СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 17

Кнић, 13.10.2016.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, на основу чл. 15. став
1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе
о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10), чл. 35. став
1. тачка 7. и тачка 27. Статута општине Кнић („Сл.
гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“
бр. 3/16), чл.146. и 147. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр.
95/08), донела је:

О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КНИЋ

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. год., на основу члана 32.став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
гласник РС ,,бр, 129/07 и 83/14-др- закон), члана
4.став 2. Закона о култури (,,Сл. гласник РС ,,бр.
72/09 ,13/16 и 30/16-сипр.) , члана 146.став 3. Закона о
планирању и изградњи (Сл. Гласник РС ,,бр. 72/09,
81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12,42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-одлука УС
,132/14 и 145/14) члана 35.став 1. тачка 7. 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

О Д ЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 1.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У Одлуци о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације на територији општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић” бр. 10/16)
- у чл. 3. мења се тачка 5. и гласи „5.
Дејан Радовановић, вд. директор Буџетског фонда за
локалне и некатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу“;
- у чл. 3.мења се тачка 8. и гласи „8.
Александра Спасојевић вд. директор Центра за
социјални рад „Кнић“ из Кнића“.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику општине Кнић“.

Број: 217-1074/2016-01
У Книћу, 07.10.2016. године

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се подизање,
одржавање
и
финансирање
споменика
и
скулптуралних дела на површинама јавне намене на
територији оштине Кнић.
Члан 2.
Споменик, у смислу ове Одлуке је дело
ликовне или примењене уметности –фигура, попрсје ,
биста , рељеф, спомен плоча или друго споменобележје које поред уметничке вредности обележава
догађај или личност значајну за општину Кнић,
националну историју и културу, или светску
политичку и културну баштину.
Скулптурално дело, у смислу ове одлуке је
дело које се због своје уметничке вредности поставља
на површини јавне намене.
Члан 3.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

Површина јавне намене у смислу ове
Одлуке су улице, тргови, речне обале, мостови , јавне
зелене површине, паркови, скверови, пасажи и фасаде
зграда које су орјентисане према површинама јавне
намене.
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Члан 4.

Члан 8.

Споменик и Скулптурално дело (у даљем
тексту:споменик) се подиже на основу Одлуке
Скупштине општине Кнић (у даљем тексту :
Скупштине општине) у складу са одредбама ове
одлуке, уз предходно прибављену сагласност
Министарства надлежног за послове културе.

Скупштина општине доноси Олдуку о
подизању споменика.

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 5.
Иницијативу за подизање споменика могу
поднети физичка лица или правна лица, удружења
грађана ,организације и др.
Иницијативу могу покренути и органи
општине.
Иницијатива из става 1. овог члана подноси
се Општинском већу у писаном облику и мора бити
образложена.
Иницијатива из става 1. овог члана може да
садржи и предлог локације за подизање споменика ,
као и предлог идејног решења.
Члан 6.
Општинско веће , по пријему иницијативе
формира Радни тим за припрему предлога по
поднетој иницијативи.
Председник
радног
тима
је
члан
Општинског већа задужен за област културе.
У радни тим се именују лица стручњаци из
области културе, урбанизма и др. (историчари,
уметници, арфитекте, и сл.). У Радни тим се може
именовати и представник подносиоца иницијативе.
Актом о формирању радног тима утврђује се
састав,
задаци,
начин
обављања
стручноадминистративних послова и друга питања од значаја
за рад радног тима.
Члан 7.
Радни тим разматра поднету иницијативу, и
на основу процене могућности реализације упућује
предлог Општинском већу.
Радни тим предлаже Општинском већу
елементе потребне за утвђивање предлога одлуке (о
прихватању или не прихватању иницијативе, начину
прибављања идејног решења ,или прихватању
идејног решења које је понудио подносилац
иницијативе, на основу прибављених стручних
мишљења надлежних органа и установа предлаже
локацију, предлаже финансијски план пројекта и рок
завршетка радова и друге елементе потребне за
утврђивање предлога одлуке.
Општинско веће утврђује предлог одлуке
који поред елемената из става 2. овог члана садржи и
предлог за формирање Одбора за спровођење одлуке.
Општинско веће по утврђивању предлога
Одлуке исти доставља Министарству надлежном за
послове културе, ради давања сагласности .
Након добијања сагланости, Општинско
веће доставља Скупштини предлог Одлуке, са
сагласношћу Министарства.

Draft

Члан 9.
Одбор за спровођење одлуке реализује даље
активности у складу са донетом Одлуком (расписује
конкурс или сарађује са аутором кога је одабрала
Скупштина, по потреби може да прибавља и додатна
стручна мишљења ради утврђивања ближих услова
конкурса, бира аутора и утврђује предлог уговора
који председник општине Кнић закључује са аутором
идејног решења).
По
закључењу
уговора,
инвеститор
прибавља потребне дозволе, одобрење и сагласност, и
приступа подизању споменика у складу са законом
којим се уређује област планирања и изградње .
Члан 10.
Општинско
веће,
по
прибављеном
мишљењу надлежних стручних орагана и служби,
може Скупштини предложити да донесе одлуку о
подизању реплике споменика значајне уметничке и
кулутрно –историјске вредности, одлуку о уклањању
или премештању споменика.
Одлуку из става 1. овог члана доноси
Скупштина општине.
ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА
Члан 11.
О одржавању и заштити споменика на
теритоприји општине Кнић који нису проглашени за
културно добро стара се општина , на начин уређен
овом Одлуком.
Одржавање споменика обухвата мере
редовне контроле и одржавање : одржавање чистоће
споменика,просотора и расвете око споменика, негу
зелених површина ,прилазних стаза или путева до
споменика, и по потреби спровођење мера заштите
споменика (конзерваторске, рестаураторске, и друге
мере ).
Члан 12.
Одржавање чистоће споменика и простора
око споменика, негу зелених површина , одржавање
прилазних стаза или путева до споменика врши
Јавно комунлано предузеће ,,Комуналац„ Кнић.
Остале, специјализоване мере одржавања и
мере заштите (конзерваторске, рестаураторске, и
друге мере) се спроводе према посебним условима
од стране, за ту врсту радова оспособљених правних
или физичких лица.
Члан 13.
Грађани су дужни да се према споменицима
односе са дужном пажњом, као и да спрече или
пријаве њихово оштећење.
Споменици се не смеју прљати, оштетити
или уништити.
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Правно или физичко лице које неовлашћено
подигне, премести, уклони, оштети или уништи
споменик, дужно је да успостави пређашње стање,
односно, уколико то није могуће дужно је да
наодкнади насталу штету.
Уколико лице из става 1. овог члана не
успостави пређашње стање то ће учинити за ту
врсту радова оспособљено правно или физичко лице,
по захтеву Општинског већа, а о трошку лица које је
проузроковало штету.

-ако подигне, премести или уклони
споменик супротно одредбама ове Одлуке;
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара .
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана
казниће се физичко лце новачаном казном од 5.000,00
динара до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана
казниће се предузетник новачном казном од 10.000,00
динара до 250.000,00 динара.

Члан 15.

Члан 20.

Општинско веће, на предлог Општинске
управе, може чување и одржавање једног или више
споменика поверити школи, предузећу, установи или
другом органу и организацији, уз њихову сагласност.

Новчаном казном у износу од 5.000,00
динара до 75.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице:
-ако намерно или из крајње непажње
уништи или оштети споменик;
-ако споменик прља или скрнави .
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог
члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новачном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана
казниће се и предузетник новачном казном од
10.000,00 динара до 250.000,00 динара.

Члан 14.

ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 16.
Начин обезбеђивања средстава за подизање
споменика уређује се Олдуком о подизању
споменика .
Средства за подизање споменика се могу
обезбедити: из буџета општине, буџета Републике,
донација, прилога, поклона или на други начни, у
складу са Законом.
Правно или физичко лице које обезбеди
више од 50% потребних средстава за подизање
споменика ,има право да му се име или назив упише
на постамент или поред споменика.
Члан 17.
Средства за одржавање споменика у смислу
ове одлуке обезбеђују се из буџета општине и других
извора, у складу са годишњим Програмом одржавања
и заштите споменика, који доноси Општинско веће.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавиљвања у ,,Службеном гласнику општине
Кнић“.
Члан 22.

НАДЗОР

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи одредба члана 2. Одлуке о монтажним објетима
привременог карактера на површинама јавне намене
(,,Сл. гласник општине Кнић,, бр. 2/10) у делу који се
односи на споменике и спомен обележја.

Члан 18.

Члан 23.

Надзор над применом ове Одлуке врши
Општинска управа.
Општинска управа је дужна да води
евиденцију о споменицима подигнутим на територији
општине Кнић.
Послове
иснпекцијског
надзора
над
подизањем и одржавањем споменика врше
инспектори Општинске управе, у домену својих
надлежности.

