СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017.

Број: 18.

Кнић, 24.10.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24. 10. 2017. 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, 121/12,42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС,
98/13-одлука УС ,132/14 и 145/14), члана 4. и 8. Одлуке о позивању и одржавању споменика на територији
општине Кнић ( Сл.гласник општине Кнић бр.17/16 ) 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., чл. 147.став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (,, Сл. гласник РС,,бр. 95/08), сагласности Министарства културе и
информисања број: 633-00-00029/2017-02 од 22.09. 2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о подизању споменика војводи Стевану Петровићу Книћанину
Члан 1.
Скупштина општине Кнић доноси одлуку о подизању споменика војводи Стевану Петровићу
Книћанину.
Члан 2.
Скупштина општине Кнић утврђује идејно решење за постављање споменика и уређење простора око
места постављања споменика.
Идејно решење за постављање споменика и уређење простора чини саставни део ове одлуке
Члан 3.
Скупштина општине Кнић утврђује локацију за постављање споменика на површини јавне намене,
испред зграде Дома културе у Книћу кп.бр. 6/1 у КО Кнић.
Члан 4.
Скупштина општине Кнић констатује да су за реализацију ове одлуке планирана средства у Буџету
општине Кнић за 2017. Годину у износу од 2.160.000,00 динара, на разделу 4, глава 4.1., функција 820,
пројектна активност-пројекат 1201 П-01 позиција 58, економска класификација 511-зграде и грађевински
објекти.
Члан 5.
Формира се Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика војводи Стевану Петровићу
Книћанину.
Одбор из става 1. овог члана, чине:
Члан 6.
Рок за реализацију постављања споменика Стевану Петровићу Книћанину је два месеца од дана
ступања на снагу Одлуке.
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Члан 7.
Саставни део ове Одлуке чини сагласност надлежног Министарства за послове културе, за постављање
споменика војводи Стевану Петровићу Книћанину.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.гласнику општине Кнић.

Број 9-1001/2017-01
У Книћу 24. 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24. 10. 2017.године, на основу чл.60. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС '' 68/15) и чл.35.став 1. тачка 7. Статута општине Кнић
( ''Сл.гласник РС'' бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'' бр.3/16), чл.146. и 147. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ( ''Сл.гласник РС '', бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се аутобуска стајалишта у домаћем линијском превозу путника и то за : градски,
приградски и међумесни линијски превоз, на територији општине Кнић за државне путеве IБ реда, IIА реда, IIБ
реда, као и општинским путевима I и II реда.
Члан 2.
Аутобуским стајалиштем сматра се уређен простор ван коловоза или прописно обележена површина на
коловозу, на којој се заустављају аутобуси ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага.
Члан 3.
На територији општине Кнић одређују се следећа аутобуска стајалишта:
I ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНИЋ
1.Аутобуска стајалишта код табле у Книћу,оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Рибеш, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-Богићевићи, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-Милорадовићи, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-код фабрике у Рибешу, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРУЖА
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1.Аутобуска стајалишта-Шумари, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Центар, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ТОПОНИЦА
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-скретање за Кусовац, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУБЕРЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-скретање за Закуту, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Круниићи, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-код раскрснице- Вучје поље, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-код раскрснице за Срндаковац, оба смера
7.Аутобуска стајалишта-Трањаци, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАРЕ
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код амбуланте, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Ђекиће, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЧЕСТИН
1.Аутобуска стајалишта-скретање ка манастиру Каменац, оба смера
2. Аутобуска стајалишта-Томовића куће, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Милутинова чесма, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-ловачки дом, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-река, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-Дубљаци, оба смера
7.Аутобуска стајалишта-скретање за Балосаве, оба смера
8.Аутобуско стајалиште-манастир Каменац
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАЛОСАВЕ
1.Аутобуска стајалишта-Ранковићи, оба смера
2.Атобуска стајалишта-Путарева кућа, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Врбета
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-Дачовићи, оба мера
6.Аутобуска стајалишта-Луковићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВУЧКОВИЦА
1.Аутобуска стајалишта-Вучковица, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Равни гај, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
4.Аутобуско стајалиште-код цркве
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУБИЋ
1.Аутобуска стајалишта-Љубић, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-раскрсница за Косу, оба смера
3.Аутобуско стајалиште-централа
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КИКОЈЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Кикојевац, оба смера
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2.Аутобуска стајалишта-скретање за Добрачу, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-код дома
4.Аутобуско стајалиште-код Миливојевића кућа, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БУМБАРЕВО БРДО
1.Аутобуска стајалишта- центар, оба смера
2.Аутобуско стајалиште-табла за Претоке
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУНЦАТИ
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Јанковићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЖУЊЕ
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-школа, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-Јанковићи
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Спакићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-раскрсница за Борач, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Радмиловиће, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БОРАЧ
1.Аутобуска стајалишта-Жарковина, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Колаковићи, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-центар, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАДМИЛОВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-гробље,оба смера
2.Аутобуска стајалишта-пољци, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДРАГУШИЦА
1.Аутобуска стајалишта-код штале, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРИВАЦ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код моста, оба смера
3.Аутобуско стајалиште-код ваге,
4.Аутобуско стајлалиште-код базена
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУЉАЦИ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ОПЛАНИЋ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код моста, оба смера
3.Аутобуска стајалишта- Вељовићи, оба смера
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4.Аутобуска стајалишта-Банковићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛИПНИЦА
1.Аутобуска стајалишта-шевари, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-пусто-поље, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код ћуприје, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код школе, оба смера
5.Аутобуско стајалиште-барака
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛЕСКОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта- школа, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-војска, оба смера

