обим, квалитет и начин задовољавања 

заједничких потреба и интереса, начин обезбеђивања 

средстава за задовољење тих потреба и друге услове за 

њихово остваривање. 

 

Члан 9. 

 

 Програме и планове доноси Управни одбор 

Фонда уз сагласност Скупштине општине Кнић. 

 Средњорочни планови за поједине области у 

Фонду се припремају, разматрају и усаглашавају 

истовремено, на начин и у поступку на који се припрема 

План друштвено-економског и просторног развоја 

општине Кнић, и месних заједница на територији 

општине Кнић. 

 

 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА И 

ЗАДАТАКА ФОНДА 

 

Члан 10. 

 

 Средства за остваривање послова и задатака 

Фонда обезбеђују се на начин утврђен Законом и 

одлукама Скупштине општине Кнић. 

 

 

Члан 11. 

 

 Средства за финансирање послова и задатака 

Фонда обезбеђују се из следећих извора: 

- Накнаде за коришћење комуналних добара од 

општег интереса; 

- Удруживањем средстава предузећа, месних 

заједница и грађана; 

- Буџета општине; 
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- Из самодоприноса; 

- Из дела прихода који се остварују са нивоа 

Републике Србије, преко надлежних 

министарстава, дирекција, фондова и сл.; 

- Из донаторских средстава домаћих и страних 

донатора; 

- Из других извора. 

 

Члан 12. 

 

 Средства која се обезбеђују за остваривање 

послова и задатака фонда утврђују се финансијским 

планом Фонда у складу са Законом, овим статутом, 

програмом фонда и другим актима. 

 Финансијским планом се средства утврђују и 

распоређују према изворима средстава и према намени 

њиховог коришћења. 

 Финансијски план се обавезно усклађује са 

годишњим планом послова и задатака фонда. 

 Финансијски план фонда доноси Управни одбор 

Фонда уз сагласност Скупштине општине Кнић. 

 

 

ОРГАНИ ФОНДА 

 

- Управни одбор Фонда 

 

Члан 13. 

 

 Управни одбор Фонда је орган управљања 

фондом. 

 Председника и чланове Управног одбора фонда 

именује Скупштина општине Кнић, на мандатни период 

од четири године. 

 

Члан 14. 

 

 Управни одбор Фонда врши послове из члана 6. 

овог Статута. 

 

Члан 15. 

 

 Управни одбор Фонда, у вршењу послова из 

свог делокруга, доноси правилнике, одлуке, решења, 

препоруке, закључке и друга акта у складу са овим 

Статутом.  

Члан 16. 

 

 Управни одбор ради и одлучује на седницама. 

Управни одбор може пуноважно да одлучује ако седници 

присуствује више од половине чланова. 

 Управни одбор доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова. Гласање на седницама Управног 

одбора је јавно, осим ако Управни одбор одлучи да се о 

одређеним питањима гласа тајно. 

 

Члан 17. 

 

 Седнице Управног одбора Фонда сазива и 

њиховим радом руководи председник, с тим да се начин 

сазивања седнице и рада Управног одбора прецизно 

уређује Пословником о раду Управног одбора. 

 Председник је дужан сазвати седницу Управног 

одбора, ако то захтева Скупштина општине Кнић или 

извршни орган, или половина  чланова Управног одбора 

Фонда. 

 

Члан 18. 

 

 Кад одлучује о важнијим питањима из своје 

надлежности, Управни одбор може, пре доношења 

одлуке, организовати јавну расправу ради прибављања 

мишљења и предлога о тим питањима. 

 

Члан 19. 

 

 Председник Управног одбора Фонда сазива 

седнице Фонда и председава им, предлаже дневни ред 

седнице, стара се о благовременом извршавању програма 

рада Фонда, остварује, у име Фонда, сарадњу са другим 

заједницама, организацијама и органима и обавља и 

друге послове утврђене Статутом и одлуком Скупштине 

општине. 

 

 Надзорни одбор Фонда 

 

Члан 20. 

 

 Фонд има Надзорни одбор. 

 Надзорни одбор има три члана. 

 Председника и чланове Надзорног одбора 

именује Скупштина општине из реда представника 

локалне самоуправе, на мандатни период од четири 

године. 

 

 Директор Фонда 

 

Члан 21. 

 

 Директор Фонда представља и заступа фонд и 

извршава одлуке Управног одбора Фонда. 

 

 

Члан 22. 

 

Директора Фонда именује Скупштина општине 

Кнић, на период од 4 године,  а на основу спроведеног 

јавног конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси 

Управни одбор Фонда, најксаније три месеца пре истека 

мандата директора. 

 Јавни конкурс спроводи Управни одбор Фондa. 

 По протеку рока за пријем пријава на оглас, 

Управни одбор фонда разматра пристигле пријаве, након 

чега доставља Комисији за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштинe и 

адмнинистративна питања  предлог кандидата за 

именовање за директора Фонда, заједно са 

документцијом којом се доказује да предложени 

кандидат испуњава услове конкурса.  

 Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта скупштине и адмнинистративна питања 

утврђује предлог Решења о именовању директора Фонда 

и доставља га Скупштини општине на одлучивање. 

 Скупштина општине доноси Решење о 

именовању директора Фонда. 

 Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 23. 

 

 За директора Фонда може се именовати лице 

које испуњава следеће услове: 

- да је држављанин Републике Србије, 

-  да је пунолетно и пословно способно; 
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- да није осуђивано на условну или безусловну 

казну за криминална дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није 

изречена мера безбедности забране обављања делатности 

фонда; 

- да има стечено високо образовање из области 

економске, правне, машинске или грађевинске струке на 

студијама другог степена (мастер академске студије; 

специјалистичке струковне студије; специјалистичке 

академске студије ), односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године ( VII 1 степен, дипломирани 

економиста, дипломирани правник, дипломирани 

машински инжењер, дипломирани грађевински инжењер) 

и 

 - да има најмање пет година радног искуства у 

струци. 

 

Члан 24. 