Општинска управа је дужна да најкасније у
року од три месеца од ступања на снагу ове Одлуке
устроји евиденцију о постојећим споменицима на
територији општине Кнић , и да је редовно ажурира у
складу са одлукама које доноси Скупштина.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице:

Број : 9-1250/2016-01
У Книћу: 07.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНE,
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, у циљу усклађивања
оснивачког акта са новим Законом о јавним
предузећима, на основу чл.7., 20. И 32. став 1.тачка 6.
и 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чл.5., 6. и 79. став 1.
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',бр.
15/16), чл.2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'',бр.88/11), чл.35. став 1. тачка 7. и
тачка 9. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и чл.
146. став 2. и чл.147.став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

13.10.2016.

зелених
потвршина,
текуће
и
инвестиционо одржавање и санација
зелених рекреативних површина и
приобаља;
6) управљања
пијацама,
комунално
опремање, одржавање и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторима који су намењени за
обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа;
и уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга.
Предмет одлуке
Члан 4.

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ СА ЗАКОНОМ О
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се
измене и допуне Одлуке о промени оснивачког актаОдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић из Кнића (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 8/13, 15/13 и 14/15), које је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем
бр.БД.65724/2005 од 28.06.2006. године, са
закључком о исправци Решења бр.БД.30349/2013 од
25.03.2013.године (у даљем тексту: Предузеће).
Циљ оснивања предузећа
Члан 2.
Предузеће је основано и послује ради
обезбеђивања
трајног
обављања
следећих
комуналних делатности:
1) снабдевање водом за пиће;
2) пречишћавања
и
одвођења
атмосферских и отпадних вода;
3) управљања
комуналним
отпадом,
његово одвожење, третман и безбедно
одлагање
укључујући
управљање,
одржавање, санирање и затварање
депонија, као и селекција секундарних
сировина
и
одржавање,
њихово
складиштење и третман;
4) одржавања улица и путева, којима се
обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува и
унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и слично;
5) одржавања чистоће на површинама
јавне намене и одржавања јавних

Draft

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су следећа питања:
назив, седиште и матични број
оснивача;
пословно име и седиште Предузећа;
претежна делатност Предузећа;
права,обавезе и одговорности оснивача
према Предузећу и Предузећа према
оснивачу;
услови и начин утврђивања и
распоређивања добити,односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима
и
начину задуживања
Предузећа;
заступања Предузећа;
износ основног капитала,као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
органи
Предузећа
и
њихова
надлежност;
податак о уделима оснивача у основном
капиталу израженог у процентима;
имовина која се не може отуђити;
располагање стварима у јавној својини
која су пренета у својину Предузећа у
складу са законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива
Предузеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач Предузећа
Члан 5.
Оснивач Предузећа је: Општина Кнић, Кнић,
бб, матични број 07186193.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Кнић.
Правни статус Предузећа
Члан 6.
Предузеће има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.

13.10.2016.

Службени гласник општине Кнић

Предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за
свој рачун.
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Актом директора на који сагласност даје
Општинско веће уређује се унутрашња организација
и систематизација послова.

Заступање и представљање Предузећа
IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Претежна делатност
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 13.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Предузећа
Члан 8.
Пословно име Предузећа је: Јавно
комунално предузеће ''Комуналац'' Кнић.
Скраћено пословно име је ЈКП ''Комуналац''
Кнић.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.
Седиште Предузећа
Члан 9.
Седиште Предузећа је у Книћу, адреса:
Кнић бб, 34240 Кнић.
О промени седишта Предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Предузећа
Члан 10.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште Предузећа и место за
датум и број.
Предузеће може имати свој знак што ће
бити дефинисано Статутом предузећа.
Упис Предузећа у регистар
Члан 11.
Предузеће се за обављање своје делатности
од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује
у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредни друштава и поступак
регистрације.
Унутрашња организација Предузећа
Члан 12.
Предузеће послује као јединствена радна
целина.

Претежна делатност Предузећа је:
36.00 Сакупљање , пречишћавање и
дистрибуција воде
38.11 Сакупљање отпада који није
опасан
42.11 Изградња путева
47.89 Трговина на мало осталом
робом на тезгама и пијацама.
Осим наведених претежних делатности,
Предузеће ће се бавити и
другим делатностима као што су:
08.1
Експлоатација камена, песка и
глине
37.00 Уклањање отпадних вода
38.21 Третман и одлагање отпада који
није опасан
38.3
Поновна употреба разврстаних
материјала
39.00 Санација, рекултивација и
управљање отпадом
42.21 Изградња цевовода
42.91
Изградња
хидротехничких
објеката
43.22
Постављање
водоводних,
канализационих, грејних и
климатизационих система
46.23 Трговина на велико животињама
46.76 Трговина на велико осталим
полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
47.11
Трговина
на
мало
у
неспецијализованим
продавницама,
претежно храном, пићима и дуваном
47.62 Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом
у
специјализованим продавницама
49.41 Друмски превоз терета
52.10 Складиштење
52.21 Услужне делатности у копненом
саобраћају
52.29 Остале пратеће делатности у
саобраћају
(руковање
теретом,
паковање, препакивање, мерење тежине
робе)
68.20 Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање
њима
70.10
Управљање
економским
субјектом
70.22 Консултантске активности у вези
с пословањем
71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
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81.30 Услуге уређења и одржавања
околине
82.30 Организовање састанака и сајмова
93.29 Остале забавне и рекреативне
делатности (вашари и сајмови).
Предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Предузећа, као и о
обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.

13.10.2016.

Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса

Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини општине Кнић.
Предузеће за обављање делатности може
користити средства у јавној и другим облицима
својине у складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу међусобни
односи, права и обавезе Предузећа са једне и
општине, као оснивача, са друге стране.
Предузеће не може да располаже стварима у
јавној својини које је Оснивач уложио у Предузеће
преносом права коришћења, без преноса права
својине, нити да их даље уступа на коришћење, без
сагласности Оснивача.

Члан 14.

Члан 18.

Предузеће може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су
испуњени услови за обављање те делатности у
погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине
и
5) других услова прописаних законом.

Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал предузећа у складу са законом и актима
Скупштине општине.

-

V ОСНОВНИ
ПРЕДУЗЕЋА

КАПИТАЛ

И

ИМОВИНА

Основни капитал
Члан 15.
Основни новчани капитал Предузећа износи
10.000,оо динара.
Вредност неновчаног улога оснивача
утврђена је на основу процене извршене на начин
прописан законом којим се уређује правни положај
привредних друштава а уписани основни неновчани
капитал Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' –
Кнић на дан 15.03.2013.године износи 35.773.417,оо
динара или 319.051,оо Еура.
У основном капиталу Предузећа удео
оснивача износи 100% вредности капитала.
Повећање и смањење основног капитала
Члан 16.
О повећању или смањењу основног
капитала Предузећа одлучује Скупштина општине
Кнић, као оснивач у складу са законом.
Имовина Предузећа
Члан 17.
Предузеће има своју имовину којом управља
и располаже у складу са законом, овом Одлуком и
уговором.

Draft

Имовина која се не може отуђити
Члан 19.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у
функцији обављања делатности од општег интереса,
осим ради њихове замене због дотрајалости,
модернизације
или
техничко-технолошког
унапређења.
Прибављање и отуђење имовине веће
вредности која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса врши се уз сагласност
оснивача.
Располагање (отуђење и прибављање) ствари у
јавној својини која су пренета у својину предузећа
Члан 20.
О располагању стварима у јавној својини
која су пренета у својину предузећа одлучује
Надзорни одбор самостално у случају када се ради о
стварима чија је вредност мања од доње границе за
набавке мале вредности у складу са законом.
У случају да се ради о стварима чија
вредност премашује износ из става 1. овог члана,
Одлуку о располагању доноси Надзорни одбор уз:
сагласност Општинског већа када се
ради о износу утврђеном за набавке
мале вредности у складу са законом,
сагласност Скупштине општине када се
ради о износу преко износа утврђеног
за набавке мале вредности, у складу са
законом.
Предузеће не може да отуђи ствари у јавној
својини на којима има право коришћења.

13.10.2016.

Службени гласник општине Кнић

Одговорност за обавезе предузећа
Члан 21.
Предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Средства предузећа
Члан 22.
Предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета Републике
Србије, и
из осталих извора, у складу са законом.
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општег интереса, на начин утврђен
овом Одлуком;
акт о општим условима за испоруку
производа и услуга;
улагање капитала;
статусне промене;
акт о процени вредности капитала, као
и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и овом
Одлуком.
Предлог за давање сагласности на акте из
става 1. Скупштини подноси Општинско веће.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање
броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга

VI ПРАВА
ОСНИВАЧА

И

ОБАВЕЗЕ

ПРЕДУЗЕЋА

И
Члан 25.

