СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2018.

Број: 19.

Кнић, 23. 08. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018. 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, ЈЕЛЕНИ (Живомир)
ОБРАДОВИЋ из Кнића, изабраној са изборне листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'', а уместо
Мирослава Николић из Балосава, коме је престао мандат одборника закључком Скупштине општине
Кнић број 119-1162/18-01, због избора на место председника 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, 34/10одл.УС и 54/11) изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова, од дана доношења Решења
Скупштине општине Кнић.
4.Решење доставити Јелени Обрадовић из Кнића 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 кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат
престао због преузимања функције председника општине или градоначелника,
односно заменика председника општине или заменика градоначелника, мандат се
поново додељује у истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под
условима: да је кандидату престала функција председника општине или
градоначелника,
односно
заменика
председника
општине
или
заменика
градоначелника; да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној
листи, и да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео
захтев за доделу мандата одборника.
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 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
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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 Мирославу Николић, из Балосава, одборнику са
изборне листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'', дана 03.08.2018.године утврђен престанак
мандата одборника, због избора на место председника општине Кнић на седници Скупштине (што је
утврђено Закључком СО Кнић, број: 119-1162/18-01), па у складу са законом мандат треба да
припадне новом одборнику. Изборна комисија општине Кнић је мандат доделила Јелени Обрадовић
из Кнића која је поднела захтев за доделу мандата обзиром да јој је престао мандат заменика
председника општине Кнић на седници од 03.08.2018. године.
С обзиром на напред наведено Скупштина је у складу са Законом, донела Решење о
потврђивању мандата одборници Јелени Обрадовић из Кнића, изабраној са изборне листе
''Александар Вучић-Србија побеђује'',
Број: 036-1237/2018-01
У Книћу, 23.08.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018. 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, ДЕЈАНУ (Живомир)
ПАВЛОВИЋ из Липнице, изабраном са изборне листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'', а
уместо Драгана Јовановић из Честина, коме је престао мандат одборника закључком Скупштине
општине Кнић број 119-1163/18-01, због избора на место заменика председника 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, 34/10одл.УС и 54/11) изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова, од дана доношења Решења
Скупштине општине Кнић.
4.Решење доставити Дејану Павловић из Липнице 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,
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којима су мандати додељени у складу са чл.48. овог закона који имају уверење изборне комисије
јединице локалне 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 Драгану Јовановић, из Честина, одборнику са
изборне листе ''Александар Вучић-Србија побеђује'', дана 03.08.2018 .године утврђен престанак
мандата одборника, због избора на место заменика председника општине на седници Скупштине
општине Кнић (што је утврђено Закључком СО Кнић, број: 119-1163/2018-01), па у складу са законом
мандат треба да припадне новом одборнику. Изборна комисија општине Кнић је мандат доделила
следећем кандидату на истој изборној листи који је мандат прихватио, односно Дејану Павловић,
Решењем број: 013-1187/18-01), од 10.08.2018. године и издала му уверење о избору за одборника,
број: 013-1187/2018-01, од 10.08.2018. године, а Дејан Павловић 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 Дејану Павловић из Липнице, изабраном са изборне листе
''Александар Вучић-Србија побеђује'',
Број: 036-1238/2018-01
У Книћу, 23.08.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 23.08. 2018. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 13.
и члана 63. став 4. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник
општине Кнић“, број 3/16), члана 42. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08) , донела је
РЕШЕЊЕ
О престанку функције заменика председника општине Кнић
1. ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋ из Честина, престаје функција заменика председниак општине
Кнић на коју је изабран Решењем СО Кнић број 119-1158/2018-01 од 03.08.2018. године, закључно са
23.08.2018. године због поднете оставке на функцију заменика председника општине Кнић дана
15.08.2018. године.
2. Заменик председник општине коме је престао мандат дужан је да врши текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност новог заменика председника општине.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић.''.
Draft
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4. Решење доставити Драгану Јовановић, Општинској управи општине Кнић, Стручној
служби за скупштинске послове и послове општинског већа, Одељењу за финансије и буџет и
Одељењу за општу управу и заједничке послове Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др. закон,101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 13. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број
95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16) којима је прописано да Скупштина општине
бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира заменика
председника општине и чланове општинског већа. Чланом 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018), чланом 63.
Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“,
број 3/16), и чланом 42. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“, број
95/08) прописано је између осталог да председник општине, заменик председника општине или члан
општинског већа који су разрешени или су поднели оставку остају на дужности и врше текуће
послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана
општинског већа.
Драган Јовановић изабран је за заменика председника општине Кнић на седници Скупштине
општине Кнић од 03.08.2018. године решењем број 119-1158/2018-01 а дана 15.08.2018. године
поднео је оставку на функцију председника општине Кнић, заведену од бројем 119-1248/2018-01.
С обзиром на све напред наведено, а на основу поднете оставке, стекли су се услови за
престанак функције заменика председника општине Кнић, Драгана Јовановић, што је Скупштина
општине Кнић утврдила овим Решењем.
Број: 119-1248/2018-01
У Книћу, 23.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 23.08.2018.године, по
спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине општине Кнић, Кнић, на основу члана 43.
став 2., 3. и 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-др.закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 54.став 2.,3. и 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је
РЕШЕЊЕ
О избору заменика председника општине Кнић
1. ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ из Кнића, одборница изабрана са изборне листе ''Александар
Вучић- Србија побеђује'' изабрана је за заменика председника општине Кнић, на мандатни период до
истека мандата скупштинског сазива изабраног на локалним изборима 24.04.2016. године
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић.''.
3. Решење доставити Јелени Обрадовић из Кнића, изабраном заменику председника општине
Кнић, и Општинској управи општине Кнић- Одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу
управу и заједничке послове.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 43. став 2.,3. и 4.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14- др.закон), члана 54.став 2., 3. и 4.
Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине кнић'', бр.3/16), члана 38. и члана
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којим је
прописано да је председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност, да кандидата за заменика председника општине предлаже
кандидат за председника општине, из реда одборника, и да се заменик бира на исти начин као и
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председник општине: на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника, као и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним
интересима лица у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине. Како Скупштина општине
Кнић има 33 одборника и како је седници Скупштине општине Кнић која је одржана 23.08 2018.
године, за избор Јелене Обрадовић, одборнице изабране са изборне листе ''Александар Вучић Србија побеђује'' на функцију заменика председника општине гласало 22 одборника, што представља
већину од укупног броја одборника ( најмање 17) то је сагласно Закону, Статуту и Пословнику иста
изабрана на функцију заменика председника општине Кнић.
Број: 119-1279/2018-01
У Книћу, 23.08.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018. године, на основу члана 43.
став 6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др. закон ,101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 55. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гл. општине
Кнић“,бр.3/16) и члана 38. став 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл. гласник РС“,бр.95/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О сталном раду заменика председника општине Кнић
1. JЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ, изабрани заменик председника општине Кнић, је на сталном
раду у општини Кнић.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 24.08.2018.
године, од када изабрани заменик председника општине ступа на рад.
3.
Решење доставити Јелени Обрадовић-изабраном заменику председника
општине Кнић, Одељењу за финансије и буџет, Одељењу за општу управу и заједничке послове и
Стручној служби за скупштинске послове и послове општинског већа.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана члана 43. став 6.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др. закон ,101/2016-др. закон и
47/2018), члана 55. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гл. општине
Кнић“,бр.3/16) и члана 38. став 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл. гласник РС“,бр.95/08), којим је прописано да су председник општине и заменик председника
општине на сталном раду у општини, као и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним
правима, обавезама и правним интересима лица у сладу са Законом, Статутом и одлукама
Скупштине.
Како је на седници Скупштине од 23.08.2018. године, за заменика председника општине Кнић
изабрана Јелена Обрадовић из Кнића, одборница са изборне листе „Александар Вучић-Србија
побеђује“, овим Решењем се утврђује, у складу са Законом, Статутом и Пословником, да је изабрани
заменик председника на сталном раду, и то почев од 24.08.2018. године од када је дужна да ступи на
рад.