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПАЈСИЈЕВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-Тодосијевићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Радаковићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВРБЕТА
1.Аутобуска стајалишта-продавница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Пућова продавница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНЕЖЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-прва централа,оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код дома,оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРАБОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Божанићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-гробље, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Марићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПРЕТОКЕ
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАШКОВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-скретање за школу, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Јовановићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: СУМОРОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Суморовац, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЊИЦА
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-продавница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЗАБОЈНИЦА
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1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Араповићи, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-Видојевићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДУБРАВА
1.Аутобуска стајалишта-ораница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БЕЧЕВИЦА
1.Аутобуска стајалишта-школа, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код чесме, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЕСТОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-борићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-млин, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за школу, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КОЊУША
1.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Савићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-гробље, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-скретање за Тодоровиће, оба смера
I I ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНИЋ
1.Аутобуска стајалишта код табле у Книћу, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Рибеш, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-Богићевићи, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-Милорадовићи, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-код фабрике у Рибешу, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРУЖА
1.Аутобуска стајалишта-Шумари, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Центар, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ТОПОНИЦА
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-скретање за Кусовац, оба смера

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУБЕРЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-скретање за Закуту, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Круниићи, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-код раскрснице- Вучје поље, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-код раскрснице за Срндаковац, оба смера
7.Аутобуска стајалишта-Трањаци, оба смера
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НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАРЕ
1.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код амбуланте, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Ђекиће, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЧЕСТИН
1.Аутобуска стајалишта-скретање ка манастиру Каменац, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Томовића куће, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Милутинова чесма, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-ловачки дом, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-река, оба смера
6.Аутобуска стајалишта-Дубљаци, оба смера
7.Аутобуска стајалишта-скретање за Балосаве, оба смера
8.Аутобуско стајалиште-манастир Каменац
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАЛОСАВЕ
1.Аутобуска стајалишта-Ранковићи, оба смера
2.Атобуска стајалишта-Путарева кућа, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Врбета
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
5.Аутобуска стајалишта-Дачовићи, оба мера
6.Аутобуска стајалишта-Луковићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВУЧКОВИЦА
1.Аутобуска стајалишта-Вучковица, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Равни Гај, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
4.Аутобуско стајалиште-код цркве
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУБИЋ
1.Аутобуска стајалишта-Љубић, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-раскрсница за Косу, оба смера
3.Аутобуско стајалиште-централа
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КИКОЈЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Кикојевац, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-скретање за Добрачу, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-код дома
4.Аутобуско стајалиште-код Миливојевића кућа, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БУМБАРЕВО БРДО
1.Аутобуска стајалишта- центар, оба смера
2.Аутобуско стајалиште-табла за Претоке
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУНЦАТИ
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Јанковићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЖУЊЕ
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1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-школа, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-Јанковићи
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Спакићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-раскрсница за Борач, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за Радмиловиће, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БОРАЧ
1.Аутобуска стајалишта-Жарковина, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Колаковићи, оба смера
3.Аутобуско стајлалиште-центар, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАДМИЛОВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-гробље, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-пољци, оба смера

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДРАГУШИЦА
1.Аутобуска стајалишта-код штале, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРИВАЦ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код моста, оба смера
3.Аутобуско стајалиште-код ваге,
4.Аутобуско стајлалиште-код базена
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУЉАЦИ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ОПЛАНИЋ
1.Аутобуска стајалишта- код продавнице у центру, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код моста, оба смера
3.Аутобуска стајалишта- Вељовићи, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-Банковићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛИПНИЦА
1.Аутобуска стајалишта-шевари, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-пусто-поље, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код ћуприје, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код школе, оба смера
5.Аутобуско стајалиште-барака
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛЕСКОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта- школа, оба смера

Draft

24.10.2017.

