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ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 1 Кнић, 07.02.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,   на седници од  31.01.2017. године, а на основу чл.32. став 1. 

тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон),  чл. 41. и члана 

45. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), члана 66. и члана 77. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић , (''Сл.гл.Рс'', бр.95/08) донела је  
 

  

 

ОДЛУКУ 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ  РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о образовању посебних радних тела Скупштине општине Кнић  коју је донела Скупштина 

општине Кнић на седници од 08.07.2016. године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.12/16) , врши се измена у члану 2. 

под тачком 1. и то што се дужности председника Савета за младе разрешава Весна Перовић, председник,  из 

реда одборника, као представник изборне листе ''Демократска странка- Весна Перовић'' . 

У истом члану, под истом тачком, за новог члана Савета за младе  бира се Миољуб Крсмановић из 

Драгушице, за председника,  из реда одборника, као представник изборне листе ''Демократска странка- Весна 

Перовић''. 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

  

   

   

Број: 119-110/2017                                                                   

У Книћу, 31.01.2017. год. 

                                                                               

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 31.01.2017. године, а на основу чл.32. став 1. 

тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон),  чл. 41. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), члана 66. Пословника о раду Скупштине општине Кнић , (''Сл.гл.Рс'', 

бр.95/08) донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ  РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА 

 

Члан 1.  

 

У Одлуци о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић  коју је донела Скупштина 

општине Кнић на седници од 08.07.2016. године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.12/16) , врши се измена у члану 8. 

под тачком 3. и то што се дужности члана Савета за друштвене делатности разрешава Весна Перовић, члан из 

реда одборника, као представник изборне листе ''Демократска странка- Весна Перовић'' . 

 У истом члану, под истом тачком, за новог члана Савета за друштвене делатности  бира се Борислав 

Бусарац из Кнића, за члана из реда одборника, као представник изборне листе ''Демократска странка- Весна 

Перовић''. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

  

   

   

Број: 119-109/2017-01                                                                       

У Книћу, 31.01.2017. године                               

                                     

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

 
  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 31.01.2017. године, на основу члана 4. и 9. Закона 

о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11 и 104/16),  Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ 

бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

l ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Oдлуком се прописују критеријуми за категоризацију путева, одређују општински и 

некатегорисани путеви,  уређује се начин управљања, финансирања, заштита, одржавања, посебни услови 

изградње и реконструкције и надзора над општинским и некатегорисаним путевима на територији општине 

Кнић. 

                                

Члан 2. 

  

Општински и некатегорисани путеви, заједно са државним путевима, чине мрежу путева на територији 

општине Кнић. 

Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, као и територију 

општине са мрежом државних путева. 

Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 

Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или општинских путева који 

пролазе кроз насеље и саобраћајна сигнализација, осим светлосних  саобраћајних знакова, сматрају се деловима 

тих путева. 
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Некатегорисани пут је саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, који 

надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и који је уписан у  катастар непокретности као 

некатегорисани пут. 

 

Члан 3. 

 

Општински пут као јавни пут обухвата: 

- труп пута који чини доњи строј (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање 

пута и заштиту пута од површинских и подземних вода  и  сл.) и горњи строј пута ( коловозна 

конструкција, ивичне траке, односно ивичњаци, риголе, банкине, берме, разделне траке и сл.); 

-  путне објекте (мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, аквадукти, пропусти, тунели,галерије, 

потпорни и обложни зидови и сл.); 

 - прикључке; 

 - тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута; 

 - земљишни појас; 

- ваздушни простор изнад коловаза у висини од најмање седам метара, са слободним простором у 

висини од најмање 4,5 метара од највише тачке коловоза; 

 - објекте за потребе пута ( аутобуска стајалишта, паркиралишта, зелене површине. и др.; 

   - саобраћајну сигнализацију; 

- опрему пута; 

- објекте и опему за заштиту поута , саобраћаја и околине(снегобрани, ветробрани, заштита од осулина, 

буке и других штетних утицаја на околину, и сл.).; 

 

II КРИТЕРИЈУМИ  ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ И УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

   

Члан 4. 

 

Критеријуми за категоризацију путева у смислу ове одлуке су: 

 

1. Повезивање територије већег броја месних заједница  са државним путевима и обезбеђивање 

значајног степена опслуживања територије и становништва; 

2. Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним ситуацијама 

3. Повезивање центра месне заједнице са државним путевима; 

4. Омогућавање повезивања насеља  са значајним привредним подручјем, односно културно - 

историјским добрима и туристичким садржајима) 

5. Омогућавање повезивања центра месне заједнице са месном заједницом која је повезана са 

државним путем 

        

Члан 5. 

 

На основу критеријума из члана 4.ове Одлуке, путеви на територији општине Кнић се категоришу на 

следећи начин: 

I Општински путеви првог реда; 

II Општински путеви другог реда 

III Некатегорисани путеви 

Општински путеви првог реда(шифра I OP)  су путеви који испуњавају критеријуме из члана 4. Став 1. 

тачке 1.2. и то су следећи путеви: 

 

Шифра  Назив Опис1 

I ОП1. СУМОРОВАЦ – БОРАЧ Веза са државним путем Крагујевац-Краљево, од 

                                           
1 У колони опис у обе табеле путеви:  

- "Равни Гај - Мрчајевци" односи се на државни пут IБ реда, ознака пута 46 Равбни Гај - Кнић - Мрчајевци 

- "Крагујевац - Краљево" односи се на државни пут IБ реда, ознака пута 24 Баточина - Крагујевац - Краљево 
- "Крагујевац - Горњи Милановац" односи се на државни пут IIА реда, ознака пута 177 Веза са државним путем 21 Честобродица - Горња 

Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац. 