Број: 119- 1280/2018-01
У Книћу,23.08.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 23.08.2018.године, на основу
члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др.
закон,101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63.став 4. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“
, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 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 престанку дужности обављања функције заменика председника општине
1. Избором заменика председника општине Кнић на седници Скупштине
општине Кнић од 23.08.2018.године , утврђује се да заменику председника општине, Драгану
Јовановић из Честина закључно са 23.08.2018.године престаје дужност обављања функције заменика
председника општине Кнић која дужност му је утврђена Решењем Скупштине општине Кнић број
119-1248/2018-01 од 23.08.2018.године, чиме му престаје и стални рад у општини који је обављао по
основу Решења Скупштине општине Кнић број: 119-1161/18-01 од 23.08.2018.године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Кнић.''.
3. Решење доставити Драгану Јовановић и Општинској управи општине Кнић:
одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу управу и заједничке послове.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 50. став 4.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14 - др. закон,101/2016-др. закон и
47/2018), члана 63. став 4. 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),
којим је прописано да председник општине, заменик председника општине или члан Општинског
већа који су разрешни или поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора
новог председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа, као и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у
складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине општине Кнић која је одржана 23.08.2018. године је
извршен избор заменика председника општине, Јелене Обрадовић (решење бр.119-1279/2018-01) а
тиме Драгану Јовановић престаје дужност обављања функције, чиме престаје и стални рад у
општини који је остваривао по основу обављања функције заменика председника општине.
С обзиром на све напред наведено Скупштина општине Кнић је донела Решењеу датом
тексту.
Број: 119-1290/2018-01
У Книћу, 23.08.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милош Сретеновић, с.р.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и
101/16-др. закон), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18) чл. 35. став 1. тачка 5..
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), чл.146.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08), донела је
ОДЛУКУ О ДРУГОЈ 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 и 18/17), Члан 2. став 5, мења се и гласи:
„ Некатегорисани пут је пут који је надлежни орган прогласио некатегорисаним путем и који је као
такав уписан у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима“
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„ Управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима у смислу ове Одлуке
обухвата:
1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкција, одржавање и заштиту путева;
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији путева;
3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити путева;
4) уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору
путева;
5) организовање стручног наџора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом путева;
6) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних
овлашћења;
7) праћење стања путне мреже;
8) заштиту општинских и некатегорисаних путева;
9) вођење евиденције о општинским и некатегорисаним путевима и о саобраћајно-техничким
подацима за те путеве;
10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на општинским и
некатегорисаним путевима“.
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Члан 3.
У Члану 26. став 1, реч „забранити“ замењује се речју „обуставити“.
Члан 4.
Члан 28. мења се и гласи:
„Одржавање путева и улица у смислу ове одлуке, подразумева радове којима се обезбеђује несметан
и безбедан саобраћај, и чува употребна и реална вредност општинских и некатегорисаних путева и
улица и обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање“.
Члан 5.
Члан 29. мења се и гласи:
„Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током дела или
целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради одржавања и
очувања функционалне исправности општинских и некатегорисаних путева, путних објеката,
саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
3) местимична површинска обрада коловозног застора;
4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
5) одржавање и уређење банкина и берми;
6) одржавање косина насипа, усека и засека;
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту
пута, саобраћаја и околине;
12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење
дрвећа);
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14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним површинама
аутобуских стајалишта и паркиралишта.
Рехабилитација општинских и некатегорисаних путева јесте врста одржавања, тј. извођење радова на
општинским и некатегорисаним путевима и путним објектима у границама путног земљишта, ради
очувања карактеристика пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове
изградње или последње реконструкције.
Радови на рехабилитацији општинских и некатегорисаних путева нарочито обухватају:
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито
наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,
оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
5) постављање система, опреме и уређаја за чије постављање није потребно прибавити грађевинску
дозволу;
6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
7) замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и поправке
тунелске облоге;
8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
9) замену дренажних и система за одводњавање пута и путног објекта.
Радови на ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева обухватају радове који се
морају хитно извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и
другим несрећама, ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности пута и
безбедног одвијања саобраћаја“.
Члан 6.
Члан 31. мења се и гласи:
„ Радови на редовном одржавању и рехабилитацији путева и улица обављају се према
годишњем програму одржавања путева и улица на територији општине Кнић.
Програм доноси Надзорни одбор ЈКП“Комуналац“ Кнић и доставља Општинском већу
општине Кнић ради давања сагласности до 01.марта за текућу годину. Општинско веће даје
сагласност на програм решењем најкасније до 31.марта.
Ургентно одржавање путева спроводи се у складу са налогом саобраћајног инспектора.
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одржавања путева и рехабилитације, као и налога