 

 Директор Фонда обавља следеће послове: 

- Заступа Фонд у складу са овим Статутом и 

другим актима Фонда; 

- Стара се о извршавању одлука и закључака 

Управног одбора фонда и помаже председнику 

Управног одбора фонда у организовању и раду 

Управног одбора Фонда; 

- Стара се о припремању материјала за седнице 

фонда; 

- Прати реализацију извршавања финансијског 

плана и о томе повремено обавештава органе 

Фонда; 

- Закључује уговоре са корисницима средстава 

Фонда; 

- Обавља и друге послове пренете од стране 

Скупштине општине у делокруг рада Фонда. 

 

Члан 25. 

 

 Директор је наредбодавац за извршење 

финансијског плана Фонда. 

 Наредбодавна права врши на основу прописа и 

одлуке и закључка Управног одбора Фонда. 

 Директор је одговоран за правилно коришћење 

средстава фонда и законитост пословања Фонда. 

 

Члан 26. 

 

 Директор остварује права по основу рада у 

Фонду. 

  Права која по основу рада остварује  директор 

ближе се уређују одговарајућим Правиницима које 

доноси Управни одбор Фонда. 

 Појединачне акте о правима директора по 

основу рада доноси Управни одбор Фонда. 

 

Члан 27 

   

 Мандат директора престаје истеком периода на 

који је именован. 

 Мандат директора може престати и пре истека 

времена на које је именован оставком, разрешењем и у 

случају смрти. 

 Престанак мандата директора због поднете 

оставе се констатујуе на првој наредној седници 

Скупштине општине Кнић у форми Решења о престанку 

мандата због поднете оставке. 

 Скупштина општине ће разрешити директора 

пре истека мандатног периода ако: 

- Се утврди да је у току трајања мандата престао 

да испуњава услове из члана 23. Овог Статута; 

- Ако се утври да је због нестручног и несавесног 

обављања дужности и озбиљних пропуста у 

доношењу и извршавању одлука дошло до 

знатног одступања у реализацији планираних 

активности Фонда, или ако је својиим 

поступцима прозроковао штету Фонду. 

 

 Предлог за разрешење подноси Управни одбор 

Фонда.   

 Предлог за разрешење се доставља Скупштини 

општине преко Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта скупштине и 

адмнинистративна питања. 

 Предлог за разрешење мора бити детаљно 

образложен са прецизно наведеним разлозима 

 Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта скупштине и адмнинистративна питања 

утврђује предлог Решења о разрешењу директора Фонда 

и доставља га Скупштини општине на одлучивање. 

 Скупштина општине доноси Решење о 

разрешењу директора Фонда, оном већином која је 

потребна за именовање директора. 

 Решење о разрешењу директора је коначно. 

    

Члан 28 

 

 Уколико Управни одбор Фонда не распише и не 

спроведе благовремено конкурс за именовање директора,  

у случају да јавни конкурс није успео, у случају 

престанка мандата директора пре истека мандатног 

периода на који је именован, или у случају да Скупштина 

из било ког разлога не именује директора Фонда до 

истека мандата претходног директора, Скупштина ће 

именовати вршиоца дужности директора Фонда на 

период до именовања директора Фонда, а најдуже шест 

месеци од дана именовања.  

 Предлог за именовање вршиоца дужности 

директора даје Управни одбор Фонда, преко Комисије за  

статутарна питања, организацију и нормативна акта 

Скупштина и адмнинистративна питања, а уколико то не 

учини благовремено, из било ког разлога, предлог може 

дати и Комисија за  статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштина и адмнинистративна 

питања.  

 Одредбе овог Статута које се односе на 

дирекрора Фонда сходно се примењују и на вршиоца 

дужности директора Фонда. 

   

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

 

 Овај Статут ступа на снагу даном добијања 

сагласности Скупштине општине Кнић. 

 

Члан 30. 

 

 Управни одбор ће у року од 15 дана од дана 

добијања сагласности Скупштине на Статут Фонда 

донети Пословник о раду Управног одбора Фонда. 
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САМОСТАЛНИ ЧЛАН 

 

 Члан 8. 

 

 Одлука о измени и допуни Статута Буџетског 

фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну 

делатност на селу ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'' а 

објавиће се по добијању сагласности Скупштине 

општине Кнић.'' 

 

 

Број:   110-163/2014-01                 

У Книћу, 12.06.2014.год                                               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р.  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ на 

седници од 12.06.2014.године, на основу чл. 32. став 1. 

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

бр.129/07), чл.28. став 2. Закона о култури (''Сл.гл.Рс'', 

бр.72/09), чл.35. став 1. тачка 10. 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 давању сагласности на Статут општинске 

библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' у Книћу 

     

 

 

 1. Даје се сагласност на Статут општинске 

библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' у Книћу, број 

84/2014, који је донео Управни одбор Општинске 

библиотеке на седници од 28.05.2014.године. 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења а 

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

 3. Решење доставити Општинској библиотеци 

''Др Драгиша Витошевић'' у Книћу.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је 

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

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

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

бр.95/08) којима је прописано да Скупштина, у складу са 

законом даје сагласност на статуте установа чији је 

оснивач. Чланом 28. став 2. Закона о култури (''Сл.гл.Рс'', 

бр.72/09) прописано је да на статут установе чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе сагласност даје 

орган одређен њеним прописима. Чланом 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл. 

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

Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама 

и  правним интересима лица у складу са Законом, 

Статутом и одлукама Скупштине. 

 Скупштина општине је на седници од 

12.06.2014. године разматрала Статут Општинске 

библиотеке ''Др Драгиша Витошевић'' у Книћу, бр 

82/2014  од 28.05.2014. године и донела ово Решење 

којим је дала сагласност на наведени Статут . 

 

 

Број: 110-706/2014-01 

У Книћу, 12.06.2014. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 30.05.2014.године, на основу чл.19. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(''Сл.гласник РС'',бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука 

Уставног суда), чл.7. став 1. тачка 18. Одлуке о 

Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.1/08) и чл.29. Пословника о раду Општинског 

већа општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.1/09), донело је 

  

П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА У 2014.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 

  

                   Општински савет за безбедност саобраћаја на 

путевима (у даљем тексту: Савет), основан је Решењем 

Општинског већа општине Кнић, 

бр. 344-586/10-01 од 30.08.2010.године (''Сл.гласник 

општине Кнић'',бр.6/10 и 3/11). 

