СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 13

Кнић, 03.08.2016.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.20. став 1. тачка 3. и
чл.32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-др. закон), чл. 63. став 1.
Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/13,63/13-исправка , 108/13 ,
142/14 ,68/15 – др. закон и 103/15), чл.13.став 1. тачка 4. и чл.35.став 1. тачка 2. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08, и 3/16), донела је
О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Кнић за 2016.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.18/15 и 1/16- испрaвка ), у даљем тексту Одлукa. У члану 4. расходи и издаци по основним наменама у табеларном делу, тачка текући
расходи, економска класификација 415 накнаде за запослене у колони 3. средства из буџета износ од „5.170.000
динара“ замењује се износом од „5.470.000 динара“, у колони 6. износ од „5.680.000 динара“ замењује се износом
од „5.980.000 динара“.
Укупно 410 у колони 3. износ од ''68.512.000 динара'' замењује се износом од ''68.812.000 динара''; у колони
6. износ од 80.990.000 динара'' замењује се износом од ''81.290.000 динара''.
Економска класификација 421 у колони 3. износ од ''17.265.000 динара'' замењује се износом од ''20.392.000
динара''; у колони 6. износ од ''17.915.000 динара'' замењује се износом од ''21.042.000 динара''.
Економска класификација 423 у колони 3. износ од ''20.386.000 динара'' замењује се износом од ''19.981.000
динара''; у колони 6. износ од 22.596.000 замењује се износом од 22.191.000.
Економска класификација 424 у колони 4. износ од ''39.670.000динара'' замењује се износом од
''35.620.000динара''; у колони 6. износ од ''39.970.000 динара'' замењује се износом од ''35.920.000 динара''.
Економска класификација 425 у колони 3. износ од ''29.610.000 динара'' замењује се износом од ''31.188.000
динара''; у колони 6. износ од ''31.470.000 динара'' замењује се износом од ''33.048.000 динара''.
Економска класификација 426 у колони 3. износ од ''9.725.000 динара'' замењује се износом од ''9.625.000
динара''; у колони 6. износ од ''11.155.000 динара'' замењује се износом од ''11.055.000 динара''.
Укупно 420 у колони 3. износ од ''119.296.000 динара'' замењује се износом од ''119.446.000 динара''; у
колони 6. износ од ''126.096.000 динара'' замењује се износом од ''126.246.000 динара''.
Економска класификација 483 у колони 3. и 6. износ од ''7.510.000 динара'' замењује се износом од
''7.060.000 динара''.
Укупно 480 у колони 3. износ од ''16.600.000 динара'' замењује се износом од ''16.150.000 динара''; у колони
6. износ од ''16.610.000 динара'' замењује се износом од ''16.160.000 динара''.
Члан 2.
У чл.6. издаци буџета, по функционалној класификацији, у табеларном приказу, функционална
класификација 620 развој заједнице, у колони 3.и 6. износ од ''117.602.000 динара'' замењује се износом од
''114.575.000 динара''.
Функционална класификација 640 улична расвета, у колони 3.и 6. износ од ''8.000.000 динара'' замењује се
износом од ''11.027.000 динара''
Члан 3.
II. НАСЛОВ ПОСЕБАН ДЕО
У члану 7. Одлуке, у табеларном делу, раздео III глава 3.1 основно образовање, функција 912 основно
образовање, програм 2002 основно образовање, програмска активност 2002-0001 функционисање основних школа,
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позиција 79 подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 414, у колони 11. и 14. износ
од ''361.000 динара'' замењује се износом од ''716.000 динара''.
Позиција 81, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 421- стални
трошкови, у колони 11. и 14. износ од ''8.644.000 динара'' замењује се износом од ''8.753.000 динара''.
Позиција 82, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 422- трошкови
путовања, у колони 11. и 14. износ од ''17.482.000 динара'' замењује се износом од''17.113.000 динара''.
Позиција 85, подпозиција 0, економска класификација 463, подекономска класификација 425- текуће
поправке и одржавање, у колони 11. и 14. износ од ''2.298.000 динара'' замењује се износом од''2.203.000 динара''.