саобраћајног инспектора о ургентном одржавању стара се Управљач

Члан 7.
Члан 35. мења се и гласи:
„Реконструкција јавног пута јесте извођење грађевинских радова у заштитном појасу,
којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег
пута, у циљу одржавања и унапређења вредности пута.
Реконструкцијом општинских и некатегорисаних путева, у смислу ове одлуке,
сматрају се нарочито:
1) радови на постојећем путу и путном објекту којима се мења положај трасе пута у
појасу његовог основног правца;
2) радови на измени конструктивних елемената у циљу побољшања носивости и
стабилности пута којима се проширују коловоз и раскрснице, повећава радијус
хоризонталних кривина пута и санирају клизишта;
3) радови којима се реконструишу путни објекти и обављају други радови потребни за
унапређење безбедности саобраћаја.
Члан 8.
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.
Новчаном казном од 20.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако поступи супротно
одредбама члана 16. и члана 22., и то ако дужина парцеле,у делу који се граничи са општинским или
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некатегорисаним путем,износи од 1 до 10 метара .
Новчаном казном од 50.000,00 динара,казниће се за прекршај правно 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 75.000,00 динара,казниће се за прекршај правно 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.
Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник, 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 30.000,00 динара,казниће се за прекршај предузетник,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 50.000,00 динара,казниће се за предузетник, 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 9.
У осталом делу Одлука о општинским и некатегорисаним путева на територији општине Кнић остаје
непромењена.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број:220-1230/2018
У Книћу, 23.08.2018 године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018 године, на основу члана 20.
став 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11, 88/13,105/14, 104/16др.закон,108/16 и 113/17), члана 2. Одлуке о распореду просторија, намени и начину коришћења
пословног простора у заградама у својини општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ бр 8/17 и
14/18) и члана 35.став 1.тачка 18. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ број 95/08 и Сл.гласник
Општине Кнић број, 3/16) донела је :
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Општина Кнић у својству носиоца права јавне својине, даје на коришћење Установи „Центар
за културу и библиотека“- Кнић, део зграде Дома културе у Книћу, на кп бр. 7/5, уписан у Лист неп.
Бр. 1599 КО Кнић, на неодређено време, без накнаде, и то:
Приземље:
- Главни хол – просторија бр. 1 пов. 72,70м2,м2,
- Сала са бином и помоћном просторијом – просторија бр. 2 пов. 297,95м2,
- Музејски простор – просторија бр. 3 пов. 33,90м2,
- Простор библиотеке – просторије: бр. 4 пов. 8,45м2, бр. 5 пов. 18,10м2, бр. 6 пов. 39,60 м2 бр. 7
пов. 10,30м2, бр. 8 пов. 6,90м2, бр. 12 пов. 10,10м2
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- Просторије бр.9 пов.5,60 м2, бр.10 пов.11,10 м2, и бр.11 пов.48,50 м2
на спрату :
- просторија бр.1 и 4 пов.6,60 м2 ходник и предпростор, просторија бр.2 пов.16,00 м2, бр.3
пов.7,00 м2 и бр.5 пов.8,50 м2
Члан 2.
Општина Кнић даје на коришћење просторије из члана 1. ове Одлуке, Установи „Центар за
културу и библиотека“ – Кнић, ради обављања
делатности за коју је и основана Одлуком
Скупштине општине Кнић.
Члан 3.
„Центар за културу и библиотека“ - Кнић, има право и обавезу да просторије описане у члану
1. ове Одлуке, држи и користи у складу са природом и неменом ствари а која је у функцији
извршавања својих надлежности, и да њима управља (одржавање, обнављање и унапређивање истих,
као и за извршавања законских и других обавеза) у складу са законом и другим прописима.
„Центар за културу и библиотека“ - Кнић, се обавезује да подмирује све трошкове одржавања,
као и све друге трошкове и издатке који проистичу из коришћења предметних просторија (комуналне
трошкове – вода, струја, телефон, интернет везе...)
Члан 4.
По основу ове Одлуке, не може се извршити упис права коришћења на просторијама описаним
у члану 1. ове Одлуке, код Службе за катастар непокретности.
Члан 5.
На основу ове Одлуке закључиће се уговор између општине Кнић и Установе „Центар за културу и
библиотека“ - Кнић, којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине Кнић да у име општине Кнић закључи уговор из тачке 5. ове
Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Бр. 630-824 /18- 01
У Книћу,23.08.2018 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018 године, на основу члана 18.
став 6. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11, 88/13,105/14, 104/16др.закон,108/16 и 113/17), члана 14. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у
јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ бр.14/18) и члана 35.став 1.тачка 18.
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ број 95/08 и Сл.гласник општине Кнић број, 3/16) донела је
:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Општина Кнић у својству носиоца права јавне својине, даје на коришћење Предшколској
установи „Цветић“- Кнић, део пословне зграде бр.401/А у Книћу, на кп бр. 2188/1, уписан у Лист
неп. Бр. 1 КО Кнић, на неодређено време, без накнаде, и то:
- просторија бр. 3 пов. 88,92,м2,
- просторија бр.4 пов.16,64 м2
- просторија бр.5 пов.22,09 м2
- просторија бр. 6 пов.33,37 м2
- просторија бр.7 пов.10,81 м2
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- ходник – просторија бр.8 пов.2,25 м2
- туш кабина – просторија бр.9 пов.4,21 м2
- WC кабина – просторија бр.10 пов. 0,90 м2
- предпростор – просторија бр.11 пов.4,60 м2
- WC кабина – просторија бр.12 пов. 0,85 м2
- WC кабина – просторија бр.13 пов. 0,85 м2
- WC кабина – просторија бр.14 пов. 0,85 м2
- WC кабина – просторија бр.15 пов. 0,85 м2
Члан 2.
Општина Кнић даје на коришћење просторије из члана 1. ове Одлуке, Предшколској
установи „Цветић“- Кнић , ради смештаја нових васпитних група у обавезном припремном
предшколском програму .
Скица објекта која садржи распоред, ознаке и површину просторија, саставни су део ове
Одлуке.
Члан 3.
Предшколска установа „Цветић“- Кнић , има право и обавезу да просторије описане у члану 1. ове