Права оснивача
Члан 23.
По основу учешћа у основном капиталу
Предузећа општина, као оснивач има следећа права:
право управљања Предузећем на начин
утврђеном овом Одлуком и Статутом
предузећа;
право на учешће у расподели добити
Предузећа;
право да буде информисана о
пословању Предузећа;
право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка Предузећа стечајем или
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.

Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим
се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 26.
Предузеће је дужно да предузима мере и
активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу
са законом и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због
које је основано.
Поремећај у пословању

Обезбеђење оптег интереса

Члан 27.

Члан 24.

У случају поремећаја у пословању
Предузећа, Скупштина општине Кнић предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање Предузећа у обављању делатности од
општег интереса у складу са законом, а нарочито:
промену
унутрашње
организације
Предузећа,
разрешење
Надзорног
одбора
и
директора и именовање привремених
органа,
ограничење
у
погледу
права
располагања појединим средствима у
јавној својини,
друге мере одређене законом којим се
уређују послови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.

Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Предузеће основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
Статут предузећа;
давање гаранција, авала, јемства, залога
и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности
од општег интереса;
тарифу (одлуку о ценама и тарифни
систем и др.) ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје други
државни орган;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину предузећа веће
вредности, која је у непоксредној
функцији обављања делатности од
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VII ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

-

Пословање под тржишним условима
Члан 28.
Предузеће послује по тржишним условима,
у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општина

-

13.10.2016.
Општинског већа када се ради о
задуживању до износа утврђеног за
набавке мале вредности у складу са
законом,
сагласност Скупштине општине када се
ради о задуживању преко износа
утврђеног за набавке мале вредности у
складу са законом.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 33.

Члан 29.
У обављању своје претежне делатности,
Предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова, под условом да
се ни на који начин не угрожава редовно
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије општине Кнић.
Испоруку производа и пружање услуга из
става 1. овог члана Предузеће обавља у складу са
посебно закљученим уговорима.
Расподела добити и покриће губитака
Члан 30.
Добит Предузећа утврђује се у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу
добити и покриће губитака, Статутом предузећа,
Програмом пословања и годишњим финансијским
извештајем предузећа.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине
Кнић.
Предузеће је дужно да део остварене добити
уплати у буџет општине, по завршном рачуну за
претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1.
овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине за наредну годину.
Члан 31.
Уколико по годишњем обрачуну Предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са
важећим прописима доноси одлуку о покрићу
губитака и доставља је оснивачу на сагласност.

Задуживање
Члан 32.
Предузеће се може задуживати само под
условима и на начин предвиђен законом и програмом
пословања Предузећа.
Задужење
се
сматра
располагањем
имовином Предузећа.
Одлуку о задужењу Предузећа код
пословних банака, фондова и других финансијских
организација доноси Надзорни одбор Предузећа уз
сагласност:
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Начела за одређивање цена производа и
услуга предузећа прописана су Законом о
комуналним делатностима.
Елементи за одређивање цене
Члан 34.
Елементи за одређивање цена комуналних
услуга су:
1) пословни
расходи
исказани
у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију
објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним
програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање
обнове и изградње
објеката комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те намене.
Промена цена комуналних услуга
Члан 35.
Предузеће је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи
програм пословања, у складу са чл.38. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током
пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена
комуналних услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
општине.
Унапређење рада и развоја Предузећа
Члан 36.
Унапређење рада и развоја Предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Плановима из става 1. ове Одлуке, утврђују
се пословна политика и развој Предузећа, одређују се
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непосредни задаци и утврђују средства и мере за
њихово извршавање.
Планови се морају заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у делатностима
којима се бави предузеће и одговарајућим
стратешким документима која се односе на те
делатности.
Планови и програми
Члан 37.
Планови и програми Предузећа су:
дугорочни и средњорочни план рада,
пословне стратегије и развоја;
Годишњи
програм
пословања
Предузећа;
финансијски планови и
други планови и програми (као што су
посебни програми за коришћење
субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Предузећа из става 1.
алинеја 1., 2. и 3. овог
члана достављају се Скупштини општине најкасније
до 1.децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 38.
Годишњи односно трогодишњи програм
пословања Предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити,
односно планирани начин покрића
губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цене
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за
помоћ,
спортске
активности,
пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма
пословања могу се вршити искључиво из стратешких
и државних интереса или уколико се битно промене
околности у којима предузеће послује.
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Предузеће је дужно да Општинском већу
доставља тромесечне извештаје о реализацији и
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се
у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 1. овог члана
Општинско веће сачињава и доставља информацију
надлежном министарству о степену усклађености
планираних и реализованих активности.
Поред информације из става 3. овог члана
Општинско веће једном годишње доставља
надлежном
министарству
анализу
пословања
предузећа са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању предузећа.
Анализа из става 4. овог члана се доставља у
року од 60 дана од завршетка календарске године.
Члан 41.
Предузеће је дужно да пре исплате зарада
овери образац за контролу обрачуна исплате зарада.
Уколико Предузеће не спроведе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања у делу који
се односи на зараде или запошљавање надлежни
орган општине неће извршити оверу обрасца за
контролу обрачуна исплате зарада.
VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 42.
Органи Предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.

1)

Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 43.

Надзорни одбор Предузећа има три члана,
од којих је један председник.
Председника и чланове Надзорног одбора
предузећа, од којих је један члан из реда запослених,
именује Скупштина, на период од 4 године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним
законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан Надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Предузећа.

Члан 39.
Услови за чланове Надзорног одбора
Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка
календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и
исплаћују на начин и под условима утврђеним
годишњим, односно трогодишњим програмом
пословања за претходну годину.
Члан 40.

Члан 44.
За председника и члана Надзорног одбора
Предузећа именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање 4 године, односно на основним
академским студијама у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер
струковним студијама,
специјалистичким академским
студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има најмање 3 године радног
искуства на пословима који су повезани
за пословима Предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања из области финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање 6 месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива делатности и
дужности.
Председник и чланови Надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања, у складу са
Програмом за додатно стручно усавршавање који
утврђује Влада.
Члан 45.
Представник запослених у надзорном
одбору мора испуњавати услове из члана
43.Одлуке,као и додатна два услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 46.
Надзорни одбор и директор не могу
предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова
Надзорног одбора
Члан 47.
Мандат
председнику
и
члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председеник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима
прописаним законом;
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2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на
условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 48.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа,усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8)
успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
предузећа, односно начину покрића губитака;
10) доноси инвестиционе програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
11)
даје
сагласност
директору
за
предузимање послова или радњи у складу са овим
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању
(прибављање и отуђење) средствима у јавној својини
која су пренета у својину предузећа, веће вредности,
која је у непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала предузећа;
17) одлучује о статусним променама
предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању
капитала предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и
куповини удела, као и продаји удела у предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу,
односно привредном друштву;
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21) доноси одлуку о задуживању предузећа;
22) доноси акт о исплати стимулације
директора;
23) врши друге послове у складу са законом,
овом Одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тачка 1), 2), 6), 9), 14),
15), 19), 20) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси
уз сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тачка 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуку из става 1. тачка 21) овог члана
Надзорни одбор доноси сагласно чл.32. ове Одлуке.
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8)

9)
10)

11)
12)
13)

Члан 49.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на
директора и другог запосленог у предузећу.

14)
15)

16)
Члан 50.
Председник и чланови Надзорног одбора
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за
рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана,
утврђује се у складу са подзаконским актима.
2)

Директор
Члан 51.

Директора предузећа именује Скупштина
општине на период од 4
године а на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Предузеће може имати једног или више
извршних директора, у складу са законом, а што ће се
ближе уредити Статутом предузећа.
Надлежности директора
Члан 52.
Директор:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа,
за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника
општине и Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја
Предузећа и одговоран је за њихово
спровођење;
6) предлаже
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Предузећа и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијски извештај;

предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета
општине (субвенције, гаранције или
коришћење других средстава);
извршава одлуке Надзорног одбора;
бира
представнике
Предузећа
у
Скупштини друштва капитала чији је
једини власник предузеће на коју
сагласност даје Скупштина општине;
доноси акт о систематизацији;
предлаже Надзорном одбору доношење
одлуке и других аката;
одлучује о појединачним правима,
обавезама
и
одговорностима
запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом
предузећа;
доноси план набавке за текућу годину;
доноси одлуке у поступцима јавних
набавки и набавки на које се не
примењује закон о јавним набавкама;
врши друге послове одређене законом,
овом Одлуком и Статутом предузећа.
Услови за избор директора
Члан 53.

