
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2018. Број: 15. Кнић, 29. 06. 2018. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07) , члана 13. став 1. тачка 10. и чл. 59. став 1. тачка 16. Статута 
општине Кнић (,,Службени гласник РС’’ , бр. 95/08) , чл. 7. став 1. тачка 18. и чл. 38. Одлуке о Општинском 
већу општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ , број 1/08) , и члана 29. Пословника о раду 
Општинског већа општине Кнић (,,Службени гласник општине Кнић’’ , бр. 1/09) , на седници одржаној 22. 06. 
2018. године, донело је: 
 

О Д Л У К У 
  О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се друга измена и допуна Одлуке о оснивању Пословног савета општине  Кнић 

(,,Службени гласник општине Кнић“ , бр. 2/15, 16/17) . 
 

Члан 2. 
 

  У члану 5. брише се став 1. који гласи „Пословни савет има девет чланова, и то два из реда 
представника локалне самоуправе по функцији, и седам из реда привредника. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС“ , бр.129/07) , члана 13. став 1. тачка 10. и чл. 59. став 1. тачка 16. Статута 
општине Кнић (,,Службени гласник РС’’ , бр. 95/08) , чл.7. став 1. тачка 18. и чл. 38. Одлуке о Општинском већу 
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ , број 1/08), и члана 29. Пословника о раду Општинског 
већа општине Кнић (,,Службени гласник општине Кнић’’ , бр. 1/09) . 

Чланом 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 13. став 1. тачка 10. Статута 
општине Кнић, прописано је да Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом доноси програме 
и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у 
јединици локалне самоуправе. Чланом 59. став 1. тачка 16. Статута општине Кнић и чл. 7. став 1. тачка 18 
Одлуке о Општинском већу општине Кнић, прописано је да Општинско веће обавља и друге послове у складу 
са законом, статутом, одлукама Скупштине општине и другим актима. Чланом 38. Одлуке о Општинском већу 
општине Кнић  и чланом 29. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић, прописано је да Општинско 
веће у вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке. 

Разлог за доношење Одлуке је унапређење институционалног механизма сарадње привреде и локалне 
самоуправе у циљу давања подршке локалном економском развоју и успостављање позитивне пословне и 
инвестиционе климе на локалном нивоу.  
 

Број:  110-982/2018-01                                                       
У Книћу, 22. 06. 2018. године     
                                       
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђоровић, с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 22. 06. 2018. године, на основу члана 59. 
став 1. тачка 32. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/ 16) 
и члана 5. став 3. Одлуке о оснивању Пословног савета општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 2/15 и 
16/17) донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

 
1. Врши се измена и допуна Решења о именовању чланова Пословног савета општине Кнић, број 119-

1818/2017-01 од 03. 11. 2017. године („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 20/17) и то тако што се у 
тачки I, у ставу 1. после тачке 7. додају тачке 8. и 9. које гласе:  

 
 „8. Мирослав Николић, СЗТР „Гружа аграр“ , пр Мирослав Николић, представник привредника, 

 9. Милосав Басарић, ЗР „Басарић плус Кнић“ , пр Милосав Басарић, представник привредника. “ 
 
У тачки I, у ставу 2. досадашњи редни бројеви 8. и 9. постају бројеви: 10. и 11.  

 
2. Мандат новоименованих чланова Пословног савета општине Кнић траје до истека мандата 

Пословног савета општине Кнић, именованог решењем број 119-818/2017-01 од 03. 11. 2017. 
године („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 20/17) , односно везан је за мандат Општинског већа. 

3. Решење доставити новоименованим члановима Пословног савета општине  
Кнић, председнику општине и Општинској управи- организационој јединици надлежној за послове 
локалног економског развоја. 
4. Ставља се ван снаге Решење бр. 110-910/2018-01 од 11. 06. 2018. године. 
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном  
гласнику општине Кнић“ . 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 59. став 1. тачка 32. Статута општине 

Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/ 16) и члана 5. став 3. Одлуке о 
оснивању Пословног савета општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 2/15 и 16/17) којим је прописана 
надлежност Општинског већа за доношење решења о именовању чланова Пословног савета, на предлог 
председника општине, као и да председник општине доставља предлог за именовање чланова Пословног савета 
по претходно обављеним консултацијама са представницима привредног сектора на подручју општине Кнић .  

Како су дана 19. 04. 2018. године,  обављене консултације са представницима привредног сектора на 
подручју општине Кнић, председник општине предлаже Општинском већу да изврши измену и допуну Решења 
и именује нове чланове Пословног савета, као представнике значајних привредних субјеката који послују на 
територији општине Кнић.   

 
 
Број: 110-982/2018-01-1 
У Книћу, 22. 06. 2018. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђоровић, с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29. 06. 2018. године, на основу члана 52. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14-др закон  и 101/16- др. закон 
) , члан 68. тачка 1. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник  општине Кнић“ , бр. 
9/16) , члана 6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 
18/16) донело је: 
 
                                                               

ПРАВИЛНИК 
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ 
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
                                                        

Члан 1. 
 