Одлуке, држи и користи у складу са природом и неменом ствари а која је у функцији извршавања
својих надлежности, и да њима управља (одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и за
извршавања законских и других обавеза) у складу са законом и другим прописима.
Предшколска установа „Цветић“- Кнић , се обавезује да подмирује све трошкове одржавања,
као и све друге трошкове и издатке који проистичу из коришћења предметних просторија (комуналне
трошкове – вода, струја, телефон, интернет везе...)
Члан 4.
По основу ове Одлуке, не може се извршити упис права коришћења на просторијама описаним
у члану 1. ове Одлуке, код Службе за катастар непокретности.
Члан 5.
На основу ове Одлуке закључиће се уговор између Општине Кнић и Предшколска установа
„Цветић“- Кнић , којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине Кнић да у име Општине Кнић закључи уговор из тачке 5. ове
Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику“ Општине
Кнић“.
Бр.60-1127 /18- 01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
У Книћу,23.08.2018. године
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018.год.,на основу
члана 32. тачка 6.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“,бр. 129/07 ,
83/14-др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018) члана 44-46,55.,110.,111.,120.став 3. и
122. Закона о социјалној заштити(„Службени гласник РС“ бр. 24/11) и члана 35. Став 1
.тачка 7. Статута општине Кнић „Службени гласник РС“,бр.95/08 и „Службени
гласник општине Кнић“,бр.3/16) и чл.146. и 147. Став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић, („Службени гласникРС“,бр.95/08), донела је:
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
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Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се материјална подршка и услуге из области социјалне
заштите намењене појединцима и породицама са територије општине Кнић којима је
неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних
тешкоћа и стварање услова за задовољење основних животних потреба, као и услови и
начин за остваривање права, односно услуга у социјалној заштити за чије је
остваривање надлежна општина Кнић у складу са Законом.
Члан 2.
Остваривање услуга утврђених овом Одлуком могу да остваре лица која су држављани
Србије и имају пребивалиште на територији општине Кнић.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без
држављанства, у складу са законом и међународним уговорима.
Средства за пружање услуга из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Кнић,
партиципацијом корисника услуге и из донација и поклона.
Услуге из ове Одлуке су од општег интереса и о њиховом обезбеђењу стара се
општина Кнић, у складу са материјалним могућностима.
Члан 3.
Општина Кнић врши пренос средстава за финансирање услуга из ове Одлуке Центру
за социјални рад, у складу са Програмом рада Центра за социјални рад за буџетску
годину, као и другим изабраним пружаоцима услуга, у складу са одредбама уговора о
пружању конкретне услуге.
Члан 4.
Породицом, у смислу остваривања права из ове одлуке, сматрају се супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства,
као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у
заједничком домаћинству.
Чланом породице сматра се и дете које не живи у породици, а налази се на школовању
- до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године
живота.
Чланом породице, сматра се и супружник без обзира где фактички живи.
Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, односно
његови приходи и имовина не утичу на право жртава насиља у породици да остваре
права по овој одлуци, ако испуњавају друге услове прописане овим законом.
Чланом породице старатеља сматраће се лице са сметњама у развоју, које се у
породици старатеља налази на основу решења органа старатељства.
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МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 5.
Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице.
Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су:
1. Једнократне помоћи и помоћи у натури, укључујући и добровољно радно
ангажовање
2. Накнада трошкова здравствене заштите,
3. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу,
4. Накнада трошкова сахране.
5. Ужина у ђачкој кухињи и продужени боравак.
6. Путни трошкови и исхрана пролазника
7. Изузетна новчана помоћ
О захтевима за додељивање материјалне помоћи из претходног става одлучује
решењем Центар за социјални рад Општине Кнић.
Члан 6.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и
њиховим
породицама
ради
побољшања
,односно
очувања
квалитета
живота,отклањања и ублажавања ризика ,неповољних животних околности,као и
развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге које се утвђују овом одлуком су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом,
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју,
Лични пратилац детета са сметњама у развоју
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
Прихватилиште за децу и младе,
Прихватилиште за стара лица,
Прихватилиште за жртве насиља у породици - сигурна кућа
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – услуге саветовалишта
(за брак и породицу, за младе, за стара лица)

Уколико се услуге из области социјалне заштите из овог члана не могу у потребном
обиму обезбедити од стране Центра за социјални рад и Црвеног крста Кнић, исте се
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набављају од лиценцираног пружаоца услуга социјалне заштите, кроз поступак јавне
набавке услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се уређују јавне
набавке, законом којим се уређује социјална заштита и подзаконским актима донетим
на основу тих закона.
Члан 7.
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 8.
Једнократне помоћи и помоћ у натури
Право на једнократну помоћ имају лица која се изненада или тренутно нађу у стању социјалне
потребе, коју не могу самостално превазићи и то нарочито у случајевима: отклањања последица
елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите,
прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито набавка: неопходних ствари за
домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за децу, зимнице и неопходне
гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом
(болест, тешка инвалидност, и др.).