За директора Предеузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање, на
основним студијама у трајању од
најмање 4 године, односно на основним
академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер
струковним студијама,
специјалистичким академским
студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има најмање 3 године радног
искуства на пословима који су повезани
са пословима Предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовфању
рада и вођења послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање 6 месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
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забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Статутом Предузећа могу бити одређени и
други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора Предузећа.
-

Зарада директора

13.10.2016.

Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
Неблаговремене, неразумљиво и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.

Члан 54.
Члан 57.
Директор има право на зараду, а може
имати право и на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора
доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност
Скупштине општине.

Решење о именовању директора је коначно.
Решење о именовању директора Предузећа,
са образложењем, објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'' , ''Службеном гласнику
општине Кнић'' и на интернет страници општине
Кнић.

Поступак именовања директора
Члан 58.
Члан 55.
Директор Предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом општине и овом
Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединица локалне самоуправе има
5 чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује
Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу
бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштини
општине, као ни изабрана, именована и постављена
лица у органима општине.
Члан 56.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора доноси Скупштина општине, на
предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор
Предузећа, преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском
већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Предузећу, пословима, условима за
именовање директора, место рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, року у коме се подносе пријаве, податгке о
лицу задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
објављује се у ''Службеном гласнику Републике
Србије'', у ''Службеном гласнику општине Кнић'', у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије,
као и на интернет страници општине Кнић.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у ''Службеном гласнику Републике Србије'' не
може бити дужи од 8 дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Предузећа.

Draft

Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од 8 дана од дана објављивања
решења о именовању у ''Службеном гласнику
Републике Србије''.
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још 8
дана.
Мандат директора
Члан 59.
Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће
се 6 месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења
оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 60.
Оставка се у писаној форми подноси
Скупштини општине.
Разрешење
Члан 61.
Предлог за разрешење директора Предузећа,
подноси Општинско веће.
Предлог из става 1. овог члана може
поднети и Надзорни одбор Предузећа, преко
Општинског већа.
Предлог
за
разрешење мора
бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се
директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице, Општинско веће, предлаже
Скупштини општине доношење одговарајућег
решења.

13.10.2016.
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Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.

Број 17 – страна 13

Појединачни Колективни уговор предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.

Члан 62.
Скупштина општине разрешава или може
разрешити директора Јавног предузећа под условима
предвиђеним законом.

Безбедност и здравље запослених на раду

Суспензија директора

Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу
закона, а ближе се уређују колективним уговором,
општим актом Предузећа или уговором о раду.

Члан 63.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора
Јавног предузећа.
Суспензија
траје
док
се
поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 64.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора Предузећа по спроведеном јавном
конкурсу или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано
за вршиоца дужности директора.
Вршилац
дужности
директора
мора
испуњавати услове за именовање директора
Предузећа из чл.53. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Предузећа.

Члан 67.

Јавност рада Предузећа
Члан 68.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада одговоран је директор.
Предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног
одбора и директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи,
односно
трогодишњи
програм пословања, као и све његове
измене и допуне, односно извод из тог
програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији и
годишњег,
односно
трогодишњег
програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за
јавност.
Доступност информација

IX ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД
ПРЕДУЗЕЋА
Остваривање права на штрајк
Члан 65.
У Предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом.
У случају да у Предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед
више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље
људи и њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у
складу са законом.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених
из радног односа уређују се колективним уговором у
складу са законом и актима оснивача.

Члан 69.
Доступност информација од јавног значаја
предузеће обезбеђује у складу са одредбама закона
који
регулише
област
слободног
приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 70.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци који су законом, другим прописом и општим
актом, одлуком Надзорног одбора или директора
Предузећа одређени као пословна тајна и чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Предузећа и штетило би његовом
пословном угледу и интересима.
Директор, чланови Надзорног одбора и
запослени у Предузећу дужни су да чувају пословну
тајну Предузећа у току и после престанка тог својства
и то у периоду од 2 године од дана престанка тог
својства.
Не сматра се повредом дужности чување
пословне тајне саопштавање података чија је обавеза
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саопштавања прописана Законом, неопходна ради
обављања послова или заштите интереса предузећа и
учињена надлежним органима или јавности
искључиво у циљу указивања на постојање дела
кажњивог законом.
X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине
Члан 71.
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне
и радом створене вредности животне средине.
Статутом предузећа ће се детаљније
утврдити активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне
средине.
XI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

13.10.2016.

директора у складу са одредбама ове одлуке, а
најкасније до истека периода од годину дана од дана
његовог именовања.
Члан 75.
Предузеће наставља са радом у складу са
овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'',бр. 15/16).
Овлашћује се вршилац дужности директора
да предузме све потребне радње ради извршења
уписа промене података код Агенције за привредне
регистре.
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
Број: 023-1112/16-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Општи акти
Члан 72.
Општи акти Предузећа су Статут,
правилници и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у
складу са општим актима Предузећа.
XII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.

Предузеће је дужно да Статут усагласи са
законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке и достави га оснивачу,
ради давања сагласности.
Предузеће је дужно да у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке усагласи и друга
општа акта са законом и овом одлуком.
Члан 74.
Чланови Надзорног одбора Предузећа, који
не испуњавају услове из чл.44. и 45. ове Одлуке,
разрешиће се, а нови именовати, најкасније до истека
рока за усклађивање оснивачког акта са законом.
Председник и чланови Надзорног одбора
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који
су именовани уколико Надзорни одбор не донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја у року од годину дана од дана ступања на
снагу Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'',бр. 15/16), односно најкасније до 4.
марта 2017.године.
Милета
Илић,
именовани
вршилац
дужности директора наставља са радом до избора

Draft

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10..2016.године, на основу чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07 и 83/14), чл.80.став 2.Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) и чл.35.
став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16),
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ '' КНИЋ ИЗ КНИЋА
1. Разрешавају се, пре истека мандатног
периода на који су именовани , а ради усаглашавања
са одредбама Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) чланови Надзорног
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из
Кнића:
- Ненад Вујовић из Борча, представник из
реда запослених, именован решењем Скупштине
општине Кнић бр9-76972013-01 од 11.07.2013. године
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.11/13) и
- Зоран (Р.) Ђурђевић из Кнића, именован
решењем Скупштине општине Кнић, бр.119127/2014-01 од 21.01.2014.године (''Сл.гл.општине
Кнић'', бр 4/14).
2. Разрешени чланови Надзорног одбора
дужни су да у складу са чланом 21.став 3. Закона о
јавним предузећима обављају дужност до именовања
нових чланова, а најдуже шест месеци од ступања на
снагу овог решења.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
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4. Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
5.
Решење
доставити
разрешеним
члановима Надзорног одбора и Јавном комуналном
предузећу ''Комуналац'' Кнић.
Образложење
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)
чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) којима је прописано
да Скупштина општине именује и разрешава управни
и надзорни одбор јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач. Одредбом
чл.80. став 2.Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) прописано је да ће се
чланови надзорног одбора који не испуњавају услове
из члана 18. Закона разрешити а нови именовати
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Како се још увек нису стекли услови за
именовање нових чланова Надзорног обора , то се,
сагласно члану 21. став 3. Закона овим решењем
утврђује дужност разрешених чланова Надзорног
одбора из реда запослених да обављају функцију
чланова Надзоног одбора
до именовања нових
чланова, а најдуже шест месеци од дана ступања на
снагу овог решења.
С обзиром на напред наведено, Скупштина
општине је донела Решење у датом тексту.
Број: 119-945/2016-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, на основу чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07 и 83/14), чл.46. став 1. и чл.47. Закона
о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',бр. 15/16) и
чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 3/16), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ ИЗ КНИЋА
1. Вршиоцу дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из
Кнића,Милети Илић, из Крагујевца, именованом
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Решењем Скупштине општине Кнић,бр. 119-763/1601 од 08.07.2016. године, (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр.12/16), престаје мандат вршиоца дужности
директора даном доношења овог решења због
поднете оставке.
2. Милета Илић, вршилац дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Кнић из Кнића коме је утврђен престанак мандата,
дужан је да обавља функцију до ступања на рад
новоименованог вршиоца дужности директора.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
5. Решење доставити Милетић Илић, из
Крагујевца и Надзорном одбору Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић.
Образложење
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
83/14), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 3/16) којима је прописано да Скупштина
општине именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач. Одредбом чл.46. став 1. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'',бр.15/16) прописано је
да мандат директору престаје истеком периода на
који је именован оставком и разрешењем а чл.47. да
се оставка у писаној форми подноси органу
надлежном за именовање директора Јавног
предузећа.
Именовани вршилац дужности директора
ЈКП ''Комуналац'' Кнић, Милета Илић, из Крагујевца,
је дана 30.09.2016. године, поднео оставку на
функцију вршиоца дужности директора ради
остваривања права на старосну пензију. С обзиром на
наведено Скупштина општине Кнић је донела
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца
дужности директора ЈКП ''Комуналац'' Кнић, због
поднете оставке.
Број: 119-1292/16-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016.године, на основу чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07 и 83/14), чл.52. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'',бр. 15/16) и чл.35. став
1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16),
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ ИЗ
КНИЋА