Овим Правилником о праву на коришћење и начин коришћења мобилних телефона за службене 
употребе (у даљем тескту: Правилник) уређује се право на коришћење и начин коришћења мобилних телефона 
за службене потребе изабраних, постављених и запослених лица у органима Општине Кнић. 
 

Члан 2. 
 

Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе је право корисника на доделу мобилног 
телефона, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања месечног рачуна за коришћење 
мобилног телефона у прописаној висини. 
 

Члан 3. 
 

Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе, под условом прописаним овим 
Правилником имају изабрана, постављена и запослена лица у Општини Кнић (у наставку текста: корисник) . 
                                                                   

Члан 4. 
 

    Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе  имају изабрана лица у општини Кнић и 
то : 
  - председник општине; 

- заменик председника општине; 
  - председник Скупштине општине; 

- заменик председника Скупштине; 
- чланови општинског Већа   

 
Члан 5. 

 
Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе  имају постављена  у  општини Кнић и то 

: 
 - секретар Скупштине општине; 
 - начелник Општинске управе, заменик начелника Општинске управе; 
- помоћници председника општине; 
- Oпштински правобранилац.  

 
Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе у општини Кнић имају и руководиоци 

унутрашњих организационих јединица у Oпштинској управи, запослени који раде на инспекцијским пословима, 
запослени који раде на терену, запослени чија је природа посла таква да постоји потреба да је свако време 
доступан грађанима, постављеним лицима и другим сарадницима. 

О праву на коришћење мобилног телефона за службене потребе из става 2. овог члана одлучује 
начелник Општинске управе. 

 
Члан 6. 

 
Решење о праву на коришћење службеног мобилног телефона за лица из члана 4. и члана 5. став 1. овог 

Правилника доноси председник општине. 
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Решење о праву на коришћење службеног мобилног телефона за лица из члана 5. став 2. овог 
Правилника доноси начелник Општинске управе. 

Решењем се утрвђује тип апарата, сим картица са претплатничким бројем и дозвољени  месечни износ.          
                                

Члан 7. 
 

      Мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе. 
      Корисник мобилног телефона за службене потребе је дужан да буде доступан на мобилни телефон 
службене потребе у свако доба. 
 

Члан 8. 
 
         Забрањено је  давање на коришћење и послугу мобилног телефона за службене потребе који је 
одређеном лицу додељен у складу са овим Правилником. 
 

Члан 9. 
 
       Износ месечног рачуна за коришћење мобилног телефона за службене потребе ограничава се на 
максималан износ до:  
              - 5.000,00 динара за председника Општине и председника Скупштине општине;  
              - 2.500,00 динара за заменика председника Општине и заменика председника Скупштине општине;   
            - 1.200,00 динара за чланове Општинског већа; 
            - 2.000,00 динара за секретара Скупштине општине, начелника и заменика начелника Општинске 
управе, Општинског правобраниоца и помоћнике председника општине; 
            - 1.500,00 динара за руководиоце унутрашњих организационих јединица Општинске управе; 
          - 1.000,00 динара за запослене у Општинској управи.          
      Наведени износ месечних рачуна су без пореза на додату вредност. 

 
Члан 10. 

 
          Изузетно, из оправданих разлога износ месечног рачуна за коришћење мобилног телефона за службене 
потребе одређеног лица  може бити виши од месечног ограничења из претходног става.    
      Оправданост разлога, цени и о плаћању већег износа месечног рачуна од прописаног, одлучује 
начелник Општинске управе.  
        Корисницима службеног  мобилног телефона који на службеном путу користе и плаћају услугу 
паркирања возила путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају преко дозвољеног месечног рачуна-
лимита за коришћење службеног мобилног телефона на терет буџетских средстава. Да би плаћени трошкови 
паркирања били признати, неопходно је да се исти евидентирају  у путном налогу приликом чега се уписује 
број службеног мобилног телефона и електронски број паркинг карте. Копија путног налога се прилаже 
Одељењу за финансије и буџет  у циљу признавања трошкова.    
                                                          

Члан 11. 
 

        Предавање на коришћење мобилног телефона за службене потребе, корисник је дужан да потпише 
изјаву којом се саглашава да му се износ који прелази дозвољени месечни износ рачуна за мобилни телефон за 
службене потребе , наплати обуставом плате. 
     Образац изјаве је саставни део овог Правилника. 
      Корисник који није у радном односу у органима општине Кнић, је дужан да потпише изјаву којом се 
саглашава (обавезује) да износ који прелази дозвољени месечни износ рачуна за службени мобилни телефон 
уплати налогом за уплату у корист рачуна буџета општине Кнић у року од три дана од дана обавештења о 
насталом прекорачењу.  
     Образац изјаве је саставни део овог Правилника. 
     Одељење за финансије и буџет врши обрачун трошкова и поступа у случају прекорачења дозвољеног 
месечног износа.  

 
Члан 12. 

 
       Корисник мобилног телефона за службене потребе је дужан да без одлагања, врати или плати утврђену 
вредност мобилног телефона, престанком правног основа по коме му је додељен на коришћење. 
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Члан 13. 
 

Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник мобилног телефона је дужан да 
без одлагање писаним путем пријави начелнику Општинске управе.                
 