Раздео IV глава 4.1 средње образовање, функција 920 средње образовање, програм 2003 средње образовање,
програмска активност 2003-0001 функционисање средњих школа, позиција 92, подпозиција 1, економска
класификација 463, подекономска класификација 415, у колони 11. и 14. износ од ''1.800.000 динара'' замењује се
износом од ''1.780.000 динара''.
Позиција 93, подпозиција 10, економска класификација 463, подекономска класификација 416 - награде
запосленима и остали посебни расходи , у колони 11. и 14. износ од ''150.000 динара'' замењује се износом од
''170.000 динара''.
Раздео V култура глава 5.1 центар за културу ,туризам и спорт Кнић функција 860 рекреација,култура и
вере неквалификоване на другом месту програм 1201,развој културе програмска активност 1201-0001
функционисање локалних установа културе, позиција 106, подпозиција 0, економска класификација 415- накнада
трошкова за запослене , у колони 11. износ од ''150.000 динара'' замењује се износом од ''450.000 динара''у колони 14
износ од ''160.000 динара'' замењује се износом од ''460.000 динара''
Свега ПА 0001 у колони 11. износ од ''6.975.000 динара'' замењује се износом од ''7.275.000 динара''у
колони 14 износ од ''8.072.000 динара'' замењује се износом од ''8.372.000 динара.''
Свега Програм 1201 у колони 11. износ од ''7.545.000 динара'' замењује се износом од ''7.845.000 динара''у
колони 14 износ од ''8.642.000 динара'' замењује се износом од ''8.942.000 динара.''
Програм 1502,развој туризма програмска активност 1502-0001 управљање развојем туризма, позиција 122,
подпозиција 0, економска класификација 423- услуге по уговору , у колони 11. износ од ''1.240.000 динара'' замењује
се износом од ''940.000 динара''у колони 14 износ од ''2.240.000 динара'' замењује се износом од ''1.940.000 динара.''
Свега ПА 0001 у колони 11. износ од ''1.900.000 динара'' замењује се износом од ''1.600.000 динара''у
колони 14 износ од ''3.020.000 динара'' замењује се износом од ''2.720.000 динара.''
Свега Програм 1502 у колони 11. износ од '2.630.000 динара'' замењује се износом од ''2.330.000 динара' 'у
колони 14 износ од ''4.250.000 динара'' замењује се износом од ''3.950.000 динара.''
Раздео XI глава 11.1 Буџетски фонд и месне заједнице, функција 620 развој заједнице, програм 0701 путна
инфраструктура, програмска активност 0701 управљање саобраћајном инфраструктуром, позиција 185, подпозиција
0, економска класификација 421- стални трошкови, у колони 11. и 14. износ од ''200.000 динара'' замењује се износом
од ''300.000 динара''.
Позиција 187, подпозиција 0, економска класификација 423- услуге по уговору, у колони 11. и 14. износ од
''1.146.000 динара'' замењује се износом од ''1.041.000 динара''.
Позиција 188, подпозиција 0, економска класификација 424- специјализоване услуге, у колони 11. и 14.
износ од ''24.000.000 динара'' замењује се износом од ''21.950.000 динара''.
Позиција 189, подпозиција 0, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање, у колони 11. и
14. износ од ''13.300.000 динара'' замењује се износом од ''12.878.000 динара''.
Позиција 190, подпозиција 0, економска класификација 426- материјал, у колони 11. и 14. износ од ''300.000
динара'' замењује се износом од ''200.000 динара''.
Позиција 193, подпозиција 0, економска класификација 483- новчане казне и пенали по решењима суда и
судских тела, у колони 11. и 14. износ од ''500.000 динара'' замењује се износом од ''50.000 динара''.
Свега ПА 0001 у колони 11.и 14 износ од ''41.302.000 динара'' замењује се износом од ''38.275.000 динара.''
После пројекта 0701 П -16, извор финансирања за ''П - 09'' замењује се до ''П-11'' приход из буџета износ
''55.000.000'' замењује се износом ''56.000.000'', извор финансирања за '' П-10 до П-12'' замењује се ''П-12 до П -16.''
Свега глава 11.1,извор финансирања 01 приходи из буџета , у колони 11. и 14. износ од ''102.602.000
динара'' замењује се износом од ''94.575.000 динара''.