1. За вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из Кнића
именује се:
- Милош
Старчевић,
дипломирани
машински инжењер из Крагујевца.
2. Мандатни период именованог вршиоца
дужности директора траје до именовања директора
по спроведеном јавном конкурсу, с тим што период
обављања функције не може бити дужи од једне
године.
3. Именовани вршилац дужности директора
дужан је да ступи на рад најкасније до 17.10.2016.
године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
6. Решење доставити Милошу Старчевић из
Крагујевца,
именованом
вршиоцу
дужности
директора ЈКП ''Комуналац'' Кнић и Надзорном
одбору Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Кнић.
Образложење
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
83/14), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 3/16) којима је прописано да Скупштина
општине именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач. Одредбом чл.52. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'',бр.15/16) прописано је
да се вршилац дужности директора може именовати
до именовања директора по спроведеном јавном
конкурсу, да период обављања функције не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може
бити два пута именовано за вршиоца дужности
директора, да вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора и да има
сва права, обавезе и овлашћења која има директор
Јавног предузећа.
На предлог Општинског већа Скупштина је
донела Решење у датом тексту и именовала Милоша
Старчевића, дипломираног машинског инжењера из
Крагујевца за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из Кнића.
Број:119-1293/16-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, на основу чл.48. и
чл.56. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07, 34/10-одл.УС и 54/11), чл.30. став 2. и
чл.35. став 1. тачка 31. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 3/16), и чл.146. став 2., чл.147. став 3. и
чл.190. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95708), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине
општине Кнић, Милану Ранковићу из Гривца,
рођеном 17.02.1983. године, изабраном са изборне
листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'', а уместо
Мирјане Павловић, одборнице са исте изборне листе,
којој је 02.09.2016. године утврђен престанак мандата
одборника, због подношења усмене оставке на
седници Скупштине општине Кнић.
2. Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат, односно
до истека мандата одборницима изабраним на
локалним изборима одржаним 24. априла, и 01. маја
2016. Године, а чији су мандати потврђени на
конститутивној седници Скупштине општине Кнић,
26.05.2016. године.
3. Против овог Решења о потврђивању
мандата одборника Скупштине општине Кнић, може
се у складу са чл.49. и чл.56. став 7. Закона о
локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07,
34/10-одл.УС и 54/11) изјавити жалба Управном суду,
у року од 48 часова, од дана доношења Решења
Скупштине општине Кнић.
4. Решење доставити Милану Ранковићу из
Гривца и изборној Комисији општине Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан
је у чл.48. и чл.56. Закона о локалним изборима
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 34/10-одл.УС и 54/11),
којим је прописано да када одборнику престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
се додељује првом следећем кандидату на изборној
листи коме није био додељен мандат одборника, да
мандат одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат, да се од кандидата пре
потврђивања мандата прибавља писмена сагласност
да прихвата мандат, као и да када Скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата
нових одборника, у гласању, поред одборника, могу
учествовати и кандидати, којима су мандати
додељени у складу са чл.48. овог закона који имају
уверење изборне комисије јединице локалне
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самоуправе да су изабрани. Чл.30. став 2. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и чл.190.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), прописано је да
одборнику почиње и престаје одборнички мандат под
условима и на начин утврђен законом, а чл.35. став 1.
Тачка 31. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и
чл.146. став 2. Чл.147. став 3. И чл.190. став 2.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), прописано је да
Скупштина одлучује у случајевима утврђеним
законом као и да је решење једна од врста аката које
Скупштина доноси у вршењу послова из своје
надлежности и да се решењем одлучује о
појединачним правима, обавезама и правним
интересима лица у складу са Законом, Статутом и
одлукама Скупштине.
Разлог за доношење овог Решења је тај што
је Мирјани Павловић, из Вучковице, одборници са
изборне листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'',
дана 02.08.2016.године утврђен престанак мандата
одборника, због подношења усмене оставке на
седници Скупштине (што је утврђено Решењем СО
Кнић, број: 119-1049/2016-01), па у складу са законом
мандат треба да припадне новом одборнику. Изборна
комисија општине Кнић је мандат доделила следећем
кандидату на истој изборној листи – Милану
Ранковићу из Гривца, Решењем број: 013-300-69/1601), од 31.08.2016. године и издала му уверење о
избору за одборника, број: 013-300-3-23/2016-01, од
31.08.2016. године, а Милан Ранковић је дао писану
сагласност да прихвата мандат који му је додељен.
С обзиром на напред наведено Скупштина је
у складу са Законом, донела Решење о потврђивању
мандата одборнику Милану Ранковићу из Гривца,
изабраном са изборне листе ''Александар ВучићСрбија побеђује'',
Број: 119-1198/2016-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016 године, на основу члана 1.и
4.Закона о сахрањивању и гробљима (''Сл.гласник
СРС'', бр.20/77, 24/85-др.закон, 6/89-др.закон, ''Сл.гл.
РС'', бр.53/93-др.закон,101/05-др.закон, 120/12-УС) и
члана 35.став 1.тачка 31. Статута општине Кнић (''Сл.
гласник РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'' ,
бр.3/16 ) донела је
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ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА
ГРОБЉЕ
Чл. 1.
ОДРЕЂУЈЕ се земљиште за потребе
формирања гробља за сахрањивање умрлих у
насељеном месту Липница , означено као кп. бр.
1224/2 пов. 0,43,60 ха, уписано у Лист непокретности
број 667 у К.О. Липница, као јавна својина општине
Кнић, са правом
коришћења Месне заједнице
Липница.
Чл. 2.
Уређење простора новог гробља и изградњу
објеката дефинисати Урбанистичким пројектом.
Чл. 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
Број: 952-210/16-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, на основу члана 94. и
174. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају(''Сл. Гласник РС'', бр. 68/15), члана 32.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр.129/07 и 83/14), члана 35. тачка 6. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр. 95/2008 и
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16) и члана 146.
став 2. и члана 147. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу на подручју
општине Кнић (Сл. гласник општине Кнић'', бр.
6/2009), у члану 3. после речи ''обављати'' додаје се
реч ''предузетник''.
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Члан 2.

У члану 5. став 1. тачка 1. у наслову се
испред речи ''физичка лица'' додаје реч ''
предузетник''.
У истом члану став 1. тачка 1. алинеја 2.
мења се и гласи:
''Да је власник возила или прималац
лизинга најмање једног путничког возила
(прималац лизинга мора бити уписан у
саобраћајној дозволи као корисник возила)''.
У истом члану, став 1. у тачки 1. алинеја 3
се мења и гласи:
''Да није правноснажно осуђивано на
казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира''
У истом члану став 1. тачка 2. мења се
алинеја 3. и гласи:
''Да има уговор о раду са запосленим
такси возачем и пријаву на обавезно социјално
осигурање за запосленог такси возача''.
У истом члану став 1. тачка 2. у алинеји
4. брише се реч ''или закупу''.
У истом члану, став 1. тачка 3. брише се
алинеја 6.
У истом члану, став 1. тачка 3. додаје се
нова алинеја која гласи:
'' Да је возило регистровано према месту
седишта
такси
превозника
са
издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака
садржи латинична слова ТХ на задње две
позиције''.
У члану 5. став 1 додаје се нова тачка која
гласи:
''4) Такси возач
Такси возач је физичко лице које обавља
такси превоз као предузетник или као запослени
код правног лица, у складу са Законом и овом
Одлуком.
Такси возач, запослен код правног лица
мора да испуњава посебне услове прописане овом
Одлуком који се односе на предузетника-физичко
лице, осим услова из алинеје 2.''.
Члан 3.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
''Орган надлежан за послове саобраћаја
издаје подносиоцу захтева одобрење за обављање
такси превоза на територији општине Кнић, ако је
испунио све услове из члана 5. ове Одлуке и
регистрован у Регистру привредних субјеката,
након чега ће се издати такси исправе (такси
дозвола и легитимација)''.
У истом члану, у ставу 2. брише се тачка па
се додају речи:
'' као и кровних ознака.''.
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''- Кнић- испред угоститељског објекта бивша
кафана '' Шумадија'' на кп. бр. 10 ............................
........................................................... 4 паркинг места''
У истом члану став 1. алинеја 2. мења се и
гласи:
''- Кнић- на паркинг простору преко пута зграде
општине Кнић на кп. бр. 8 .......... 4 паркинг места''
У истом члану став 1. алинеја 8. мења се и
гласи:
''- Гружа-на кп. бр. 3. испред парцеле кп. бр. 62/2
........................................................... 2 паркинг места''
У истом члану, став 1. додаје се нова
алинеја која гласи:
''- Гружа- на кп. бр. 3. испред кп. бр. 38, у близини
амбуланте ....................................... 1 паркинг место''.
Члан 5.
У члану 19. брише се тачка и додају се речи:
''и одобрење за обављање такси превоза''.
Члан 6.
После члана 23 додаје се члан 23 а који
гласи:
''Члан 23 а
Такси превозник не може било којом
својом радњом која је се односи на давање на
коришћење кровне ознаке „ ТАХИ“ на давање
докумената са својим пословним именом, давање
одобрења за обављање делатности, давање такси
возила и друго, да омогући другим правним или
физичким лицима која не испуњавају прописане
Законом и овом одлуком да обављају такси
превоз.
Такси превоз може се обављати на
територији општине Кнић, за коју превозник има
издато важеће одобрење за обављање такси
делатности.
Изузетно такси превозник може да обави
такси превоз преко или на територији јединице
локалне самоуправе од које нема издато важеће
одобрење за обављање такси делатности, ако је
такси превоз започет на територији општине
Кнић од које такси превозник има издато важеће
одобрење за обављање такси делатности.
Такси превозник који обави превоз у
смислу става 3. овог члана обавезан је да одмах по
обављеном такси превозу уклони кровну ознаку и
не може да пружа услуге такси превоза на
територији јединице локалне самоуправе од које
нема издато важеће одобрење за обављање такси
делатности.''
Члан 7.
Члан 24. мења се и гласи:
''Члан 24