24.10.2017.

Службени гласник општине Кнић

2.Аутобуска стајалишта-војска, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПАЈСИЈЕВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-Тодосијевићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Радаковићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВРБЕТА
1.Аутобуска стајалишта-продавница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Пућова продавница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНЕЖЕВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-прва централа, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код дома, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРАБОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Божанићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-гробље, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Марићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПРЕТОКЕ
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница,оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАШКОВИЋ
1.Аутобуска стајалишта-скретање за школу, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Јовановићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: СУМОРОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-Суморовац, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЊИЦА
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-продавница, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЗАБОЈНИЦА
1.Аутобуска стајалишта-раскрсница, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-центар, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-Араповићи, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-Видојевићи, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДУБРАВА
1.Аутобуска стајалишта-ораница, оба смера

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БЕЧЕВИЦА
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1.Аутобуска стајалишта-школа, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-код чесме, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЕСТОВАЦ
1.Аутобуска стајалишта-борићи, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-млин, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-скретање за школу, оба смера
НАСЕЉЕНО МЕСТО: КОЊУША
1.Аутобуска стајалишта-код продавнице, оба смера
2.Аутобуска стајалишта-Савићи, оба смера
3.Аутобуска стајалишта-гробље, оба смера
4.Аутобуска стајалишта-скретање за Тодоровиће, оба смера
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа општине Кнић.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа општине Кнић-Одељење
за инспекцијске послове.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању аутобуских стајалишта у
домаћем линијском превозу путника на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић “
бр.4/2017).