Глава 11.2 Буџетски фонд и месне заједнице, функција 640 улична расвета, програм 0601 комунална
делатност, програмска активност 0010 јавна расвета,пројекат 0601 П-1 јавна расвета позиција 209, подпозиција 2,
економска класификација 421- стални трошкови, у колони 11. и 14. износ од ''7.000.000 динара'' замењује се износом
од ''10.027.000 динара''
Извор финансирања за пројекат П - 1 ,01 приходи из буџета у колони 11. и 14. износ од ''8.000.000 динара''
замењује се износом од ''11.027.000 динара''.
Извор финансирања за ф-ју 640 ,01 приходи из буџета у колони 11. и 14. износ од ''8.000.000 динара''
замењује се износом од ''11.027.000 динара''.
Раздео XII глава 12.1 Фонд за развој пољопривреде,водоривреде и шумарства, функција 421пољопривреда,
програм 0101 развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001 унапређење услова за пољопривредну
делатност, позиција 222, подпозиција 0, економска класификација 424- специјализоване услуге, у колони 11. и 14.
износ од ''3.600.000 динара'' замењује се износом од ''2.100.000 динара''.
Свега ПА 0001 у колони 11.и 14 износ од ''19.400.000 динара'' замењује се износом од ''17.900.000 динара.''
Пројекат 0101 П-1 хидрогеолошка истраживања термалних вода и израда истражне бушотине , позиција
229, подпозиција 0, економска класификација 424- специјализоване услуге, у колони 11. и 14. износ од ''2.000.000
динара'' замењује се износом од ''1.500.000 динара''.
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Извор финансирања за П-1,01 приходи из буџета у колони 11. и 14. износ од ''2.000.000 динара'' замењује се износом
од ''1.500.000 динара''.
Пројекат 0101 П-2 уређење ( ревитализација) пољских путева, позиција 230, подпозиција 0, економска
класификација 425- текуће поправке и одржавање, у колони 11. и 14. износ од ''3.400.000 динара'' замењује се
износом од ''5.400.000 динара''.
Извор финансирања за П-2,01 приходи из буџета у колони 11. и 14. износ од ''3.400.000 динара'' замењује се
износом од ''5.400.000 динара''.
Члан 4.
У чл.8. Одлуке табеларни приказ по програмској класификацији Програм 2. комунална делатност у колони
средства из буџета и колони укупна средства од ''10.900'' замењује се износом од ''13.927''.
Програмска активност 0601-0010 јавна расвета, у колони средства из буџета и колони укупна средства
износ од ''8.000'' замењује се износом од ''11.027''.
Програм 4.развој туризма у колони средстава из буџета износ од ''2.630'' замењује се износом од ''2.330'', у
колони укупна средства износ од ''4.250'' замењује се износом од ''3.950''
Програмска активност 1502-0001 управљање развојем туризма, у колони средства из буџета износ од
''1.900''замењује се износом од ''1.600'', у колони укупна средства износ од ''3.020'' замењује се износом од ''2.720''
Програм 5.развој пољопривреде Програмска активност 0001 унапређење услова за пољопривредну
делатност, у колони средства из буџета и укупна средства износ од ''19.400''замењује се износом од ''17.900''
Пројекат 0101 П-1 хидрогеолошка истраживања термалних вода и израда истражне бушотине , у колони
средства из буџета и укупна средства износ од ''2.000''замењује се износом од ''1.500''
Пројекат 0101 П-2 уређење ( ревитализација) пољских путева, у колони средства из буџета и укупна
средства износ од ''13.400''замењује се износом од ''15.400''
Програм 7. путна инфраструктура, у колони средства из буџета износ од ''122.602'' замењује се износом од
''119.575''; у колони укупна средства износ од ''122.602'' замењује се износом од ''119.575'',
Програмска активност 0701-0001 управљање саобраћајном инфраструктуром, у колони средства из буџета
и колони укупна средства, износ од ''41.302'' замењује се износом од ''38.275''.
Програм 13.развој културе у колони средстава из буџета износ од ''7.545'' замењује се износом од ''7.845'', у
колони укупна средства износ од ''8.642'' замењује се износом од ''8.942''
Програмска активност 1201-0001 функционисање локалних установа културе, у колони средства из буџета
износ од ''6.975''замењује се износом од ''7.275'', у колони укупна средства износ од ''8.072'' замењује се износом од
''8.372''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а примењиваће
се од 01.01.2016.године.