Члан 14. 
 

         Мобилни телефон за службене потребе може се заменити само у случају немогућности поправке истог. 
       У случају нестанка мобилног телефона за службене потребе, корисник је дужан да надокнади његову 
вредност у време нестанка, обуставом од плате или уплатом у корист рачуна буџета општине, а нови мобилни 
телефон се набавља по утврђеној процедури. 
       Приликом преузимања мобилног телефона корисник, уз реверс да је добио на коришћење мобилни 
телефон  за службене потребе, има обавезу да потпише и изјаву о обустављању дела плате на име измирења 
вредности из става 2. овог члана, односно изјаву о уплати надокнаде. 
    Oбрасци изјаве су саставни део овог Правилника. 

 
Члан 15. 

 
          Евиденцију о мобилним телефонима за службене потребе у складу са овим Правилником води  
запослени кога одреди начелник Општинске управе. 
 

Члан 16. 
  
    Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о праву на коришћење и начину 
коришћења службених мобилних телефона број 110-96/2017-01 од 23. 01. 2017. године.                                
 

Члан 17. 
 
      Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику општине Кнић“ . 
        
                                                                                                               

Број: 345-1010/2018-01                                                                         
Дана: 29. 06. 2018. године     

 
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђоровић, с.р. 
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                                             Образац Изјаве 
 

ИЗЈАВА БР.________________ 
 
 
 
Ја ___________________________________________________, корисник мобилног телефона за службене 
потребе, број _____________________________, сагласан-а сам да  ми се од плате обустави износ који прелази 
дозвољени месечни износ рачуна за мобилни телефон за службене потребе и да ми се од плате за нестали 
мобилни телефон обустави износ његове тржишне вредности  у време нестанка. 
 
У  _________________                                                                                                                 Потпис корисника 
Дана __________________                                                                                                          мобилног телефона  
                                                                                                                                                   ____________________ 
                                                                                                                                                                   Бр.л.к. 
                                                                                                                                                  ______________________ 
 
          Образац Изјаве 
 

ИЗЈАВА БР.________________ 
 
 
 
Ја ___________________________________________________, корисник сим картице, 
број_____________________________, сагласан-а сам да се у случају прекорачења месечног дозвољеног износа 
рачуна обуставом од моје зараде/односно сталног примања наплати износ прекорачења дозвољеног месечног 
износа рачуна. 
 
 
 
У  _________________                                                                                                             Потпис корисника 
Дана __________________                                                                                                    _____________________ 
                                                                                                                                                                  Бр.л.к. 
                                                                                                                                                  ______________________   
  
          Образац Изјаве 
 

ИЗЈАВА БР.________________ 
 
 
 Ја ___________________________________________,  корисник мобилног  телефона за службене потребе, број 
_____________________________ ,IMEI_______________________ , обавезујем се да износ прекорачења 
дозвољеног износа рачуна  за службени мобилни телефон /картицу уплатим налогом за уплату у корист рачуна 
буџета Општине Кнић у року од три дана од дана обавештења о насталом прекорачењу, као и  да у случају 
нестанка службеног мобилног телефона, у остављеном року извршим надокнаду по тржишној вредности  у 
време нестанка службеног мобилног телефона.  
 
У  _________________                                                                                                 Потпис корисника 
Дана __________________                                                                                          мобилног телефона  
                                                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                                                                       Бр. л.к.  
                                                                                                                                      _____________________ 
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          Образац Изјаве 
 

 
ИЗЈАВА БР.________________ 

 
 
                                               
 
      Ја ___________________________________________,  корисник сим картице број 
____________________________, обавезујем се да се у случају прекорачења дозвољеног месечног износа 
рачуна уплатим износ прекорачења налогом за уплату у корист рачуна буџета општине Кнић . 
  
У  _________________                                                                                                 Потпис корисника 
Дана __________________                                                                                         мобилног телефона  
                                                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                                                                 Бр. л.к.  
                                                                                                                                       _____________________ 
 
 
          Образац Реверса 
 
 

РЕВЕРС БР._________________ 
 

Датум _______________године 
 
Потврђујем да сам примио-ла од Општине Кнић - Општинске управе на коришћење мобилни телефонски 
апарат и/или сим картицу, који су ми одобрени по решењу бр.__________________ од ______________године. 
 
Мобилни телефонски апарат тип  
IMEI  
СИМ картица са претплатничким бројем  
Посебни уређај  

Пратећа опрема   

(Непотребна поља прецртати) 
 

Издао         Примио 
               ________________                                        __________________ 
 
          Образац Изјаве 

 
ИЗЈАВА О ВРАЋАЊУ УРЕЂАЈА 

 
Датум ________________ године 
 
Потврђујем да сам примио-ла од корисника _________________________________ 
мобилни телефонски апарат и/или сим картицу, који су му одобрени по решењу бр.__________________ од 
______________године. 
Мобилни телефонски апарат тип  
IMEI  
СИМ картица са претплатничким бројем  
Посебни уређај  

Пратећа опрема   

(Непотребна поља прецртати) 
Примио         Предао 

        ________________                                                    __________________ 
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