Број: 220-1512/17-06
У Книћу, 24. 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24. 10. 2017. год. , на основу члана 18. став 6.
члана 23. став 2. и члана 27.став 10. Закона о јавној својини ( ,,Сл. гласник РС ,, бр. 72/11 и 88/13,105/14 и 108
/16 ) и члана 24. Статута општине Кнић (,,Сл. гласник РС ,, бр 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16др.закон) донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Општина Кнић у својству носиоца права јавне својине, преноси право
коришћења Основној школи „Вук Караџић“ у Книћу, градско грађевинско земљиште означено као кп.бр. 1690/1
пов. 0,14,64 ха, уписаног у Лист неп. бр. 598 КО Кнић, на коме су изграђени отворени спортски терени, и
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сувласнички удео 446/463, на кп. бр. 1690/2 чија је укупна површина 0,04,63 ха, уписана у Лист неп. бр. 1596
КО Кнић, на којој је изграђен објекат – Зграда основног образовања.
Члан 2.
Пренос права коришћења земљишта из члана 1. ове Одлуке, врши се у циљу усаглашавања фактичког
стања коришћења и правног стања уписаног у евиденцији непокретности РГЗ-СКН Кнић.
Члан 3.
Основна школа „ Вук Караџић“ из Кнића, има право и обавезу да ове непокретности држи и да користи
према већ успостављеној намени земљишта, или за намену која је у функцији извршавања својих надлежности,
и да њима управља у складу са законима и другим прописима.
Основна школа „Вук Караџић“ се обавезује да подмирује све трошкове одржавања, као и све друге
трошкове и издатке поводом коришћења овог земљишта.
Члан 4.
Општина Кнић дозвољава Основној школи „Вук Караџић“у Книћу, да на основу ове Одлуке може
уписати право коришћења кп. бр. 1690/1 и удела 446/463 на кп. бр. 1690/2, обе у КО Кнић, у евиденцију
непокретности РГЗ-СКН Кнић.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Кнић“.
Број: 46-1616 / 2017-01
У Книћу, 24. 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24. 10. 2017. године, на основу члана 34. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.88/11 и 104/16), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, даваље у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр.24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
Члан 1.
У Одлуци о давању пословног простора у закуп („Службени гласник општине Кнић“, број 8/17), члан 1.
мења се и гласи:
„Члан 1.
Одлуком о давању пословног простора у закуп (у даљем тексту Одлука) , уређују се услови, начин
и поступак давања у закуп пословног простора који је у јавној својини и на коришћењу општине Кнић и
њених орган и организација, као и начин утврђивања висине закупнине пословног простора на
територији општине Кнић.
Приход оставарен од закупа, представља приход буџета општине Кнић.“
Члан 2.
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Члан 10. мења се и гласи:
„ Члан 10.
Учесници јавног надметања у обавези су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате
депозит у износу од 5.000,00 динара“
Члан 3.
У члану 21. став 1, мења се и гласи:
„ Лице коме се даје у закуп пословна просторија закључује са председником општине Кнић
уговор о закупу, у року од 7 дана од дана доношења акта из члана 20. ове Одлуке.
Став 2. брише се.
Досадашњи ставови 3, 4, и 5. постају ставови 2, 3, и 4.
Члан 4.
Члан 24. мења се и гласи:
„Члан 24
Висина закупнине за пословне просторије (почетна лицитациона цена) утврђује се у нето износу по
1 м2 пословне просторије по зонама и то за :
- Прву зону А - 4 евра
- Прву зону Б - 3 евра
- Другу зону - 2,5 евра
- Трећу зону - 1,5 евра
У динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС, на дан уплате.
Почетна лицитациона цена за послове просторије које се налазе у подрумима, сутеренима ,
магацинима и другим просторијама за складиштење робе, помоћним просторијама, двориштима и
пролазима, износи 40% од износа из става 1.овог члана
Уколико закупац пословних просторија (магацина и других просторија за складиштење робе и
помоћне просторије ) након закључивања уговора промени намену коришћења простора, висина
закупнине ће се одредити сходно ставу 1.овог члана “
Број: 361-1732 /17-02
У Книћу, 24 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24. 10 2017. године,на основу члана 60.Закона о
превозу путника у друмском саобраћају ( ''Службени гласник РС '' број 68/15) и члана 35.став 1. тачка 7. Статута
општине Кнић ( ''Службени гласник РС'' број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'' број 3/16), члана 146. и
147. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( ''Службени гласник РС '', број 95/08), донела је
ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић (''Службени гласник
општине Кнић'', број 1/2017), у чллану 24. став 1, после тачке 13. додаје се тачка 14. која гласи:
14) Оштећење пута и путног објекта на било који начин.
Члан 2.
Члан 16. став 3, мења се и гласи:
'' Дрвеће се мора неговати и одржавати тако да размак између дрвећа мора износити најмање 5 метара,
са посеченим гранама на висину од најмање 2 метра,да би се омогућило проветравање и осунчавање пута.Гране
које се пружају на пут морају се кресати тако да слободни простор од највише тачке коловоза износи најмање
4,5 метара.''
Члан 3.
Члан 42. мења се и гласи:
'' Новчаном казном од 150.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно
одредбама члана 9. став 2,члана 14.,17.,18.,19.,23.,24.,26.,27.,38.,39. ове Одлуке.
Новчаном казном од 75.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник за прекршаје из става 1. овог
члана.
Новчаном казном од 25.000,00 динара, казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1.
овог члана.''
Члан 4.
Члан 43. мења се и гласи:
'' Новчаном казном од 25.000,00 динара,казниће се за прекршај физико лице,ако поступи супротно одредбама
члана 20.,21.,24. и 25.
Новчаном казном од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај физико лице, ако поступи супротно
одредбама члана 16. и члана 22., и то ако дужина парцеле,у делу који се граничи са општинским или
некатегорисаним путем,износи од 1 до 10 метара .
Новчаном казном од 15.000,00 динара,казниће се за прекршај физико лице,ако поступи супротно
одредбама члана 16. и члана 22., ако дужина парцеле,у делу који се граничи са општинским или
некатегорисаним путем, износи од 10 до 30 метара .
Новчаном казном од 25.000,00 динара,казниће се за прекршај физико лице, ако поступи супротно
одредбама члана 16. и члана 22.,ако дужина парцеле,у делу који се граничи са општинским или
некатегорисаним путем,износи више од 30 метара.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
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Број: 220-1735/17-06
У Книћу, 24. 10. 2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 24. 10. 2017. године, на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник Републике Србије'',
број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'', број 3/16), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић
1.
Именује се Старчевић Милош, дипломирани машински инжењер из Крагујевца, Ул.
Милована Глишића број 4, 34000 Крагујевац, за директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, на
мандатни период од 4 године.
2.
Именовани директор је дужан да ступи на функцију најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања Решења о именовању у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
4.
Решење са образложењем објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'',
''Службеном гласнику општине Кнић'' и интернет страници општине Кнић.
5.
Решење доставити Милошу Старчевићу из Крагујевца, именованом директору ЈКП
''Комуналац'' Кнић и Надзорном одбору ЈКП ''Комуналац'' Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',број 15/16), члана 35.
став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник Републике Србије'', број 95/08 и ''Службени
гласник општине Кнић'', број 3/16), којима је прописано да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, односно општина Кнић именује Скупштина општине Кнић на период од 4 године, на
основу спроведеног јавног конкурса.
Скупштина општине Кнић, на седници одржаној 11. 09. 2017. године, донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић чији је
оснивач Скупштина општине Кнић, број 119-1497/17-01. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног комуналног предузећа''Комуналац'' Кнић, објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'', број
83/17, ''Службеном гласнику општине Кнић'', број 15/17 и на интернет страници општине Кнић, дана 15. 09.
2017. године.
Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту: јавни конкурс) утврђени су услови за избор
директора и докази који се достављају уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знање и вештине
кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин
сходно потребама рада Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, у складу са законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора Јавног предузећа (''Службени
гласник Републике Србије'',број 65/16) и Правилником о начину и поступку избора и именовања директора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић, број 110-1726/201701.
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора ЈКП ''Комуналац'' Кнић
приспела је једна пријава. Након отварања пријаве Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКП
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''Комуналац'' Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић (у даљем тексту: Комисија) утврдила је да је
пристигла пријава благовремена, потпуна и разумљива.
У изборном поступку дана 18. 10. 2017. године, Комисија је извршила проверу и оцењивање
стручне оспособљености кандидата увидом у податке и усменом провером.
Након спроведеног изборног поступка у коме је кандидат оцењиван на основу Уредбе о
мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16) и
Правилника о начину и поступку избора и именовања директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић, број 110-1726/2017-01, Комисија је саставила ранг листу
кандидата са једним кандидатом који је испунио мерило за избор директора ЈКП ''Комуналац'' Кнић, на основу
бројчано исказаних резултата са просечном оценом стручне оспособљености коју је кандидат добио на основу
увида у податке и доказе из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата
Милоша Старчевића а која износи 2,47.
Записник о изборном поступку и ранг листу Комисија је доставила сходно члану 41. став 2.
Закона о јавним предузећима, Општинском већу на даље поступање.
Решење о именовању директора коначно је сагласно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним
предузећима.
Имајући у виду наведено а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, Скупштина
општине Кнић је донела решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог се може поднети тужба
надлежном суду у року од 60 дана од дана пријема овог Решења.