Члан 9.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане
накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца.
Појединац или породица може право на једнократну помоћ користити и више пута у календарској
години, с тим да укупна годишња средства остварена по основу овог права не прелазе износ већи
од просечне зараде остварене по запосленом у општини Кнић у месецу који предходи месецу за
који се врши исплата, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање.

Члан 10.
Право на једнократну новчану помоћ по основу добровољног радног ангажовања
приоритетно остварују радно способна лица у стању социјалне потребе, а у складу са
предходно склопљеним споразумом о социјалној активацији са Центром за социјални
рад.. Право на ову услугу могу остварити и корисници новчане социјалне помоћи по
основу незапослености.
Накнада за радно ангажовање једнака је минималној бруто заради по сату која важи у
месецу за који се врши исплата.
За организовање и спровођење добровољног рада надлежан је Центар за социјални
рад Општине Кнић.

Члан 11.
Уколико лице које је радно способно или други радно способан члан његовог домаћинства одбију
понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на једнократну новчану помоћ.

Члан 12.
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Право на изузетну једнократну новчану помоћ имају.
1. породица којој је у пожару, поплави, земљотресу или у другим непогодама потпуно или знатно
оштећен стан, који користи по основу власништва или по основу закупа,
2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице,
3. породице у којима је члан породице оболео од тешке болести, под условом да оболели члан
породице није стекао својство осигураног лица, односно да трошкови његовог лечења не падају
на терет средстава обавезног осигурања или да породица нема средстава за појачану негу;
4. деца без родитељског старања која нису на хранитељству, а евидентирана су у Центру за
социјални рад, и то за набавку школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне
наставе.
Тешком болешћу сматрају се малигна обољења, шећерна болест - тежи степен, хемофилија,
душевна болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа,
мултиплекс склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе.

Члан 13.
Висину износа изузетне једнократне новчане помоћи утврђује Центар за социјални рад Општине
Кнић , на основу процене стручног тима, у највишем износу до једне просечне нето зараде
исплаћене у општини Кнић у претходном месецу.
У случају елементарних непогода већих размера висину помоћи, средства, мерила и критеријуме
одређује Влада Реублике Србије.
Члан 14.
Помоћ у натури даје се у животним намирницама, средствима за хигијену и одевним предметима
појединцу, или породици који су остварили право на новчану социјалну помоћ, у количинама
сразмерно броју чланова домаћинства, а на основу решења Центра за социјални рад .

Члан 15.
Накнада трошкова здравствене заштите
Право на накнаду трошкова здравствене заштите имају лица у стању социјалне потребе у следећим
случајевима:
1. за прибављање лекарског уверења за заснивање радног односа
2. за куповину лекова
3. ургентни смештај корисника (установа социјалне заштите или здравствена установа)
4. у другим хитним случајевима.

5. за обраду формулара за оцену радне способности потенцијалних корисника права
на новчану социјалну помоћ и додатка за туђу негу и помоћ који се налазе у систему
социјалне заштите.
Накнаду трошкова здравствене заштите врши Центар за социјални рад уплатом на рачун пружаоца
услуге.
Члан 16.

Опрема корисника за смештај у Установу социјалне заштите или у другу породицу
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу има лице
које се упућује у установу социјалне у заштите или другу породицу, а ту опрему не може само да
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обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници, који су према Закону о породици дужни да учествују
у његовом издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу обухвата набавку
одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно породице, у коју се
смешта.

О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу
породицу одлучује решењем Центар за социјални рад Кнић.
Члан 17.
Накнада трошкова сахране
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу
породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство или локална самоуправа, лица
без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Кнић, корисници права на
новчану социјалну помоћ, у складу са Законом о социјалној заштити, као и друга лица без прихода у
домаћинству, а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да
нису у могућности да сносе трошкове и изврше сахрану.
Уколико појединци који нису сродници обавезни на издржавање изврше сахрану лица из члана 16.
ове Одлуке имају право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме.
Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст, пирамида), превоз посмртних остатака и
извршену сахрану.
Право на бесплатно сахрањивање или накнаду трошкова утврђује Центар за социјални рад,
решењем које доставља Јавном комуналном предузећу или сродницима да изврше сахрану.
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета општине покрене оставински поступак,
Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, односно пријавити потраживање у оставинској
маси у висини учињених трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра, овај ће против наследника, односно
легатара покренути судски поступак ради накнаде трошкова сахране.
Члан 18.
Право на ужину у ђачкој кухињи и продужени боравак у основној школи признаје се ученицима
основних школа из социјално угрожених породица.
Корисници овог права могу бити деца:
-

Из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ.
Члан 19.

Накнада путних трошкова и исхране пролазника
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији оптине
Кнић , ван свог пребивалишта , у стању социјалне потребе , за повратак у место пребивалишта или
за одвођење у прихватилиште.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се :
-за превоз,у висини стварних трошкова превоза,
-за исхрану, до 10% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од Центра за социјални рад са
подручка у коме лице има пребивалиште/боравиште.
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УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 20.

Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом
Помоћ у кући могу да остваре стара, инвалидна и хронично оболела лица, која живе сама у
домаћинству или с другим лицем неспособним за пружање помоћи.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси Општинско веће општине Кнић.

