
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2021. Број: 10. Кнић, 27.05.2021. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 27.05. 2021. године, на основу 

члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/20), члана 9. Одлуке о монтажним објектима привременог 

карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Кнић“ број 02/10),  члана 58. став 

1. тачка 36. Статута Општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/19) донело је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О образовању Комисије  за спровођење поступка за привремено давање  у закуп површина јавне 

намене за постављање монтажних објеката на територији општине Кнић 

 

1. Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп 

површина јавне намене за постављање монтажних објеката на територији општине Кнић, јавним 

надметањем, у саставу : 

   Председник Комисије: Зорица Поскурица 

   Члан Комисије: Марија Павловић 

   Члан Комисије : Марко Ранковић 

        

2. Задатак Комисије је да: 

- Распише оглас за давање у закуп површина јавне намене за 

постављање  монтажних објеката на територији општине Кнић, путем јавног надметања; 

- Спроведе поступак јавног надметања за давање у закуп површина 

јавне намене ; 

- Сачини записник о учесницима и току поступка јавног надметања за 

давање у закуп површина јавне намене, као и Одлуку о избору најповољнијег понуђача; 

- Сачини извештај у случају да поступак јавног надметања не успе; 

- Обавља и друге послове везане за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп површина јавне намене; 

3. Комисија је у обавези одмах по добијању овог решења започне  

поступак давања у закуп површиина јавне намене. 

4.  Комисија ће у року од 3 дана од дана одржаног поступка јавног 

надметања израдити одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту уручити учесницима 

поступка. 

5.  Решење доставити председнику и члановима Комисије. 

6. Даном доношења овог решења престаје да важи решење Општинског 

већа број 350-1937/17-02 од 11.12.2019. године. 

7. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у 

„Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

    Број:  350-723/2021-02                                                          ПРЕДСЕДНИК 

   У Книћу: 27.05.2021. године                                                  Срећко Илић с.р.   



Страна 2. – Број 10.                                      Службени гласник општине Кнић                                           27.05.2021. 

 

 

Draft 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 27.05.2021. године, на основу 

члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/20), члана 9. Одлуке о монтажним објектима привременог 

карактера на површинама јавне намене  („Сл.гласник општине Кнић“ бр.2/10),  члана 58. став 1. 

тачка 36. („Сл.гласник општине Кнић“ бр.1/19) донело је 

 

                                                   

ОДЛУКУ 

О покретању поступка за  давање у закуп површина јавне намене за  постављање  

монтажних објеката привременог карактера 

                                                                                                               

                                     

Члан 1. 

 

Овом Одлуком покреће се поступак  за  давање  у закуп  површина јавне намене за 

постављање монтажног објеката привременог карактера на територији општине Кнић, путем 

јавног надметања. Предмет закупа је следећа локација: 

- Кп.бр.2184/7 КО Кнић, друга зона (пов.31,5 м²). 

 

Члан 2. 

 

Површина јавне намене наведене у члану 1. ове Одлуке, дају се у закуп  на период од 3 

године, у поступку јавног надметања, који спроводи Комисија формирана решењем Општинског 

већа општине Кнић бр. 350-723/21-02 од 27.05.2021. године. 

Почетна цена површина јавне намене, одређена је чланом 7. Одлуке о монтажним 

објектима привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.гласник општине Кнић“ 

бр.2/10). 

 

Члан 3. 

 

          Комисија сачињава и објављује оглас за привремено давање у закуп површине јавне намене 

која је наведена у члану 1. ове Одлуке.  

          Оглас из става 1. овог члана се обавезно објављује на званичном сајту општине Кнић и на 

огласној табли општине Кнић.  

         По окончаном поступку јавног надметања,  Комисија је у обавези да одмах Општинском 

већу општине Кнић достави извештај са записником, у циљу доношења Одлуке о утврђивању 

најповољнијег понуђача. 

  

Члан 4. 

 

       Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“. 

 

 

Број: 350-724/21-02                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

У Книћу: 27.05.2021. године                                                                            Срећко Илић с.р. 
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Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,  

мастер дипломирани правник, секретар Скупштине општине Кнић 

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

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