                   Задатак Савета је да напрекидно прати стање 

безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога 

покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера 

и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима и исте предлаже Општинском већу. 

                   Извори средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја су: 

                   1. Приходи локалног буџета од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима; 

                   2. Остали приходи буџета јединице локалне 

самоуправе; 

                   3. Поклони или прилози покровитеља дати 

јединици локалне самоуправе; 

                   4. Отали приходи. 

                   Средства од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају 

буџету Републике а у висини од 30% припадају буџету 

јединице локалне самоуправе на чијој је територији 

прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају 

буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 

је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице 

локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 

учињен. 

                   Средства се користе за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима, а 

спроводе се кроз: 

                   1. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања; 

                   2. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 

путевима и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја; 

                   3. Рад и активности Општинског Савета за 

безбедност саобраћаја. 

                   Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима за 2014.годину, на територији општине Кнић 

утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Кнић. 

  

 I. АКТИВНОСТИ 

  

                   1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре; 

                   2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања на територији општине Кнић; 

                   3. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја; 

                   4. Рад и активност Општинског Савета за 

безбедност саобраћаја. 

  

 II. ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ 

  

                   Активности из раздела I.тачка 1. реализоваће 

се преко Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић. 

Ближе намене су утврђене Програмом одржавања, 

заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и 

других комуналних објеката у 2014.години у општини 

Кнић, бр.30-250/2013, који је усвојила Скупштина 

општине Кнић, на седници од 24.12.2013.године. 

                   Активности из раздела I.тачке  2., 3. и 4. 

реализоваће се преко Општинске управе општине Кнић. 

Ближе намене су дефинисане финансијским планом 

Општинске управе за 2014.годину. 

                   Утрошак средстава биће утврђен у складу са 

приливом средстава у буџет и утврђеним активностима 

из Програма по приоритетима. 

   

III. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

  

а) Планирани приходи 

  

1. Средства буџета општине Кнић од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима а који су 

учињени на територији општине Кнић  

.................................................................... 4.000.000,оо дин. 

  

б) Планирани расходи 

  

1. Поправка саобраћајне инфраструктуре у 

износу од 50% од планираних прихода 

...................................................................  2.000.000,оо дин. 

  

1.1.          Израда пројектно-техничке документације 

за измештање аутобуских стајалишта у Гружи 

и Барама и катастра саобраћајне сигнализације за 

локалне путеве ............................................ 500.000,оо дин. 

  

1.2.          Набавка саобраћајних знакова са 

сигнализацијом ........................................... 500.000,оо дин. 

  

1.3.          Набавка и уградња одбојних и мостовских 

ограда као и поправка постојећих .......... 1.000.000,оо дин. 

  

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

на територији општине Кнић ............. 1.250.000,оо дин. 

  

2.1. Набавка публикација за децу у предшколским 

установама и основним школама 

...................................................................... 350.000,оо дин. 
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2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја 

деце ................................................................250.000,оо дин. 

  

2.3. Награде учесницима такмичења........  450.000,оо дин. 

  

2.4. Организовање предавања..................... 200.000,оо дин. 

  

3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 

и других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја ...................................................700.000,оо дин. 

  

4. Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 

.......................................................................   50.000,оо дин. 

  

Укупни расходи (1+2+3+4) ....................4.000,000,оо дин. 

  

IV.  

  

                   Средства се распоређују у складу са 

утврђеним активностима и финансијским планом. 

Приоритет расподеле утврђује се у складу са приливом 

средстава планираних Програмом и утврђеним 

приоритетом активности. 

                   Активности под тачком 3. финансијског 

плана, ће се финансирати у складу са достављеним 

приоритетима од стране Полицијске станице Кнић и 

других органа надлежних за послове саобраћаја. 

                   Реализација тачке 4. финансијског плана, ће се 

ближе дефинисати Одлуком председника општине. 

 

 V. 

  

                   Наредбодавац за расподелу средстава овог 

Програма је председник општине Кнић. 

  

VI. 

  

                   По истеку календарске године, Општински 

савет за безбедност саобраћаја у обавези је да достави 

Општинском већу Извештај о реализацији програма. 

                    Неискоришћена средства од наплаћених 

новчаних казни из претходне године користе се за 

намене утврђене овим програмом.  

  

VII. 

  

                   Програм ступа на снагу даном доношења, а 

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

  

                    

  

Број: 220-469/14-01 

 У Книћу, 30.05.2014.године 

  

ПРЕДСЕДНИК,    

Љубомир Ђурђевић, с.р. 

  

  

  

  

 

 

 

АКТИ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ 

ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ 

КНИЋ 

 

 

 

 УПРАВНИ ОДБОР БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, на седници 

одржаној 21.05.2014.године, на основу члана 2. Одлуке о 

оснивању Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу(„Општински 

службени гласник“ , бр.10/92 и 3/05) и члана 6. ''А- 

општи послови и задаци'', алинеја 1. и члана 14. Статута 

Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и 

комуналну делатност на селу на који је Скупштина 

општине Кнић дала сагласност  Решењем бр.110-

199/2005-01 од 25.03.2005. године донео је: 

 

 

 

ОДЛУКУ И ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И 

НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне 

Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу ( у даљем тексту: 

Фонд) који је донео Управни одбор Фонда, број 110-

199/2005-01 од 09.03.2005.године, а на који је Скупштина 

општине Кнић дала сагласност  Решењем бр.110-

199/2005-01 од 25.03.2005.године. 

 

Члан 2. 

 

 У поглављу ''ОРГАНИ  ФОНДА'' , поднаслов 

''директор Фонда'' , члан 22. мења се и гласи:  

 

''Члан 22. 

 

 Директора Фонда именује Скупштина 

општине Кнић, на период од 4 године,  а на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси 

Управни одбор Фонда, најксаније три месеца пре 

истека мандата директора. 

 Јавни конкурс спроводи Управни одбор Фондa. 

 По протеку рока за пријем пријава на оглас, 

Управни одбор фонда разматра пристигле пријаве, 

након чега доставља Комисији за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштинe 

и адмнинистративна питања  предлог кандидата за 

именовање за директора Фонда, заједно са 

документцијом којом се доказује да предложени 

кандидат испуњава услове конкурса.  

 Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта скупштине и 

адмнинистративна питања утврђује предлог Решења 
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о именовању директора Фонда и доставља га 

Скупштини општине на одлучивање. 

 Скупштина општине доноси Решење о 

именовању директора Фонда. 

 Решење о именовању директора је коначно.'' 

     

Члан 3. 

 

 После члана 22. додаје се нови члан 23. који 

гласи:  

 

''Члан 23. 

 

 За директора Фонда може се именовати лице 

које испуњава следеће услове: 

- да је држављанин Републике Србије, 

-  да је пунолетно и пословно способно; 

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за 

криминална дела против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му није изречена 

мера безбедности забране обављања делатности 

фонда; 

- да има стечено високо образовање из области 

економске, правне, машинске или грађевинске струке 

на студијама другог степена (мастер академске 

студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије ), односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године ( 

VII 1 степен, дипломирани економиста, дипломирани 

правник, дипломирани машински инжењер, 

дипломирани грађевински инжењер) и 

 - да има најмање пет година радног искуства у 

струци.'' 

 

Члан 4. 

 

 Досадашњи чланови 23. и 24. постају чланови 

24. и 25. 

 

Члан 5. 

 

 Досадашњи члан 25. постаје члан 26., мења се и 

гласи: 

 

''Члан 26. 

 

 Директор остварује права по основу рада у 

Фонду. 

 Права која по основу рада остварује  

директор ближе се уређују одговарајућим 

Правилницима које доноси Управни одбор Фонда. 

 Појединачне акте о правима директора по 

основу рада доноси  Управни  одбор Фонда.'' 

 

 

Члан 6. 

 

 После новог члана 26. додају се нови чланови 

27. и 28. који гласе:  

 

''Члан 27 

   

 Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован. 

 Мандат директора може престати и пре 

истека времена на које је именован оставком, 

разрешењем и у случају смрти. 

 Престанак мандата директора због поднете 

оставе се констатујуе на првој наредној седници 

Скупштине општине Кнић у форми Решења о 

престанку мандата због поднете оставке. 

 Скупштина општине ће разрешити 

директора пре истека мандатног периода ако: 

- Се утврди да је у току трајања мандата 

престао да испуњава услове из члана 23. Овог 

Статута; 

- Ако се утври да је због нестручног и 

несавесног обављања дужности и озбиљних пропуста у 

доношењу и извршавању одлука дошло до знатног 

одступања у реализацији планираних активности 

Фонда, или ако је својиим поступцима прозроковао 

штету Фонду. 

 

 Предлог за разрешење подноси Управни одбор 

Фонда.   

 Предлог за разрешење се доставља 

Скупштини општине преко Комисије за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта скупштине 

и адмнинистративна питања. 

 Предлог за разрешење мора бити детаљно 

образложен са прецизно наведеним разлозима. 

 Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта скупштине и 

адмнинистративна питања утврђује предлог Решења 

о разрешењу директора Фонда и доставља га 

Скупштини општине на одлучивање. 

 Скупштина општине доноси Решење о 

разрешењу директора Фонда, оном већином која је 

потребна за именовање директора. 

 Решење о разрешењу директора је коначно. 

    

Члан 28 

 

 Уколико Управни одбор Фонда не распише и 

не спроведе благовремено конкурс за именовање 

директора,  у случају да јавни конкурс није успео, у 

случају престанка мандата директора пре истека 

мандатног периода на који је именован, или у случају 

да Скупштина из било ког разлога не именује 

директора Фонда до истека мандата претходног 

директора, Скупштина ће именовати вршиоца 

дужности директора Фонда на период до именовања 

директора Фонда, а најдуже шест месеци од дана 

именовања.  

 Предлог за именовање вршиоца дужности 

директора даје Управни одбор Фонда, преко Комисије 

за  статутарна питања, организацију и нормативна 

акта Скупштина и адмнинистративна питања, а 

уколико то не учини благовремено, из било ког разлога, 

предлог може дати и Комисија за  статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштина 

и адмнинистративна питања.  

 Одредбе овог Статута које се односе на 

директора Фонда сходно се примењују и на вршиоца 

дужности директора Фонда.'' 

   

Члан 7. 

 

 Досадашњи чланови 26. и 27. постају чланови 

29. и 30. 
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Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а 

објавиће се по добијању сагласности Скупштине 

општине Кнић. 

 

 

Број:06-142/2014 

У Книћу, 21.05.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,  

Зоран Вуковић, с.р. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

"ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ" КНИЋ 

 

 

  

На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 42/91,71/94, 

79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр.др. закона и 83/2005 - 

испр.др.закона), члана 44. став 1. тачка 1. у вези са 

чланом 30.Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр. 

72/2009), Управни одбор Општинске библиотеке "Др 

Драгиша Витошевић" у Книћу, на седници одржаној дана 

28. 05. 2014. године донео је 

 

 

С Т А Т У Т 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "ДР ДРАГИША 

ВИТОШЕВИЋ" КНИЋ 

 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом Општинска библиотека "Др Драгиша 

Витошевић“ у  Книћу (у даљем тексту: Библиотека) 

утврђује: 

-  назив и седиште; 

-  правни положај; 

-  делатност; 

-  обављање библиотечко – информационе делатности; 

-  органе Библиотеке; 

-  заступање и представљање; 

-  имовину и изворе финансирања; 

-  права и дужности корисника Библиотеке; 

-  унутрашњу организацију; 

-  запослене у  Библиотеци; 

-  јавност рада; 

-  пословну тајну; 

-  безбедност и здравље на раду; 

-  општа акта; 

-  надзор над радом Библиотеке; 

-  прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 2. 

 

На основу Статута и у складу са њим, сви остали 

унутрашњи односи и питања у Библиотеци се ближе 

уређују општим актима Библиотеке. 

Општа и појединачна акта Библиотеке морају да буду у 

сагласности са Законом, актом о оснивању и овим 

Статутом. 

 

 

Члан 3. 