Број: 119-1756/2017-01
У Книћу, 24. 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Николић, с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 19. 10. 2017. године, на основу
члана 49., 53. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11 и 88/13,105/14 и 108 /16 ), члана 6.
Одлуке о распореду просторија, намени и начину коришћења пословног простора у зградама у својини општине
Кнић( „Службени гласник општине Кнић“ број 8/17) и члана 59. став 1. тачка 10. Статута Општине Кнић
(,,Службени гласник РС“ број 95/08 и „Службени гласник Општине Кнић“ број 3/14-др.закон) донело је:
ОДЛУКУ
о промени намене пословних просторија
Члан 1.
У Одлуци о распореду просторија, намени и начину коришћења пословног простора у зградама у својини
општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ бр.8/17) мења се намена пословних просторија тако што се :
- у члану 2. тачка 2. Дом културе – Баре, просторијама означеним бројевима 10. и 11. мења намена, тако
да се уместо „пословни простор-комерцијалне делатности“, утврђује намена „просторије за
потребе Месне заједице Баре.
- У члану 2. тачка 3. Дом културе – Топоница, просторијама означеним бројевима 4. 5. и 6. мења се
намена тако да се уместо „ пословни простор –дискрециона (субвенционисана) имовина, утврђује
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намена „ канцеларијски простор“, а корисник просторија „ Локална самоуправе ( општина,
месна заједница, органи, организација и установе чији су оснивачи општине Кнић )
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном гласнику општине Кнић“.
Број: 361-1733 /2017 -02
У Книћу, 19. 10 2017.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Ђоровић, с.р.
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