Број: 401-784/16-03
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.p.

Образложење
Правни основ за ребаланс Буџета садржан је у чл.47. став 3 и чл.63. став 1. Закона о буџетском систему
(''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка , 108/13,142/14, 68/15- др.закон и
103/15).
Одлука о Буџету општине Кнић за 2016.годину усвојена је на седници Скупштине од
25.12.2015.године.(Службени гласник општине Кнић бр.18/2015 и 1/16 -исправка)
У Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о Буџету општине Кнић за 2016.годину извршене су следеће
измене и допуне и то:
У посебном делу буџета у табеларном делу где су приказани расходи и издаци по корисницима средстава:
У разделу три – основно образовање, извршене су измене на основу захтева Основне школе ''Свети Сава''
Топоница бр.401-827/2016-03 од 04.07.2016 године, да се део средстава од трошкова путовања (119.000),и од текућих
поправки и одржавања (68.000) умањи и усмери за покриће трошкова за социјална давања запосленима и покриће
сталних трошкова.
Основна школа ''Вук Караџић'' из Кнића, обратила се Општинској управи са захтевом бр.401-821/2016-03
од 04.07.2016.г., где тражи да се део средстава у износу од трошкова путовања (150.000), умањи и усмери за покриће
трошкова за социјална давања запосленима.
Основна школа ''Рада Шубакић'' из Груже, обратила се Општинској управи са захтевом бр.401-828/201603 од 04.07.2016.г., где тражи да се део средстава у износу од трошкова путовања (100.000), ), од текућих поправки
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и одржавања (27.000) и сталних трошкова (10.000) умањи и усмери за покриће трошкова за социјална давања
запосленима.
У својим захтевима – образложењима разлога за измену Основне
школе се позивају на одредбе чл.67 Став 1.3 ПКУ где је прдвиђено да је послодавац дужан да запосленом, по основу
солидарности, исплати помоћ у случају боловања дужег од 3 месеца у континуитету – у висини једне просечне плате
једном у календарској години.
У разделу четири-средње образовање, извршене су измене на основу захтева Средње школе Кнић, бр.401825/2016-03 од 04.07.2016.године, где се тражило умањење позиције 415 накнада трошкова за запослене, а у корист
позиције 416 – јубиларне награде, за износ од 20.000 динара, уз образложење средње школе да у тренутку израде
свог финансијског плана просек плате у РС је био нижи него сада.
У разделу пет – култура, глава 5.1., функција 860, програм 1201 развој културе, програмска активност 12010001 функционисање локалних установа културе,а на основу захтева Центра за културу ,туризам и спорт бр:401826/2016-03 од 04.07.2016 године повећавају се средства за накнаду трошкова за запослене за 300.000 динара
односно повећавају се средства за ПА 1201-0001 за 300.000 на терет програма 1502- развој туризма , програмска
активност 1502-0001управљање развојем туризма еконосмка класификација 423- услуге по уговору умањује се за
300.000.
У разделу једанаест – Буџетски фонд и месне заједнице, глава 11.1., функција 620, програм 0701 путна
инфраструктура, програмска активност 0701-0001 управљање саобраћајном инфраструктуром, умањена су средства
за 3.027.000 динара, са услуга по уговору ( 105.000),специјализованих услуга (2.050.000), текућих поправки и
одржавања (422.000) материјала (100.000) новчаних казни и пенала по решењима суда и судских тела ( 450.000) ;
повећана су средства за ПА за сталне трошкове (100.000) и усмерена су средства у главу 11.2., улична расвета,
програм 0601 комунална делатност, програмска активност 0601-0010 пројекат 0601 П-1 јавна расвета, за сталне
трошкове – плаћање утрошене електричне енергије. Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу је доставио Програм и ПА као и Одлуку о првој измени одржавања ,заштите и развоја локалних и
некатегорисаних путева и других комуналних објеката на селу у 2016 години у општини Кнић (бр.30-296-/2016-03 од
15.07.2016.године), достављена документација је била предмет расправе на Општинском већу на седници која је
одржана дана 25.07.2016 год.