 

Матичне функције у библиотечкој делатности на 

територији општине Кнић обавља Народна библиотека 

„Вук Караџић“ у Крагујевцу, на основу Одлуке 

Скупштине општине Кнић, објављене у „Службеном 

листу Региона Шумадије и Поморавља“ број 20/1990, од 

19. 11. 1990. године. 
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II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Члан 4. 

 

Библиотека обавља делатност под називом:  Општинска 

Библиотека "Др Драгиша Витошевић" Кнић. 

Назив Библиотеке употребљава се на српском језику и 

мора се поставити на пословним просторијама 

Библиотеке. 

Седиште Библиотеке је у Книћу, 34240 Кнић. 

О промени назива и седишта Библиотеке одлучује 

оснивач -  Скупштина општине Кнић (у даљем тексту: 

Оснивач), на предлог већине гласова чланова Управног 

одбора Библиотеке. 

 

 

 

III  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Члан 5. 

 

Општинска библиотека „Др Драгиша Витошевић“ је 

јавна служба која обезбеђује под једнаким условима свим 

грађанима остваривање људских права у домену слободе 

изражавања, стваралаштва, интелектуалних и других 

грађанских слобода, као и остваривање комуникације с 

другим грађанима и интелектуалним добрима у земљи и 

иностранству.  

Библиотека је правно лице са правима, обавезама и 

одговорностима које произилазе из Устава, Закона о 

култури, Закона о библиотечко - информационој 

делатности, Одлуке о оснивању Библиотеке и овог 

Статута. 

На оснивање, управљање, руковођење, положај 

запослених, инспекцијски надзор у Библиотеци, 

примењују се одредбе Закона о култури, Закона о 

библиотечко - информационој делатности, Закона о раду, 

Статута и других закона који регулишу пословања 

Библиотека. 

Библиотека "Др Драгиша Витошевић" Кнић основана је 

Одлуком Скупштине општине Кнић  22. 02. 1966. године, 

број 02-836/1-66, под називом Општинска матична 

библиотека у Книћу. 

Библиотека је уписана у судски регистар Привредног 

суда у Крагујевцу Решењем Привредног суда у 

Крагујевцу Фи 854/2001 од 05. 07. 2001. године, 

регистарски уложак број 5-141-00. 

Библиотека послује преко свог текућег рачуна број 840-

203664-42 који се води код Управе за трезор, при чему 

право располагања средствима преко рачуна Библиотеке 

има директор и лица које он овласти. 

Матични број Библиотеке је 07125275, док је порески 

идентификациони број (ПИБ) 101611852. 

Директор одлучује о коришћењу средстава утврђених 

финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са Законом. 

 

 

 

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

 

Члан 6. 

 

У свом пословању Библиотека користи два печата и 

штамбиљ. 

Већи печат је округлог облика пречника 32 мм у чијем 

центру је означена отворена књига. Текст печата исписан 

је у концентричним круговима  на српском језику: 

Општинска библиотека „Др Драгиша Витошевић“ у 

спољашњем кругу, Кнић у унутрашњем кругу. 

Печат мањег облика за печаћење књига и других 

докумената је пречника 28 мм  у чијем центру је знак 

отворене књиге и текст исписан  у концентричним 

круговима: Општинска библиотека „Др Драгиша 

Витошевић“ у спољашњем кругу, Кнић у унутрашњем 

кругу печата.  

Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика премера 50 

х 30 мм, са текстом: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 Општинска библиотека 

 "Др Драгиша Витошевић” 

 Број: 

 Датум:  

 КНИЋ 

 

За издавање, чување,  начин њихове употребе,  руковање 

печатима и штамбиљем одговоран је  директор 

Библиотеке. 

 

 

 

IV ДЕЛАТНОСТ  

  

   Члан 7. 

 

Делатност Библиотеке је: 

91.01- делатност библиотека и архива  

                                  

Делатност Библиотеке обухвата: 

 - прикупљање, обраду, чување, представљање и давање 

на коришћење библиотечке грађе и извора, као и 

стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију   

информација које поседује Библиотека, а у циљу ширања 

знања, слободног   приступа информацијама и њихове 

промоције; 

 - води књиге инвентара и израђује алфабетски, стручни 

и предметни, а по потреби и друге каталоге; 

 - води Централни каталог библиотечког материјала; 

 - води аналитичку обраду периодичних публикација; 

 - обавља ревизију библиотечког материјала; 

 - спроводи заштиту библиотечког материјала; 

 

 

                                                              Члан 8. 

 

У оквиру своје делатности, Библиотека спроводи 

уметничко и књижевно стваралаштво и сценску 

уметност: 

 - организује и координира рад Књижевног клуба; 

 - организује и координира рад КУД-ова на територији 

општине Кнић; 

  

 

Члан 9. 

 

Библиотека обавља своју делатност у сарадњи са 

матичном библиотеком „Вук Караџић“ Крагујевац, 

Народном библиотеком Србије и другим библиотекама 

на територији Републике Србије, у складу са Законом. 

 

Члан 10. 

 

Евидентирањем, прикупљањем и излагањем података о 

библиотечкој грађи, стручном обрадом грађе 
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информација, применом међународних стандарда, 

вођењем каталога грађе, формирање потребних база 

података, Библиотека се повезује у јединствен 

библиотечко – информациони систем у Републици 

Србији, у складу са Законом. 

 

Члан 11. 

 

У Библиотеци су поред основног фонда  формирани 

завичајна збирка и легат, а могу се формирати и други 

фондови – стара и ретка библиотечка грађа, некњижна 

грађа, други легати итд.  

 

 

V ОБАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКО – 

ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКО - ИНФОРМАЦИОНЕ 

ГРАЂЕ 

 

Члан  12. 

 

Библиотечко – информациона грађа и извори не смеју се 

оштетити, отуђити, уништити, злоупотребити и 

изменити, у складу са Законом. 

Библиотека је дужна да предузима мере заштите и 

чувања библиотечко -  информационе грађе и извора 

утврђених међународним правилима и домаћим 

прописима о заштити. 

При коришћењу библиотечко – информационе грађе и 

извора, Библиотека је дужна да се придржава Закона и 

потврђених међународних уговора о заштити ауторских 

и сродних права. 