Члан 21.
Помоћ у кући обухвата следеће врсте услуга:

одржавање хигијене стана,
набавку намирница,
припрема оброка,
помоћ у остваривању здравствене заштите (набавка лекова, вођење лекару),
помоћ у остваривању здравствене заштите),
ситне поправке у стану, помоћ у припреми и складиштењу огрева,
помоћ у плаћању рачуна и других трошкова,
услуге стручних радника (саветодавни рад, помоћ и остваривање одређених
права из области социјално-здравствене заштите, психосоцијална подршка),
9. помоћ у пакет намирницама, дружење, разговор,
10. помоћ у организовању слободног времена старе/инвалидне особе...)
и друге услуге уочене на лицу места.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 22.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
Помоћ у кући могу да остваре деца са сметњама у развоју и чланови њихових породица, односно
сродници.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси Општинско веће општине Кнић.

Члан 23.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју обухвата следеће врсте услуга:

1. помоћ у обављању кућних послова и одржавање домаћинства
2. помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби: набавку намирница,
припрему лаких оброка, припрему освежавајућих напитака;
3. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући
по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе,
чешљању, бријању, сечењу ноктију;)
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4. пружање услуга личне, породичне неге укључујући по потреби: контролу узимања
лекова, помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и
надгледање узимања лекова преписаних од стране квалификованих медицинских
стручњака, одвођење на лекарске прегледе, а према потреби и обезбеђивање
доступности основне здравствене неге;
5. чување и анимација детета односно провођење структурисаног слободног времена
са дететеом (игра, стимулација, једноставне вежбе, шетња)
6. психосоцијална подршка детету – кориснику и члановима породице и сродника.
7. Помоћ при савладавању школског градива.
8. Лични пратилац детета од куће до школе током основног школског образовања.

Члан 24.
Лични пратилац
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у
развоју,коме је потребна подршка за задовољење основних потреба у свакодневном
животу у области кретања,одржавања личне хигијене ,храњења,облачења и
комуникације са другима ,под условом да је укључен у образовни процес основношколског образовања.
Садржај услуге лични пратилац детета мора бити у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите.
Признавање права на коришћење ове услуге врши Центар за социјални рад, на
основу захтева родитеља детета и прибављеног мишљења Општинске интерресорне
комисије о потребама детета, ученика, одраслог лица, за додатним образовном,
здравстеном и социјалном подршком.
Члан 25
Услуге саветовалишта
Грађани могу користити услуге саветовалишта која се организују као:
- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,
- саветовалиште за остарела лица.
У Саветовалишту се реализују психолошко педагошке, социјалне и правне услуге.
У Саветовалишту за брак и породицу при Центру за социјални рад реализују се саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи;
саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом
детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и
поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија;
медијација; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности
Члан 26.
Смештај у Прихватилиште
Прихватилиште је облик привременог збрињавања лица, која су изненада остала без смештаја или
из других разлога морају да буду збринута ван своје породице.
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Смештајем у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност,
изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и
приступ другим услугама

Члан 27.
Привремени смештај у прихватилишту пружа се:
- деци без адекватног родитељског старања,
- деци са поремећајем у понашању,
- одраслим и остарелим лицима,
- деци и женама жртвама насиља.

Члан 28.
Услуге Прихватилишта пружају се корисницима до изналажење одрживих решења за
кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ другим
услугама., а највише до три месеца.
Центар за социјални рад утврђује потребу за смештајем у прихватилиште и врши смештај корисника
уз упут у најближу прихватну станицу на основу споразума о међуопштинској сарадњи и о истом
доноси решење.

Члан 29.
Смештај у Прихватној станици
У Прихватној станици врши се прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи и у другим
случајевима када им је неопходно организовано збрињавање док се не успостави контакт са
надлежним Центром за социјални рад, односно док се не омогући повратак лица у место
пребивалишта, или док се за њих не утврди приступ другим услугама .

Члан 30
Пријем лица се врши у објектима најближе
међуопштинској сарадњи.

прихватне станице а по потписаном

споразуму о

Боравак у прихватној станици може трајати најдуже до седам дана.

Члан 31.
Пријем лица у прихватну станицу врши дежурни стручни сарадник пружаоца услуге, који врши
идентификацију и прибавља податке релевантне за предузимање даљих мера.
О прихвату лица у прихватну станицу одлучује Центар за социјални рад упутом.

Члан 32.
Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у прихватилиште и прихватну станицу
регулисаће се уговором који закључује општина Кнић и пружалац услуге у којој се ове услуге
пружају.

Члан 33.
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
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Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно
њеног законског заступника или стараоца и по службеној дужности.
Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или поводом
иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица, када је то у
интересу лица или друштвене заједнице или када постоји интерес трећих лица.
Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о
општем управном поступку и Закона о социјалној заштити.

Члан 34.
О захтевима за остваривање права и услуга у првом степену из ове Одлуке решава Центар за
социјални рад Општине Кнић
По жалбама на решења Центра за социјални рад
Општинско веће општине Кнић.

Општине

Кнић у другом степену одлучује

Члан 35.
Општинско веће на предлог Општинске управе ,донеће посебне Правилнике потребне
за примену ове Одлуке.
Члан 36.
Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом Одлуком врши Центар за
социјални рад Општине Кнић.