Констатовано је да предлог измене програма није достављен у складу са програмима, програмским
активностима и пројектима .
Буџетки фонд је дужан да усагласи програме ( 0701- путна инфраструктура 0701-001- управљање
саобраћајном инфраструктуром,0601-комунална делатност,0601-0010- јавна расвета,0601 П1- јавна расвета
Фонд за развој пољољривреде, водопривреде и шумарства, Пограм 0101- развој пољољпривреде ПА 01010001- унапређење услова за пољопривредну делатност је доставио прописане образце за програм ПА и пројекте где
је предложено да се за ПА 0101-0001- унапређење услова за пољопривредну делатност економска класификација
424- специјализоване услуге умање средства за 1.500.000 да се за пројекат 0101 П-1 хидрогеолошка истраживања
термалних вода и израда истражне бушотине умање срдства за 500.000 и укупан износ од 2.000.000 усмери на
пројекат 0101 П-2 уређење (ревитализација) пољских путева.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.28. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Сл.гласник РС'',бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чл.20. став 1. тачка
39.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14),чл.35. став 1. тачка 31. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16), чл.146. став 2. и чл.147. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
I Оснива се локални Савет за запошљавање за територију општине Кнић у саставу:
1. Председник Савета
- Мирослав Николић, председник Скупштине општине Кнић,
2. Чланови Савета:
- Дамјан Ћупрић, представник локалне самоуправе,
- Јелена Обрадовић, представник локалне самоуправе,
- Славиша Павловић, представник синдиката,
- Милија Радоњић ,представник послодаваца,
- Душан Лазаревић, представник послодаваца,
- Представник Националне службе за запошљавање.
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II У раду Савета у складу са Законом могу учествовати удружења која се баве заштитом интереса
одређених категорија незапослених,(особа са инвалидитетом, националних мањина, учесника оружаних сукоба,
жена, омладине и сл.) и стручњаци за област запошљавања.
III Локални Савет за запошљавање даје мишљење и препоруке у вези са:садржином програма активне
политике запошљавања на територији општине Кнић,организовањем јавних радова и радног ангажовања
незапослених и извођењем јавних радова, економском, социјалном и демографском политиком и политиком Владе
Републике Србије и локалне самоуправе у области запошљавања,нацртима закона и других прописа који се односе
на запошљавање, рад и социјално осигурање,додатним образовањем и обуком,другим питањима од интереса за
запошљавање.
Локални Савет за запошљавање утврђује критеријуме за избор корисника Фонда, расписује конкурс и врши
одабир корисника средстава по расписаном конкурсу за расподелу средстава Фонда на основу критеријума и о томе
води записник, подноси извештај о свом раду и
коришћењу средстава Општинском већу по потреби, а Скупштини општине на крају календарске године.
IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Општинска управа-Одељење за
финансије, привредни развој и друштвене делатности општине Кнић.
V Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању локалног Савета за запошљавање за
територију општине Кнић, коју је донела Скупштина општине Кнић, 24.12.2010.године, која је објављена у
''Сл.гласнику општине Кнић'',бр.8/10.
Број:119-971/16-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.p.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), чл.2.а. 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. 27. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селупречишћен текст, (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
1. Утврђује се да Предрагу Ранчићу, дипломираном економисти из Кнића престаје мандат директора
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу разрешава пре истека времена
на које је именован, због поднете оставке.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Предрагу Ранчићу из Кнића и Буџетском фонду за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу, и Општинској управи општине Кнић- Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон)), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',
бр.95/08 и 'Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), чл.2.а. 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) , чл. 27.
Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу -пречишћен текст,
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), којим одредбама је прописано да Скупштина именује и разрешава директоре јавних
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предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, као и да мандат директора престаје пре истека времена
на које је именован у случају подношења оставке.
Скупштина општине Кнић је на седници од 10.09.2014. године именовала Предрага Ранчића, дипломираног
економисту из Кнића за директора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на
селу, на мандатни период од четири године.