 

 

ЧУВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКО – ИНФОРМАЦИОНЕ 

ГРАЂЕ 

 

Члан 13. 

 

Библиотечко – информациона грађа и извори чувају се у 

просторијама у којима на одговарајући начин су 

заштићени од пожара, влаге, физичких, биолошких, 

хемијских и других узрочника који би могли довести до 

њиховог оштећења, уништења, злоупотребе или 

неовлашћене измене. 

 

 

ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКО – ИНФОРМАЦИОНЕ 

ГРАЂЕ И ИЗВОРА 

 

Члан  14. 

 

Обрада библиотечко – информационе грађе и извора 

заснива се на примени јединствене каталошко – 

библиографске обраде и јединственог система 

класификације и индексирања, као и у складу са 

усвојеним националним и међународним стандардима. 

 

КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКО – 

ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ И ИЗВОРА 

 

Члан 15. 

 

Библиотека је обавезна да корисницима Библиотеке 

пружи одговарајућу и квалитетну библиотечко – 

информациону грађу и изворе, у Библиотеци или преко 

електронске мреже. 

 

 

ПОЗАЈМИЦА И РАЗМЕНА БИБЛИОТЕЧКО – 

ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ И ИЗВОРА 

 

Члан  16. 

 

Библиотека која у свом фонду и бази података нема 

библиотечко – информациону грађу и изворе које 

корисник тражи, треба да их обезбеди у одговарајућој 

форми и у разумном року од библиотеке у земљи или 

иностранству путем размене или позајмице. 

 

 

РЕВИЗИЈА И ОТПИС БИБЛИОТЕЧКО – 

ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ И ИЗВОРА 

 

Члан 17. 

 

Библиотека ради утврђивања стварног стања и отписа 

фондова, дужна је да обавља ревизију библиотечко – 

информационе грађе и извора. 

Прописе којима се уређује инвентарисање, обрада, 

ревизија и отпис библиотечко – информационе грађе и 

извора, као и вођење евиденције, доноси министар 

културе. 

 

 

VI  ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ 

 

      Члан 18. 

 

Органи Библиотеке су: Директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор. 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

       Члан 19. 
 

Библиотеком руководи директор. 

Директора Библиотеке именује и разрешава оснивач – 

Скупштина општине Кнић, на предлог Управног одбора, 

а на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 

четири године, с могушношћу да поново буде именован. 

На именовање, односно разрешење директора 

Библиотеке сагласност даје директор матичне 

библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу. 

 

 

Члан 20. 

 

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор 

Библиотеке. 

Јавни конкурс расписује се најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора. 

Управни одбор Библиотеке дужан је да у року од 30 дана 

од дана завршетка јавног конкурса изврши избор 

кандидата , и предлог достави оснивачу. 

Директора именује оснивач на предлог Управног одбора 

и уз сагласност директора матичне библиотеке „Вук 

Караџић“ у Крагујевцу. 

Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора  

сматра се да јавни конкурс није успео. 
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Члан 21. 

 

Услови за избор кандидата за директора утврђују се 

Законом и  овим Статутом. 

Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја Библиотеке, као саставни део конкурсне 

документације, у складу са Законом. 

 

 

   Члан 22. 

 

За директора може бити именовано лице које, поред 

законом прописаних општих услова испуњава и следеће 

услове: 

- да има високу стручну спрему – завршен факултет 

друштвених, природних или хуманистичких наука; 

-да има најмање 3 године радног искуства на пословима 

у култури или сродним областима; 

-да је поднео програм рада и развоја Библиотеке 

Управном одбору; 

- да има држављанство Републике Србије; 

-да нема законских сметњи за његово именовање. 

 

 

    Члан 23. 

 

Директор Библиотеке: 

1.  организује рад и руководи радом Библиотеке; 

2.  доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друга општа акта, у    

     складу са Законом и Статутом Библиотеке; 

3.  извршава одлуке Управног одбора; 

4.   заступа Библиотеку; 

5.   стара се о законитости рада Библиотеке; 

6.   одговоран је за спровођење Програма рада 

Библиотеке; 

7.   одговоран је за материјално финансијско пословање; 

8.   предлаже годишњи Програм рада и пословања; 

9.   подноси годишњи Извештај о раду и пословању 

Библиотеке; 

10. одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорности запослених у 

      складу са Законом; 

11. образује комисије и друга радна тела за обављање 

послова из надлежности 

      Библиотеке; 

12. врши и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

 

Директор има право и дужност да учествује у раду 

Управног одбора, без права одлучивања. 

 

 

Члан 24. 

 

Дужност директора Библиотеке престаје истеком 

мандата и разрешењем. 

 

Члан 25. 

 

Оснивач ће разрешити директора на предлог Управног 

одбора  пре истека мандата: 

1.  на лични захтев; 

2.  ако обавља дужност супротно одредбама Закона и 

овог Статута; 

3.  ако нестручним, неправилним или несавесним радом 

проузрокује већу штету 

     Библиотеци или тако занемарује или несавесно 

извршава своје обавезе да су 

     настале или могу настати, веће сметње у раду 

Библиотеке; 

4.  ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини 

     недостојним обављања дужности директора, односно 

ако је правоснажном 

     судском одлуком осуђен за кривично дело које га 

чини недостојним за 

     обављање дужности директора; 

5.  из других разлога утврђених Законом и Статутом 

Библиотеке. 

 

  Члан 26. 

 

 Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, 

без претходно спроведеног јавног конкурса: 

 - у случају када директору престане дужност пре истека 

мандата; 

 -  када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности има сва права и дужности директора. 

Вршилац дужности директора може обављати ту 

функцију најдуже годину дана од дана именовања. 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 27. 

 

Библиотеком управља Управни одбор. 

Управни одбор има укупно пет чланова -  председника и 

4 члана. 

Председника и чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач -  Скупштина општине Кнић, у складу 

са Законом. 

 - три члана Управног одбора именује Скупштина 

општине Кнић, на предлог 

    Комисије за статутарна питања и то из реда 

представника  локалне самоуправе; 

 - једног члана  из реда запослених, на предлог 

запослених и 

 - једног члана, представника Књижевног клуба, на 

предлог чланова Књижевног 

   клуба. 