Члан 37.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о основним и проширеним правима у
Општини Кнић бр. 55-904/93-01 од 25.10.1993. године и Одлука о обезбеђивању права на помоћ у
кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности Бр. 450-1/2009-01 од
09.09.2009.године.
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Кнић.
Број: 55-1115/2018-01
У Книћу дана 23.08.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018. године, на основу члана 14.
и 27. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11, 88/13,105/14, 104/16-др.закон,108/16 и
113/17), члана 10. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), члана 1. став 2. и 146.
Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15 и 44/18) и
члана 35.став 1.тачка 17. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ број 95/08 и Сл.гласник Општине
Кнић број, 3/16) донела је :
ОДЛУКУ
О УЛАГАЊУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ
У
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
Члан 1.
Општина Кнић у својству оснивача, улаже право јавне својине на покретној ствари - теретно
возило марке: Scania, модел: 110 SUPER P380CB6X4EHZ, боја: 3 D црвена таман, број шасије:
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XLEP6X40005211269, број мотора: DC12176391982 запремина мотора:11705 cm, снага: 279 kw,
тежина:14200, година производње: 2008, маса:14200, носивост: 24800, у основни капитал ЈКП
„Коминалац“ Кнић, ПИБ :101610884, Матични број: 07329733
Члан 2.
Вредност теретног возила описаног у члану 1. ове Одлуке, на дан 27.12.2017 године утврђен је
уговором о набавци бр.ЈХМБ:53/2017, износи 5.340.000,00 РСД.
Члан 3.
По основу улагања теретног возила у основни капитал спровешће се поступак повећања основног
неновчаног капитала ЈКП „Комуналац“ Кнић у износу од 5.340.000,00 РСД и регистроваће се у
складу са прописима који регулишу поступак регистрације код Агенције за привредне регистре.
Укупна вредност неновчаног капитла ЈКП „Комуналац“ Кнић након повећања износи :
53.113.417,00 РСД, што преставља 100% удела Општине Кнић.
Члан 4.
Теретно возило из члана 1. ове Одлуке ЈКП „Комуналац“ Кнић не може да отуђи без сагласности
надлежног органа оснивача.
Члан 5.
Теретно возило из члана 1. ове Одлуке, користиће се за обављање комуналних делатности ЈКП
„Комуналац“ Кнић.
Члан 6.
Улагањем теретног возила у основни капитал ЈКП „Комуналац“ Кнић престаје право јавне
својине општине Кнић, а заснива се право својине ЈКП „Комуналац“ Кнић
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
Бр.401-1148 /18- 01
У Книћу,23.08.2018 године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.08.2018.године, на основу члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон,1016/16др.закон и 47/18),члана 38. став 1-5. Закона о удружењима(''Сл.гласник РС'', бр.51/09 и 99/11др.закон) , члана 3. и члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(''Сл.гл.Рс'', бр.
8/12, 94/13 и 93/15) и члана 35. став 1.тачка 7. Статута општине Кнић („Сл.гласник РС“ бр,95/08 и
„Сл.гланика општине Кнић“ бр.3/16), донела је:
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе
средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса, као и начин и поступак враћања
средстава уколико се утврди да удружење добијена средстава не користи за реализовање одобрених
програма.
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Члан 2.
Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована
на слободи удруживања више физичких и правних лица, основана ради остваривања права на за
доделу средстава из буџета општине Кнић за подстицање програма и пројеката од јавног интереса
која реализују удружења грађана на територији општине Кнић, из буџета општине Кнић.
Члан 3.
Под програмом од јавног интереса из члана 1. сматрају се програми у области: социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци,
заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и
промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине,
заштите животиња, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и
непосредно следи јавне потребе.
Члан 4.
Средства за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва додељују се на
основу јавног конкурса.
Висина средстава за доделу удружењима, као и позиције у буџету- раздео на коме се средства
предвиђају, одређује се сваке године Одлуком о буџету општине Кнић.
Додела средстава се врши у целокупном износу или сразмерно, у зависности од исказаних
потреба, расположивих средстава и места на ранг листи након оцењивања.
Средства која се, у складу са овим Правилником, одобре за реализацију програма јесу
наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са
уговором.
Члан 5.
Ради спровођења јавног конкурса, начелник Општинске управе општине Кнић именује
трочлану Комисију за спровођење поступка избора програма од јавног интереса за доделу средстава
општине Кнић (у даљем тексту Комисија). Начелник Општинске управе општине Кнић одређује
састав, задатак и мандат Комисије као и лице које за Комисију обавља административне послове.
Комисија доноси одлуке већином гласова и сачињава записнике о свим радњама током
спровођења јавног конкурса.
Члан 6.
Јавни конкурс се расписује за сваку буџетску годину, а уколико се не расподеле сва средства
опредељења за подстицање програма од јавног интереса, која су отврђена Одлуком о буџету општине
Кнић за текућу годину, конкурс се може расписати и више пута у току буџетске године.
Јавни конкурс се оглашава на званичној интернет страници општине Кнић.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања.
Текст Конкурса садржи: предмет јавног конкурса, право учешћа на јавном конкурсу, рок за
реализацију пројекта, мерила и критеријуме за избор пројекта, обавезна конкурсна документација
коју је потребно доставити, начин подношења пријаве, рок за подношење пријаве, број пројеката
који може да поднесе удружење, као и напомену да се неблаговремене и непотпуне пријаве неће
узети у разматрање. Текст конкурса садржи и контакт податке особе, којој се заинтересована лица
могу обратити за сва питања у вези са конкурсом и друге одредбе од важности за реализацију
конкурса.
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Члан 7.
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализовање Програма од јавног
интереса су:
- да удружење има статус правног лица
- да је седиште удружења на територији општине Кнић и да се програм од јавног интереса
реализује на територији општине Кнић,
- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да
је уписано у прописани регистар,
Члан 8.
Мерила и критеријуми за избор програма и пројеката
Све програме од јавног интереса за доделу средстава по конкурсу, који испуњавају основне
услове, комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником:
Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна
решења у области којом се бави максимално 25 бодова
Усмереност ка што већем броју корисника, обим задовољавања јавног интереса и
степен унапређења стања у области у којој се пројекат реализује – максимално 25
бодова
Одрживост пројекта ( да ли ће се активност наставити и после финансирања из буџета
општине и на који начин) – максимално 20 бодова
Дужина постојања удружења – максимално 15 бодова
Суфинансирање пројеката из других извора – максимално 15 бодова
Члан 9.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за доделу
средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса која реализују удружења са
територије општине Кнић. Удружење подноси пријаву на јавни конкурс и конкурсну документацију
у року од 15 дана од дана објављивања.
Уз пријаву удружење подноси програм који садржи:
Назив и седиште удружења
Опште и специфичне циљеве
Податке о циљној групи – лица на које се програм односи
Детаљан опис програма
Време реализовања
Финансијски план програма са структуром средстава ( донатора, других извора и
очекиваних средстава из буџета општине Кнић)
Друге податке релевантне за програм
Изјава о непостојању сукоба интереса
Изјава да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена
Трошкови програма или пројеката морају бити прихватљиви, неопходни за спровођење
активности програма или пројеката.
Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом укључују:
Трошкове набавке услуга;
Трошкови набавке потрошног материјала и материјала потребног за реализацију
пројекта и радионица;
Ангажовање експерата, евалуација пројеката, трошкове организације обука;
Куповина техничке опреме;
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Остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне
трошкове, информисање, оглашавање, штампање;
Трошкове кетеринга као пратеће активности пројекта у максималном износу од 300
динара по учеснику пројектне активности (доказ рачун, листа учесника, фотографије)
Неприхватљиви трошкови програма или пројекта су:
Трошкови активности на припреми предлога пројекта;
Заостали дугови и камате;
Трошкови набавке опреме која не служи за реализацију програма;
Плаћање истих ангажованих лица по различитим основама у оквиру реализације једног
пројекта;
Дугови и покривање губитака, пристигле пасивне камате;
Давалац средстава може конкурсом тражити и допунску документацију за одређену област у
складу са законским одредбама, које регулишу ту област. Документа која се подносе уз пријаву на
јавни конкурс прилажу се у оригиналу или као оверена копија.
Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти на чијој
полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске
управе општине Кнић са назнаком: Општинска управа општине Кнић – Комисији за избор
програма удружења грађана која се финансирају из буџета општине Кнић.
Члан 10.
Пре бодовања Комисија ће извршити проверу да ли су подносиоци пријава већ били
корисници буџетских средстава искористили и наменски оправдали.
Уколико подносиоци пријава нису оправдали средства добијена из буџета општине Кнић
њихови програми неће се оцењивати и рангирати.
Одлуку о додели средстава доноси начелник Општинске управе општине Кнић на предлог
Комисије из члана 5. ове Одлуке.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложене документацију у року
од 3 дана од дана објављивања листе.
Учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора достави изјаву да средства за
реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена и изјаву о непостојању сукоба
интереса.
Додељена средства се преносе удружењу чији је програм одобрен а на основу закључених
уговора о реализовању одобрених програма између удружења и општине Кнић.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин реализовања
програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
Одговорно лице за праћење Уговора испред Општинске управе општине Кнић биће одређено
посебним решењем.
Члан 11.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање
средстава у наредној години.
Члан 12.
Удружење доставља периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима
предвиђеним закљученим уговором.
Одговорно лице из члана 10. овог Правилника, прегледа и разматра извештаје из става 1. овог
члана.
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Прегледом финансијских извештаја Одељење за финансије и буџет утврђује да ли су буџетска
средства наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на
наменски утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће
рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава
писаним путем.
Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих
у извештају у року од осам дана од пријема захтева надлежног органа за доставу допуне
документације.
Недостављање извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у
наредној години.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнић“
Број: 110-991/2018-01
У Книћу, 23.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 23.08.2018. године, на основу члана
28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ , бр 36/09,
88/10, 38/15, 113/2017 и 113/2017- др. закон) , члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ , 129/07, 83/14, 101/16, 47/18) , члана 35. став 1. тачка 31. Статута
општине Кнић („Сл. гласник РС“ бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16) , 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 ОДЛУКЕ
ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
КНИЋ