Члан 4.
У члану 12. став 1. мења се алинеја 1. и
гласи:
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Цена за обављање такси превоза утврђује
се у оквиру такси
тарифе. Такси тарифа је скуп појединачних цена
за:
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- старт;
- пређени километар;
- време чекања;
- долазак на адресу по позиву и превоз
пртљага;
Такси тарифа из става 1. овог члана
примењује се у зависности од доба дана или ноћи,
од дана у недељи ( радни дан, недеља или државни
празник) и др.
Висину јединичних цена из става 1. овог
члана утврђује Општинско веће посебним
решењем на предлог Општинске управе.
Превозник је дужан да донесе ценовник у
складу са ценама из става 3. овог члана, који
оверава Општинска управа. Таксиметар мора
бити баждарен у складу са ценовником из става3.
овог члана''.
Члан 8.
Члан 29 мења се и гласи:
''Члан 29
Саобраћајни
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора дужан је да контролише:
да ли се у такси превозу налазе све
исправе у складу су са одредбама ове
одлуке;
да ли су такси исправе важеће;
да ли такси возило испуњава услове из
члана 5. ове Одлуке,
начин обављања такси превоза;
усаглашеност ценовника са таксиметром
и исправом о баждарењу таксиметра;
уговор о раду такси возача и пријаву на
обавезно социјално осигурање.''
Члан 9.
Члан 30. мења се и гласи:
'' Члан 30
Саобраћајни инспектор у вршењу
инспекцијског надзора над одредбама ове Одлуке
има овлашћење републичког инспектора за
друмски саобраћај а нарочито за:
поднесе пријаву за покретање
прекршајног поступка;
изда прекршајни налог за прекршаје за
које су овом Одлуком прописане новчане
казне у фиксном износу;
зауставља путничка возила којим се
обавља такси превоз истицањем
саобраћајног знака ''СТОП
ИНСПЕКЦИЈА'';
врши и друге послове у складу са
овлашћењима из Закона о превозу
путника у друмском саобраћају и овом
Одлуком.''
Члан 10.
У чл. 31. у ставу 1. износ од ''250,00
динара'' замењује се износом ''5.000,00 динара'', а
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износ од ''25.000,00 динара'' замењује се износом
''75.000,00 динара''.
У истом члану, став 1 у тачки 9. број ''23''
замењује се бројем '' 23 а''.
У истом члану, у ставу 1. тачка 10. се брише.
Члан 11.
После члана 31 додаје се члан 31 а који
гласи:
''Члан 31а
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара, за
коју се издаје прекршајни налог, казниће се аутотакси возач за следеће прекршаје:
1. ако поступа супротно одредбама члана 5.
тачка 3. ове Одлуке;
2. ако поступа супротно одредбама члана 23.
ове Одлуке;
3. ако поступа супротно одредбама члана 24.
став 3. ове Одлуке;
4. ако поступа супротно одредбама члана 28.
ове Одлуке.“
Члан 12.
У члану 32. став 1.износ од ''2.500,00
динара'' замењује се износом ''10.000,00 динара'' .
Члан 13.
Члан 34. мења се и гласи:
'' Члан 34
Правна лица и предузетници који
обављају делатност такси превоза дужни су да
своје пословање ускладе са Закона о превоз у
друмском саобраћају ( „ Сл. Гласник РС“ бр.
68/15) и одредбама ове Одлуке у року од 3 месеца
од почетка њене примене.''
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Кнић.
Број: 344-1223/16-02
У Книћу: 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године на основу члана 13.
Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',
бр.88/2011 ), члана 32.. тачка 5 Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14),
члана 35. тачка 6. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС''бр..95/08 и ''Сл.гласник општине
Кнић'' бр.3/16) и члана 146.став 2. и члана 147. став 2.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Службени гласник РС'' бр. 95/08 ) донела је

Привремена паркиралишта су привремено
уређене јавне површине које се, до привођења намени
утврђеној урбанистичким планом, користе за
паркирање возила. Надлежни орган за послове
саобраћа може одредити неуређене јавне површине
за привремено паркирање возила када се за то укаже
потреба.
Повремена паркиралишта су јавне површине
у непосредној близини објекта у којима се одржавају
спортске, културне, уметничке, сајамске и друге
приредбе и скупови, за време њиховог трајања.

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 4.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују услови и начин
обављања комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима:- врсте јавних паркиралишта,
управљање, одржавање и коришћење јавних
паркиралишта, наплата паркирања и уклањања
непрописно паркираних возила са јавних површина и
других површина одређених овом одлуком, на
територији
насељених места Кнић, Гружа,
Губеревац, Топоница и Баре.
Члан 2 .
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове
одлуке, јавне саобраћајне површиине, посебни
простори и посебно изграђени објекти одређени за
паркирање возила.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе
ове одлуке не сматрају се посебне површине за
паркирање возила који припадају одређеном објекту (
стамбеном, предузећу, установи, такси стајалишту и
др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта могу бити : општа и
посебна.
Општа
паркиралишта
су
улична
паркиралишта (паркиралишта која су уређена или
изграђена дуж ивичњака под били којим углом
паркирања), као и друге (вануличне) површине,
посебно уређене или изграђене и обележене за
паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су површине које су
посебно уређене или изграђене за паркирање моторих
возила, са дефинисаним улазом и излазом,
постављаљем рампе и изградњом или постављањем
објеката за наплату.
Општа и посебна паркиралишта могу бити :
стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже,
посебно изграђене јавне површине намењене за
паркирање возила и саобраћајне површине које су
посебно одређене и обележене за паркирање возила.

Draft

Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном сигнализацијому скалду са прописима о
безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорије
моторних возила која се могу паркирати начин
паркирања и наплате, као и време ограничења
коришћења паркинг простора.
О обележавању јавних паркиралишта стара
се предузеће коме је поверена ова комунална
делатност.
Члан 5.
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту
возила за која су намењена могу бити:
1. Паркиралишта за путничке аутомобиле,
2. Паркиралишта за аутобусе и теретна
возила,
3. Паркиралишта за мотоцикле, бицикле са
мотором и трицикла,
4. Мешовита паркиралишта,
Намена паркиралишта мора бити јасно
обележена саобраћајним знацима. Одређене врсте
возила могу се паркирати само на паркиралиштима
предвиђеним за ту врсту возила.
Члан 6.
Општинско веће на предлог органа управе
надлежног за послове саобраћаја решењем одређује:
врсту јавних паркиралишта, назив и ближи опис
локације, зоне, дозвољено време паркирања у тим
зонама, начин наплате накнаде за коришћење јаних
паркиралишта,
коришћење
по
повлашћеним
условима као и друго у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 7.
Комуналну делатност из чл.1.ове Одлуке
може обављати јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект.
Поверавање обављање ове комуналне делатности
врши се на основу одлуке Скупштине општине Кнић,
на основу ове Одлуке и уговора о поверавању, осим
када се оснива јавно предузеће. На поступак
поверавања обављања ове комуналне делатности кад
вршилац добија право да финансирање обављања
комуналне делатности обезбеђује у целости или
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делимично наплатом накнаде од корисника услуга,
примењују се одредбе закона о концесији. Уколико је
предвиђено да комуналну делатност обавља јавно
предузеће вршилац ове комуналне делатности може
бити одређен у одлуци о начину обављања комуналне
делатности. Уколико се комунална делатност
финансира из буџета општине Кнић поверавање се
врши у скалду са одредбама закона о јавној набавци.
Скупштина општине Кнић ће посебном
одлуком
поверити вршење послова јавног
паркиралишта у складу са Законом.
II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 8.
Јавна паркиралишта могу да се користе за
паркирање возила правних,физичких лица и
предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисник јавних паркиралишта у смислу
ове Одлуке, сматра се возач или власник возила, ако
возач није индентификован
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јединица локалне самоуправе, јавним службама,
дипломатским и другим страним представницима,
другим правним лицима и предузетницима.
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.
За
коришћење јавних
паркиралишта
корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду за
одређено време коришћења.
Накнаду из става 1 овог члана плаћа возач
или власник возила.
Висину накнаде из става 2 овог члана
одређује предузеће на основу ценовника на који
предходну сагласност даје Општинско веће општине
Кнић
За коришћење обележеног паркинг места на
јавним паркиралиштима лица из члана 9. став 2 ове
одлуке не плаћају накнаду.
Члан 14.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан
да:
-