Дана 18.07.2016.године Предраг Ранчић, директор Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу је поднео оставку на функцију директора. Оставка је поднета у писаној форми и
заведена под бројем 119-909/2016-01 . Скупштина општине Кнић је на седници од 02.08.2016.године донела Решење
и утврдила да Предрагу Ранчићу, дипломираном економисти из Кнића престаје мандат директора, пре истека
времена на које је именован, због поднете оставке.
Број: 119-909/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.p.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), чл.2.а. и чл. 9. 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. 29. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селупречишћен текст, (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
1. За вршиоца дужности директора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу, до именовања директора, а најдуже на перид од 6 месеци именује се :
- Дејан Радовановић, дипл.економиста из Липнице.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити именованом вршиоцу дужности директора Буџетког Фонда, Буџетском фонду за
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, и Општинској управи општине Кнић- Одељењу за
финансије, привредни развој и друштвене делатности.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон)), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08 и 'Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), чл.2.а. и чл.9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу( ''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) , чл. 29.
Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу -пречишћен текст,
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), којим одредбама је прописано да Скупштина именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, као и да Скупштина именује вршиоца дужности
дирекора Фонда у случају престанка мандата директора пре истека времена на које је именован.
Како је директор Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу
Предраг Ранчић, дипломирани економиста из Кнића, дана 18.07.2016.године поднео оставку на функцију директора,
што је Скупштина утврдила Решењем бр.119-909/2016-01 од 02.08.2016. год. , у циљу обезбеђивања функционисања
Фонда приступило се именовању вршиоца дужности директора. Скупштина је на седници од 02.08.2016.године
донела Решење и за в.д.директора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на
селу именовала Дејана Радовановића, дипл.економиста из Липнице.
Број: 119-979/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.p.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 125. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл. 9. Одлуке
о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), a по прибављеној сагласности
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 119-01-139/2016-09 од 01.08.2016. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ
1.За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, именује се Александра
Спасојевић дипл.спец.педагог из Крагујевца, до именовања директора, а најдуже годину дана од дана именовања.
2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, када је именовани вршилац дужности дужан да
ступи на рад.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Александри Спасојевић из Крагујевца, именованој за в.д.директора и Центру за
социјални рад ''Кнић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог 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 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом именује директоре
установа, организација и служби чији је оснивач(непотребно изостављено), као и у одредби чл. 125. Закона о
социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), којом је прописано да оснивач именује вршиоца дужности
директора центра за социјални рад ако директор не буде именован у року од 90 дана од истека рока из члана 124.
став 6.; да се за директора може именовати лице које испуњава услове из члана 124.став 1. и за чије именовање је
прибављена сагласност из члана 124.став 9. Овог закона, као и да в.д.директора центра за социјални рад може
обављати ту дужност најдуже једну годину.
Како је именованом вршиоцу дужности директора Зорану Дрешевићу, дипл.правнику из Кнића,истекао
период на који је именован, а Управни одбор није спровео поступак конкурса за избор директора , ради
обезбеђивања несметаног функционисања Центра Комисија предлаже Скупштини да именује вршиоца дужности
директора Центра до именовања директора, а најдуже на период од годину дана.
У складу са Законом за именовање директора и в.д.директора је потребно прибавити сагласност ресорног
министарства, Из тог разлога Комисија за статутарна питања је упутитла захтев за давање сагласности на овај
предлог решења Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
С обзиром на то да Александра Спасојевић испуњава услове из члана 124. Став 1. Закона, и да је
Министарство дало сагласност за њено именовање за в.д.директора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, својим
актом број 119-01-139/2016-09 од 01.08.2016. године Скупштина општине је донела Решење и именовала је за
в.д.директора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу.
Број: 119-980/2016-01
У Книћу, 02.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.p.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14), Стратегије одрживог развоја општине Кнић за
период од 2010. -2020.г , чл. 35. став 1. тачка 31. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине
Кнић'', бр.3/16), и члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 ) донела
је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КНИЋУ
Члан 1.
Приступа се изради пројектно-техничке документације за изградњу спортске хале у Книћу и овлашћује се
''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу, да у име општине Кнић као инвеститора , спроведе јавну
набавку за израду пројектно- техничке документације за изградњу спотске хале у Книћу.
Члан 2.