 

Председника и чланове Управног одбора оснивач 

именује на период од четири године, и могу бити 

именовани највише два пута. 

 

 

Члан 28. 

 

Управни одбор обавља следеће послове: 

1.  доноси Статут; 

2.  доноси друге опште акте предвиђене Законом и 

Статутом; 

3.  утврђује пословну и развојну политику; 

4.  одлучује о пословању Библиотеке; 

5.  доноси програме рада на предлог директора; 

6.  доноси годишњи финансијски план и план набавки; 

7.  усваја извештај о попису и годишњи обрачун; 

8.  усваја годишњи извештај о раду и пословању на 

предлог директора; 

9.  даје предлог о статусним променама у складу са 

законом; 
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10. расписује конкурс за избор директора и даје предлог 

оснивачу о кандидату за 

      директора; 

11. закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време до истека рока на 

      који је изабран, односно до његовог разрешења, а 

када је за директора  

      именовано лице које је већ запослено у Библиотеци 

на неодређено време, 

      закључује анекс уговора о раду у складу са Законом о 

раду; 

15.  доноси Пословник о свом раду; 

16.  одлучује и о другим питањима утврђеним Законом и 

Статутом. 

 

Члан 29. 

 

Управни одбор ради и одлучује на седницама. 

Седнице Управног одбора сазива председник и руководи 

њиховим радом, а у случају спречености члан кога он 

овласти. 

Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако седници 

присуствује више од половине укупног броја чланова. 

Управни одбор одлучује јавним гласањем. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова од 

укупног броја чланова. 

Пословником о раду Управног одбора  ближе се одређује 

начин рада и одлучивања Управног одбора. 

За обављање појединих послова из своје надлежности, 

Управни одбор може образовати радна тела. 

Председник и чланови Управног одбора имају право на 

дневницу за присуствовање седницама и право на 

трошкове превоза, што ће се утврдити посебним 

Правилником о исплатама дневница и трошкова превоза 

за чланове Управног и Надзорног одбора – донетим од 

стране Управног одбора. 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 30. 

 

У Библиотеци се образује Надзорни одбор, који се 

састоји од три члана – и то једног из реда представника 

локалне самоуправе, једног из реда запослених у 

Библиотеци и једног представника Књижевног клуба.. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач – Скупштина општине Кнић, у складу 

са Законом и другим прописима . 

Председника и чланове Надзорног одбора Скупштина 

именује на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице 

које је члан Управног 

одбора. 

Члан 31. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 

Библиотеке у складу са Законом. 

 

Члан 32. 

 

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње подноси 

извештај о свом раду оснивачу – Скупштини општине 

Кнић. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на 

дневницу за присуствовање седницама и право на 

трошкове превоза. 

 

 

VII  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 33. 

 

Библиотеку заступа и представља директор. 

У случају спречености и одсутности директора, 

Библиотеку заступа и представља лице које овласти 

директор писменим пуномоћјем. 

 

Члан 34. 

 

Директор је овлашћен да, у име Библиотеке, у складу са 

Законом, овим Статутом и одлукама Управног одбора, 

закључује уговоре и врши друге правне послове. 

Директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање 

Библиотеке и предузимање правних радњи, у складу са 

Законом и овим Статутом. 

Пуномоћје мора бити у писменој форми, са навођењем 

врсте послова због којих се даје, обима послова и роком 

у којем пуномоћје важи. 

 

 

Члан 35. 

 

Наредбодавац за располагање новчаним средствима 

Библиотеке је директор. 

Директор депонује свој потпис код Управе за трезор  за 

располагање новчаним средствима. 

 

 

VIII  ИМОВИНА И ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

 

    Члан 36. 

 

Земљиште, зграде, библиотечко – информациона грађа, 

извори и друга средства која користи Библиотека, као 

средства у јавној својини, користи у складу са Законом. 

Имовина Библиотеке и средства којима управља не могу 

бити отуђена, замењена и дата у закуп без сагласности 

надлежног органа Оснивача, у складу са Законом. 

 

      Члан 37. 

 

Библиотека има право и обавезу да средства у јавној 

својини штити од оштећења и да их користи у складу са 

њиховом наменом. 

 

 

   Члан 38. 

 

Средства за финансирање делатности Библиотеке 

обезбеђује оснивач, у складу са Законом. 

Библиотека обезбеђује средства за рад и из сопствених 

прихода (чланарина корисника, продаје услуга), поклона, 

донација и из других извора, у складу са Законом. 

 

 

    Члан 39. 

 

Средства за набавку библиотечко – информационе грађе 

и извора, рачунарске и комуникацијске опреме за 
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Библиотеку обезбеђује оснивач, на основу стандарда 

прописаних за јавне библиотеке. 

 

 

 

IX  ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА 

БИБЛИОТЕКЕ 

 

   Члан 40. 

 

Права корисника Библиотеке                         
Корисник Библиотеке има право приступа библиотекама 

и библиотечко- информационој грађи и изворима. 

Корисник Библиотеке има право на слободан приступ 

фондовима и и библиотечко-информационој грађи и 

изворима, право на добијање и коришћење грађе и 

извора, право на помоћ и савет стручњака приликом 

претраживања и коришћења услуга Библиотеке, у складу 

са правилима Библиотеке. 

Библиотека је дужна да обезбеди услове за остваривање 

права корисника Библиотеке, укључујући и посебне 

корисничке групе, као и кориснике са инвалидитетом. 

Библиотека је обавезна да штити приватност и друге 

слободе корисника Библиотеке, у складу са Баконом. 

 

 

                                                             Члан 41. 

 

 Дужности корисника библиотеке 

 Корисник Библиотеке дужан је да библиотечко-

информациону грађу, изворе и опрему користи у складу 

са библиотечким правилима о коришћењу, а ако је 

оштети, отуђи или злоупотреби дужан је да надокнади 

насталу штету. 

Начин рада Библиотеке с корисницима Библиотеке, 

начин пружања основних услуга и начин коришћења 

прописује Народна библиотека Србије. 

 

 

 

X УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

    Члан 42. 

 

Библиотека организује рад и обавља делатност као 

јединствена  Установа. 