Члан 9.
Предузеће коме је поверена ова делатност,
дужно је да на јавним паркиралиштима одреди
паркинг места за возила одређених категорија
инвалидних и других лица која могу иста бесплатно
користити.
Категорију инвалидних и других лица, као и
услове и поступак за издавање решења за коришћење
паркинг места својим актом прописује орган управе
надлежан за борачко инвалидну заштиту, а на основу
тог акта предузеће инвалидном и другом лицу издаје
повлашћену картицу (посебну налепницу).

-

плати коришћење паркинг места према
времену задржавања на прописан
начин,
поступа у складу са дозвољеним
временом коришћења паркинг места,
користи паркинг место у складу са
саобраћајним знаком, хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом којима је
означено паркинг место.
Члан 15.

Возила хитне медицинске помоћи, полиције,
Војске Србије, ватрогасна возила, кад у току
интервентних акција користе јавна паркиралишта, не
плаћају накнаду за коришћење.

Члан 10.
Члан 16.
Паркирањем возила на паркинг месту,
корисник прихвата услове прописане овом одлуком
за услугу коришћења јавног паркиралишта.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
За коришћење јавног паркиралишта,
корисник је дужан да плати одговарајућу цену за
одређено време коришћења
Члан 11.
Предузеће коме је поверено обављање ове
комуналне делатности дужно је јавно паркиралиште
одржава (чисти, у зимском периоду уклања снег и
лед), обележава и опрема у складу са чланом 4. ове
одллуке
Члан 12.
Орган управе надлежан за
саобраћаја може својим решењем, изузетно
резервацију
паркинг
места
на
паркиралиштима државним органима,

послове
одобрити
општим
органима

Поједини корисници (станари, инвалиди,
корисници пословних простора) могу јавна
паркиралишта користити као повлашћени корисници,
под условом и на начин утврђен актом Општинског
већа општине Кнић.
Повлашћеним корисницима из става 1 овог
члана предузеће издаје повлашћену паркинг карту
која се може користити искључиво за возила за која је
ова карта издата.
Члан 17.
Корисник плаћа услугу коришћења јавног
паркиралишта унапред куповином паркинг карте.
Паркинг карта се може купити као сатна или као
дневна карта у складу са чл.19. ове одлуке.
Изузетно од става 1.овог члана корисник
може платити услугу паркирања накнадно, по налогу
за плаћање, на начин и под условима прописаним
чл.21. ове одлуке.
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Члан 18.
За коришћење услуге из чл.17ове одлуке
корисник је обавезан да у возилу поседује важећу
паркинг карту осим ако је плаћање извршено
електронским путем.
Корисник је дужан да паркинг карту:
1.истакне с унутрашње стране предњег
ветробранског стакла возила и
2.користи на начин прописан овом одлуком
и у њу унесе тачне податке.
Члан 19.
На јавном паркиралишту наплата паркирања
се врши по започетом сату или у дневном трајању,
плаћањем сатне или дневне карте.
Сатна карта важи за сваки започети сат
према утврђеном времену коришћења.
Дневна паркинг карта важи од тренутка
издавања до истека времена у првом следећем дану у
коме се врши наплата паркирања.
У зонираним подручјима сатна односно
дневна паркин карта важи искључиво у оквиру
одређене зоне.

13.10.2016.

Ако корисник паркиралишта не поступи у
скалду са ставом 5 овог члана , предузеће ће
покренути поступак наплате потраживања .
Члан 22.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
паркирање возила супротно саобраћајном
знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији
као и на други начин ометање коришћења јавних
паркиралишта,
паркирање нерегистрованог возила,
остављање неисправног или хаварисаног
возила, односно прикључног возила без сопственог
погона, пловних објеката, као и других ствари и
предмета,
заузимање паркинг места путем ограђивања
или ометање паркирања других возила,
постављати ограде или сличне препреке без
одобрења органа надлежног за послове саобраћаја,
прање и поправка возила и друге радње које
доводе до прљања и уништавања јавног паркинга.
V НАДЗОР

IV КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 20.
Контролу паркирања, односно исправност
коришћења посебног паркиралишта врши предузеће
преко oвлашћеног контролора предузећа ( у даљем
тексту: контролор ).
Контролор
предузећа
има
службену
легитимацију коју издаје предузеће и мора носити
службено одело.
Изглед легитимације и службеног одела
контролора утврђује предузеће посебним актом.
Члан 21.
Корисник који поступа супротно одредбама
члана 17 ове одлуке дужан је да плати доплатну
паркинг карту према ценовнику предузећа.
Налог за плаћање доплатне паркинг карте
издаје контролор и уручује га кориснику, а када није
у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује
га на возило.
Достављање налога за плаћање доплатне
карте на начин из става 2 овог члана, сматра се
уредним и доцније оштећење или уништење налога
нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже
плаћање доплатне паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи по
примљеном налогу и плати доплатну паркинг карту у
року од осам дана од дана достављања налога за
плаћање.
Ако корисник паркиралишта не плати
дневну карту у року из става 4.овог члана дужан је да
осим износа дневне карте, у наредних осма дана
плати и стварне трошкове предузећа и закониту
затезну камату на шта ће у налогу бити упозорен.

Draft

Члан 23.
Надзор над спровођењем ове одлуке обавља
орган управе надлежан за послове саобраћаја.
Послови инспекцијског надзора над применом
ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као
и над обављањем комуналне делатности врши
комунални инспектор општинске управе општине
Кнић.
Члан 24.
У
вршењу
инспекцијског
надзора,
комунални инспектор је овлашћен да :
- нареди извршење утврђених обавеза и
предузимање
мера
за
отклањање
недостатака;
- нареди уклањање возила и других ствари;
- предузима друге мере у складу са Законом
овом одлуком и другим прописима.
Када је на јавном паркиралишту возило
паркирано, односно остављено супротно забрани из
чл.22. ове одлуке комунални иснпектор ће наложити
кориснику да возило одмах уклони возило
Уколико се корисник не налази на лицу
места или одбије да уклони возило из става 2.овог
члана комунални инспектор ће донети решење којим
ће наложити да се возило уклони у најкраћем року.
Ово решење се уручује или на погодан начин
причвршћује на возило уз назначење дана и часа када
је причвршћено, а тиме се сматра и да је достављање
извршено.
Уколико лице из става 2 овог члана не
поступи по датом налогу, комунални иснпектор ће
одредити да се возило или друга ствар уклони о
трошку корисника односно власника , на место које је
за то одређено.

13.10.2016.

Службени гласник општине Кнић
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
на прописан начин не обележава
паркиралишта (чл.4)
- не одржава, не уређује, не опрема и не
обележава паркиралишта( чл.11 )
- ако на јавним паркиралиштима не одреди
паркинг место за возила инвалида (чл. 9)
За прекршаје из става 1 овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000 до 75.000,00 динара
одговорно лице у предузећу.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016.године, на основу чл. 24.
Закона о јавном окупљању (''Сл.гласник РС'', бр.6/16),
чл.32. став 1. Тачка 6. Закона о локалнј самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и 83/14), чл.35.став1.
тачка 7. и тачка 7.
Статута општтине
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 ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ

Члан 26.
Новчаном казном од
50.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице ако:
- користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 12. и 16.
- не поступи у складу са одредбама члана 22.
- користи
повлашћену
паркинг
карту
супротно члану 16. став 2.
- поступи супротно одредбама члана 17. став
2. и члана 20.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу
За прекршаје из става 1 овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 5.000,0 динара.
Члан 27.
Новчаном казном од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај контролор уколико не носи
службено одело или службену легитимацију.
Члан 28.
За прекршаје из чл.26. и 27. ове одлуке,
комунални инспектор издаје прекршајни налог у
скалду са Законом.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Орган управе надлежан за послове борачко
инвалидске заштите донеће акт из члана 9.став 2. oве
одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Кнић''.
Број: 344-1224/16-02
У Книћу, 07.10.2016 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Члан 1.
Овом одлуком одређују се простори на
подручју општине Кнић на којима се забрањује јавно
окупљање.
Члан 2.
Окупљање није дозвољено на месту на
којем због карактеристика самог места или његове
посебне намене прети опасност од наступања
угрожавања безбедности људи и имовине, здравља
људи, јавног морала, одвијања јавног саобраћаја,
права других, укључујући и простор на којем није
дозвољено окупљање из.чл. 6.Закона о јавном
окупљању.
Под местом из става 1. овог члана у смислу
ове одлуке, сматра се простор испред здравствене
установе, школе, предшколске установе, простор
испред објеката од стратшког и посебног значаја за
одбрану и безбедност Републике Србије.
Окупљање је забрањено на местима на
којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал
или на местима која су затворена за јавност.
Члан 3.
Забрањује се окупаљање на подручју
општине Кнић, и то на просторима:
Испред објеката здравствених установа
(Дом здравља, хитне помоћи, здравствених
станица, апотека),
Основних школа и средње школе,
Предшколске установе,
Испред објеката Министарства унутрашњих
послова,
Испред објеката Војске Републике Србије,
Испред других објеката који су стратешког
и посебног значаја за одбрану и безбедност
Републике Србије.
Забрањује се јавно окупљање и на местима на
којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал
или на местима која су затворена за јавност.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
Број: 212-703/16-01
У Книћу, 07.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016.године, на основу чл. 54. став
2. и став 11. тачка 2. и став 12.., и чл. 55. став 3. тачка
4. и тачка 5.Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13,
35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и
чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић''', бр.3/16), 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

1. Дужности чланова Школског одбора
Средње школе у Книћу, разрешавају се, пре истека
мандата:
- Јулијана Стевановић, представник локалне
самоуправе,
именована
Решењем
Скупштине
општине Кнић број: 119-943/2016-01 од 02.08.2016.
године(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.14/16),
- Гордана Цветић, представник родитеља,
именована Решењем Скупштине општине Кнић број:
119-724/2014-01 од 12.06.2014. године(''Сл.гласник
општине Кнић'' бр.9/14) и
- Весна Савић, представник запослених,
именована Решењем Скупштине општине Кнић број:
119-724/2014-01 од 12.06.2014. године(''Сл.гласник
општине Кнић'' бр.9/14).
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, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и против
њега се може покренути управни спор, тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана
достављања Решења.
4. Решење доставити
разрешеним
члановима Школског одбора и Средњој школи у
Книћу.

Draft

13.10.2016.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 2. и став
12. и члану 55. став 3. тачка 4. и тачка 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), 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, као и да ће Скупштина
разрешити поједине чланове органа управљања пре
истека мандата ако наступи услов из члана 54.став 11.
Закона, као и ако престане основ по којем су
именовани у школски одбор. Чланом 98. Статута
општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић''', бр.3/16), 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.
Након достављања Решења Скупштине
општине
Кнић
број
119-943/2016—01
од
02.08.2016.године Средњој школи из Кнића, школа се
обратила Скупштини општине Кнић актом који је
примљен 18.08.2016.године, и заведен под бројем
119-1100/2016-01, указујући да је Јулијана Нешовић
супруга лица запосленог у Средњој школи, Ненада
Стевановића и да по том основу може доћи у
ситуацију да истовремено заступа интересе више
структура.
Након извршене провере навода, утврђено је
да је ова информација тачна па је сходно томе
предложено разрешење именованог члана услед
постојања услова из члана 54. став 11 тачка 2. Закона.
Дана 13.09.2016.године примљен је допис
Средње школе којим доставља предлоге за
разрешење два члана Школског одбора, и то предлог
за разрешење члана Гордане Цветић, именоване у
Школски одбор из реда представника родитеља, због
престанка основа по којем је именована у Школски
одбор, јер више нема својство родитеља ученика који
похађа Средњу школу, и предлог за разрешење члана
Весне Савић, која је именована у Школски одбор као
представник запослених , такође због престанка
основа по којем је именована , јер од
31.08.2016.године нема својство запослене у школи.
Након разматрања достављених предлога и
приложене документације, Комисија је предложила
Скупштини да донесе Решење, а Скупштина је на
седници од 07.10.2016.године донела Решење у датом
тексту.
Број: 119-1207/2016-01
У Книћу, 07.10.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

13.10.2016.

Службени гласник општине Кнић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.10.2016. године, на основу чл.54. став
2. и став 12., а у вези чл.55. став 3. тачка 4. и тачка 5.
и став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15-аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и
чл.98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16) 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. У Школски одбор Средње школе у Книћу,
именује се:
1.) Александар Ракоњац, из Кнића, за члана
из реда представника локалне самоуправе;
2.) Биљана Десивојевић, за члана из реда
родитеља;
3. Марија Костић, за члана из реда
запослених.
2.
Мандат
новоименованих
чланова
Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора именованог Решењем Скупштине општине
Кнић, бр.119-402/2014-01 од 12.06.2014.године
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 9/14 и 14/16) а у
складу са чл.55. став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 63/15 и
62/16-одл.УС).
3. Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
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, 55/13, 35/15аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и против
њега се може покренути управни спор, тужбом
Управном суду, у року од 30 дана од дана
достављања Решења.
5. Решење доставити Александру Ракоњац,
Биљани
Десивојевић
и
Марији
Костићновоименованим члановима Школског одбора
Средње школе у Книћу и Средњој школи у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у чл.54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12.
и чл.55. став 3. тачка 4. и тачка 5. и став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аутентично тумачење, 63/15 и 62-16-одл.УС), 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, као и да ће Скупштина
разрешити поједине чланове органа управљања пре
истека мандата када овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење због наступања разлога из
чл.54. став 11. тачка 2. Закона, односно у случају
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престанка основа по којем су именовани у школски
одбор. и да мандат новоименованог члана Школског
одбора траје до истека мандата Школског одбора.
Чл.98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и
чл.147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), је
прописано да, у вршењу послова из своје
надлежности органа 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 Решењњм се именују нови чланови
Школског одбора, умсто чланова који су разрешени
Решењем Скупштине општине Кнић број 1191207/2016-01 од 07.10.2016. године, и то: један члан
Школског одбора из реда представника локалне
самоуправе, а уместо члана који јр разрешен по
основу постојања разлога из чл.54. став 11. тачка
2.(Александра Ракоњац), један члан из реда родитеља
уместо члана коме је престао основ по којем је
именован (Биљана Десивојевић), и један члан из реда
запослених, такође, уместо члана коме је престао
основ по којем је именован(Марија Костић)), и то на
основу предлога кандидата прибављених од
овлашћеног предлагача.
С обзиром на наведено Скупштина општине
Кнић је донела Решење у датом тексту.
Бр. 119-1208/2016-01
У Книћу, 07.10.2016 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

САВЕТ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КОЊУША-БРЕСТОВАЦ,
на седници од
03.09.2016.године, на основу чл.29. став 1. и 2. а у
вези чл.28. став 1. тачка 1. Статута МЗ КоњушаБрестовац (''сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/09),
донео је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА
САВЕТА И ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЗ КОЊУШАБРЕСТОВАЦ
1. РАДОМИРУ СИМОВИЋУ, председнику
Савета МЗ Коњуша-Брестовац престаје мандат члана
Савета МЗ чиме му престаје и функција председника
Савета Месне заједнице, пре истека времена на које је
биран, због подношења оставке на мандат члана
Савета МЗ Коњуша-Брестовац.
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2. Одлуку доставити Радомиру Симовићу из
Брестовца, председнику Скупштине општине Кнић и
Општинској управи општине Кнић-стручној Служби
за Скупштинске послове и послове Општинског већа
и Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности.

Број: 13/2016
У Коњуши, 03.09.2016.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА
МЗ КОЊУША-БРЕСТОВАЦ,
Милутин Савић, с.р.

САВЕТ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КОЊУША-БРЕСТОВАЦ, дана 03.09.2016.године,
на основу чл.14. став 4. и 5. Одлуке о месним
заједницама (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 1/08 и
2/09), чл.15. став 4. И 5. Статута Месне заједнице
Коњуша-Брестовац (''сл.гласник општине Кнић'',бр.
3/09), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЊУШАБРЕСТОВАЦ
1. Гавриловић Љубиша, из Коњуше, бира
се за председника Савета Месне заједнице КоњушаБрестовац.
2.Одлука ступа на снагу даном доношења.
3.
Одлуку
доставити
изабраном
председнику Савета месне заједнице, Општинској
управи општине Кнић – Стручној служби за
Скупштинске послове и послове Општинског већа и
Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности.
Број: 13/16
У Коњуши, 03.09.2016.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА
Милутин Савић, с.р.

Draft

13.10.2016.

13.10.2016.

Службени гласник општине Кнић
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