ОПШТИНЕ

Члан 1.
У члану I, ставу 1. Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање за територију
општине Кнић, бр. 119-971/16-01 од 02. 08. 2016. године („Службени гласник општине Кнић“ , бр.
13/2016) , речи:
„Мирослав Николић“ замењују се речима:
„Милош Сретеновић“, председник Скупштине општине Кнић,
Члан 2.
У члану III, брише се став 2. :
„Локални Савет за запошљавање утврђује критеријуме за избор корисника Фонда,
расписује конкурс и врши одабир корисника средстава по расписаном конкурсу за расподелу
средстава Фонда на основу критеријума и о томе води записник, подноси извештај о свом раду и
коришћењу средстава Општинском већу по потреби, а Скупштини општине на крају календарске
године“ .
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Члан 3.
Члан IV мења се и гласи:
„Стручне и административно- техничке послове за потребе Савета обавља Општинска
управа- Канцеларија за локални економски развој.
Члан 4.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“
.
Број: 119-1243/2018-01
У Книћу, 23. 08. 2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ, дана 20.08.2018. године, на основу чл.
14. став 5. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08 и 2/09),
чл.15. став 5. и чл. 28. став 1. и 2. Статута Месне заједнице Балосаве (''Сл.гласник
општине Кнић'',бр. 3/09 и 8/11), донео је
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ

1. Драган Гавриловић из Балосава бира се за председника Савета Месне
заједнице Балосаве.
2. Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну
заједницу, сазива седнице Савета, наредбодавац је у извршењу финансијског плана и
обавља и друге послове у складу са Статутом месне заједнице.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку доставити изабраном председнику Савета месне заједнице,
Општинској управи општине Кнић- Стручној служби за скупштинске послове и
послове Општинског већа и Одељењу за финансије, и буџет.
Број: сл/18
У Балосавама, 20.08.2018. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА,
Драган Гавриловић, с.р.
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ, на седници од 20.08.2018.
године, на основу чл. 28. став 1. и 2. Статута Месне заједнице Балосаве (''Сл.гласник
општине Кнић'',бр. 3/09 и 8/11), донео је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАЛОСАВЕ

1. Утврђује се да Мирославу Николић из Балосава председнику Савета
Месне заједнице Балосаве престаје функција председника Савета Месне заједнице
Балосаве пре истека времена на које је биран због подношења оставке на функцију
представника Савета МЗ Балосаве.
2. Одлуку доставити Мирославу Николић из Балосава, Општинској управи
општине Кнић- Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа
и Одељењу за финансије и буџет.
Број: сл/18
У Балосавама, 20.08.2018. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА,
Драган Гавриловић, с.р.
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