Библиотека своју делатност обавља у свом седишту у 

Книћу и може имати огранке  у насељеним местима 

општине Кнић. 

Огранци се организују на основу изражених потреба, а у 

складу са библиотечким стандардима, праксом и 

искуством. 

 

 

 

XI   ЗАПОСЛЕНИ  У БИБЛИОТЕЦИ 

 

 

Члан 43. 

 

Послове у Библиотеци, зависно од њихове врсте и 

сложености обављају лица са одговарајућим 

образовањем и положеним стручним испитом, у складу 

са Законом. 

Стручне библиотечке послове могу да обављају 

књижничари, виши књижничари, библиотекари и 

дипломирани библиотекари, као и под одређеним 

условима и стручњаци других струка и волонтери, у 

складу са Законом. 

 

Члан  44. 

 

Сручно оспособљавање за практични рад у Библиотеци 

за запослене на стучним пословима с високим и вишим 

образовањем траје годину дана, а са средњим 

образовањем траје девет месеци. 

Запосленом који у року од три године рада у Библиотеци 

не положи стручни испит, престаје радни однос у 

Библиотеци даном истека тог рока. 

Трошкове полагања стручног испита сноси Библиотека у 

којој је кандидат запослен, у складу са Законом. 

 

Члан 45. 

 

Запослени у библиотечко – информационој делатности 

дужан је да се стално усавршава за обављање стручних 

послова. 

Најмањи обим сталног стручног усавршавања на 

годишњем нивоу износи шест радних сати. 

Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује 

оснивач Библиотеке. 

 

 

      Члан 46. 

 

Директор Библиотеке и Управни одбор дужни су да 

обезбеде редовно, благовремено, истинито и потпуно, по 

садржини и обиму приступачно обавештавање 

запослених о раду. 

Обавештавање запослених врши се путем објављивања 

одлука органа на огласној табли Библиотеке. 

 

 

XII  ЈАВНОСТ РАДА 

      Члан 47. 

 

О свом раду Библиотека обавештава јавност. 

Директор Библиотеке је овлашћен да даје усмена 

обавештења, као и обавештења 

путем медија у вези са питањима везаним за рад 

Библиотеке. 

Запослени у Библиотеци могу давати обавештења о раду 

Библиотеке само на основу овлашћења директора. 

 

 

XIII  ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 48. 

 

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би 

саопштавање неовлашћеним лицима због њихове 

природе и значаја било противно интересима и 

пословном угледу Библиотеке. 

Пословну тајну представљају: 

- документа и подаци који су законом или одлуком 

Управног одбора проглашени 

   пословном тајном; 

- подаци које надлежни орган као поверљиве саопшти 

Билбиотеци; 

- подаци који садрже понуде за конкурс. 

 

             На документ који представља пословну тајну 

ставља се ознака 

"ПОСЛОВНА   ТАЈНА". 
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Члан 49. 

 

Документа и податке који се сматрају пословном тајном 

може другим овлашћеним лицима да саопшти само 

директор. 

Пословну тајну су дужни да чувају сви запослени, као и 

чланови Управног и 

Надзорног одбора. 

 

 

 

XIV  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 50. 

 

Библиотека ће, у складу са прописима који регулишу 

безбедност и здравље на 

раду, ближе уредити права, обавезе и одговорности у 

вези са безбедношћу и здрављем на раду општим актом. 

Директор Библиотеке је одговоран за спровођење 

безбедности и здравља на раду. 

 

 

 

XV  ОПШТА АКТА 

   Члан 51. 

 

Општи акти Библиотеке су: Статут, правилници и 

пословници. 

Статут је основни општи акт Библиотеке. 

Статут доноси Управни одбор, уз сагласност Скупштине 

општине Кнић. 

Измене и допуне Статута врше се по поступку 

предвиђеном за његово доношење. 

 

 

Члан 52. 

 

У Библиотеци се, поред Статута, доносе следећа општа 

акта: 

- Правилник о организацији и систематизацији  радних 

места у  Библиотеци – 

   сагласност даје Општинско веће; 

- Пословник о раду Управног одбора Библиотеке; 

- Правилник о зарадама, накнадама и осталим 

примањима у Библиотеци; 

- Правилник о заштити од пожара; 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

- Правилник о набавкама; 

- остала акта, у складу са Законом. 

Сва општа акта одмах по доношењу објављују се на 

огласној табли Библиотеке, 

а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим 

Статута и Правилника о организацији и систематизацији 

радних места. 

Статут и Правилник о организацији и систематизацији 

радних места ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ а 

објављују се након добијања сагласности надлежног 

органа општине Кнић. 

Општа акта Библиотеке морају бити у сагласности са 

Законом и Статутом Библиотеке. 

Појединачна акта која доносе директор и Управни одбор 

морају бити у складу са Законом и овим Статутом. 

XVI  НАДЗОР НАД РАДОМ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Члан 53. 

 

Надзор над радом Библиотеке спроводи надлежни орган 

локалне самоуправе. 

 

 

Члан  54. 

 

Надзор над стручним радом Библиотеке врши матична 

библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу. 

Библиотека је дужна да матичној библиотеци, на њен 

захтев, достави податке потребне за обављање надзора 

над стручним радом, као и да овлашћеном лицу матичне 

библиотеке омогући непосредни надзор. 

Начин вршења надзора над стручним радом уређује 

Народна библиотека Србије као поверени посао. 

 

 

 

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 55. 

 

На сва питања која нису уређена овим Статутом 

примењиваће се непосредно одредбе Закона о култури, 

Закона о библиотечко – информационој делатности, 

Закона о раду и други прописи који уређују ову област. 

 

 

     Члан 56. 

 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи 

Статут Библиотеке "Др Драгиша Витошевић" Кнић, број 

16/2009 од 30. 01. 2009. године. 

 

 

       Члан 57. 

 

Статут се, по добијању сагласности Скупштине општине 

Кнић, објављује у 

"Службеном гласнику општине Кнић" а ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања. 

                             

 

У Книћу, 

Број 82/2014 

28. 05. 2014. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 „ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ“ 

 

НЕВЕНА ВУКОВИЋ, с.р. 
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