Израду пројектног задатка, пројектно-техничке документације и плаћање других неопходнох радњи и
услуга у вези са овим пројектом финансираће ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу, а средства за ове
намене су планирана Одлуком о Буџету општине Кнић за 2016. Годину , у разделу V, Програм 1301,програм 14
развој спорта и омладине, програмска активност 0003(ПА)-Одржаавање спортске инфраструктуре, на позицији 131,
екомомска класификација 511 ''зграде и грађевински објекти (спортска хала)'', подпозицији 1 , средства у износу од
1.500.000,оо динара.
Члан 3.
Формира се радни тим у саставу:
Зоран Ђоровић, председник општине, председник радног тима
Мирослав Николић, председник Скупштине општине Кнић, члан тима;
Јелена Обрадовић, члан општинског већа задужена за област културе, спорта и туризма, члан
тима;
Милосав Басарић, члан општинског већа задужен за област науке и образовања, канцеларије
за мледе, члан тима;
Александар Радосављевић, директор ''Центра за куллуру , туризам и спорт –Кнић'', у Книћу
члан тима;
Снежана Крунић, директор ОШ '''Вук Караџић'' у Книћу члан тима;
Ненад Пантовић, директор Средње школе у Книћу, члан тима;
Наташа Пантовић, грађевински инжењер, радник Општинске управе , члан тима и
Гордана Јовановић, дипл.грађевински инжењер, радник Општинске управе члан тима,
са задатком да припреми захтев за израду пројектног задатка за израду идејног решења за изградњу спортке
хале у Книћу, и врши координацију активности у циљу припреме квалитетног пројектног задатка по ком ће се
спровести јавна набавка за израду пројектно- техничке документације за изградњу спортске хале у Книћу.
Члан 4.
Овлашћује се Општинско веће општине Кнић да усвоји пројектни задатак након чега ће ''Центар за културу,
туризам и спорт-Кнић'' у Книћу, приступити спровођењу поступка јавне набавке за израду пројектно-техничке
документације за изградњу спортске хале у Книћу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Образложење
Правни основ за доношење овe Одлуке садржан је у чл.32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) ), и у чл.35. став 1. тачка 31. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, обавља и друге послове утврђене
законом и статутом.
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Полазећи од тога да је Стратегијом одрживог развоја општине Кнић за период 2010-2020.године као
посебан пројекат дефинисана изградња спортског комплекса у Книћу , а Програмом рада Центра за културу, туризам
и спорт-Кнић у Книћуза 2016.годину, на који је Скупштина општине Кнић дала сагласност својим актом број : 942/16-01 од 26.01.2016.године начелно дефинисано да ће се у наредном периоду радити на стварању услова за
изградњу спортске сале и да су у 2016.години планирана средства у износу од 1.500.000,оо динара за израду
пројектне документације. потребно је приступити доношењеу ове одлуке и ближе дефинисати радње и поступање у
реализацији ове активности.
Планом генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић (''Сл.гл.општине
Кнић'', бр.7/16) на предметној локалцији су предвиђени објекти основних школа, средње школе, спорта, рекреације и
културе, а на делу парцеле 1686/___КО Кнић, која је у поступку прибављања у јавну својину општине Кнић (на 4.
Седнице Скупштине одржаној 02.08.2016.године је усвојена Одлука о прибављању грађевинског земљишта у
својину општине Кнић) је предвиђена изградња спорске хале за вишенаменско коришћење, т.ј. за потребе школа,
грађанства, и културних садржаја, као и изградња летње позорнице и других спортских и рекреативних објеката.
Како се ради о капиталној инвестицији која је од стратешког значаја за општину Кнић, у циљу набавке
квалитетног пројекта, који ће задовољити захтеве и потребе општине Кнић као инвеститора и уредити однос између
инвеститора и ''Центра за културу, туризам и спорт-Кнић'' у Книћу који ће финансирати израду пројектног задатка,
пројектно-техничке документације и других радњи и активности неопходних у поступку израде пројектно техничке
документације, наметнула се потреба да се дефинишу радње које ће предходити поступку спровођења јавне набавке
за израду пројектно техничке документације.
С обзиром на све напред наведено, Скупштина је на седници од 02.08.2016. године донела Одлуку у датом
тексту.
Број: 351-1017/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ.
Мирослав Николић, с.p.
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