Тачан назив државних путева усаглашава се са одговорајућом Уредбом Владе Републике Србије којом се врши категоризација државних 
путева. 
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границе општине Кнић са градом Крагујевцом , преко 

Суморовца, Брњице, Топонице , Кусовца до центра 

насељеног места Борач 

I ОП2. КНИЋ - ГРУЖА 

Од државног пута Равни Гај - Мрчајевци,  на 

раскрсници  на ''Мајдану  у Книћу, преко Грабовца до 

државног пута ''Крагујевац –Краљево у Гружи 

I ОП3. ПРЕТОКЕ – КУСОВАЦ 

Од табле у Бумбаревом Брду на државном путу Равни 

Гај- Мрчајевци преко Претока и Радмиловића до пута  

Суморовац-Борач у Кусовцу 

 

I ОП4. 

ПУТ ОД ГРИВЦА- КА 

ОПШТИНСКОМ ПУТУ 

ПРВОГ РЕДА СУМОРОВАЦ-

БОРАЧ 

Од Гривца преко Дубраве, одакле се рачва у два крака, 

и то: 

- један крак ка Брњици , до укрштања са Општинским 

путем првог реда- Суморовац- Борач - други крак ка 

Забојници, до укрштања са Општинским путем првог 

реда- Суморовац- Борач 

 

I ОП5. БРЊИЦА - КНИЋ  

Од општинског пута Суморовац - Борач, преко 

насељеног места Рашковић, и даље у два крака: и то 

један крак до укрштања са државним путем Равни Гај - 

Мрчајевци у центру насељеног места Кнић , а други 

крак до укрштања са државним путем Равни Гај - 

Мрчајевци у ''Рибешу'' у насељеном месту Кнић 

I ОП6. ТОПОНИЦА - КОЊУША   
Од центра Топонице до границе са општином Горњи 

Милановац 

I ОП7. 
ОПЛАНИЋ-- ТОПОНИЦА – 

ЉУЉАЦИ 

Од државног пута Кнић - Баре преко Опланића и 

Топонице до укрштања са државним путем Крагујевац 

- Г.Милановац  у Љуљацима 

 

Општински путеви другог реда (шифра : II ОП) су путеви који испуњавају критеријум из члана 4. став 

1. тачка 3.4. и 5. Ове Одлуке, т.ј. који омогућавају повезивање центра месне заједнице са месном заједницом 

која је повезана са државним путем, и путеви који нису наведени као Општински путеви првог реда а повезјују  

центар насељеног места за државним путевима , и то су: 

шифра Назив Опис 

II ОП 1 ПУТ ЗА ГУНЦАТЕ И ЖУЊЕ 

Од табле на државном путу Равни Гај- Мрчајвци,па 

даље у два крака, и то:  

- преко Гунцата до цркве у Гунцатима; 

- до скретања за засеок ''Вишњевац''  у Жуњама 

 

II ОП 2 ГРАБОВАЦ - ПАЈСИЈЕВИЋ 
Од Општинског пута Кнић- Гружа,раскрснице  код 

куће Марића до круга бране у Пајсијевићу 

II ОП 3 ГРУЖА-ЧЕСТИН 
Од државног  пута  Крагујевац-Краљево, преко Росуље  

до краја села 

II ОП 4 
ГРУЖА- МАНАСТИР 

''КАМЕНАЦ'' 

Од државног пута Крагујевац-Краљево до манастира у 

Честину 

II ОП 5 ГРУЖА-ЛИПНИЦА 

Од државног пута Крагујевац-Краљево у Гружи до 

рудника гипса у Липници 

 

II ОП 6 ПУТ ЗА ЛЕСКОВАЦ 
Веза државног пута Крагујевац-Краљево од  КО 

Губеревац -од Балосавске главице до школе у Лесковцу 

II ОП 7 ПУТ У ЉУБИЋУ 

Од државног пута Крагујевац –Краљево(код Зорнића 

куће) ка центру  села поред школе и даље поред 

фудбалског игралишта поново ка излазу на државни 

пут 

II ОП 8 ПУТ КА БАЈЧЕТИНИ 

Пут је ка засеоку Јошовићи,одакле излази на пут 

''Аџине ливаде''- Бајчетина,  и представља везу са 

општинским путем  Гружа-Честин, а преко њега са 

државним путем Крагујевац -Краљево 
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II ОП 9 

 

ПУТ У ВРБЕТИМА 

 

Од државног пута Крагујевац –Краљево до центра 

села(код продавнице) 

II ОП 10 ПУТ У ВУЧКОВИЦИ 
Од државног пута Крагујевац –Краљево на превоју 

Вучковице десним краком према Цркви 

II ОП 11 
ПУТ У БАЛОСАВАМА 

 

Од државног пута Крагујевац –Краљево ка засеоку 

''Брђани'' до укрштања са Општинским путем Гружа- 

манастир ''Каменац'' 

II ОП 12 ПУТ У ГУБЕРЕВЦУ 

Од државног пута Крагујевац –Краљево поред школе , 

преко „Перине Јаруге“ и даље кроз Каљавац поред 

гробља до исласка на државни пут 

II ОП 13 ПУТ У КНЕЖЕВЦУ 
Од државног пута Крагујевац-Горњи Милановац до 

Дома у Кнежевцу 

II ОП 14 ПУТ У КИКОЈЕВЦУ 
Од државног пута Крагујевац-Горњи Милановац 

дозасеока ''Миливојевићи''   у Кикојевцу 

II ОП 15 ПУТ У КУСОВЦУ 
Од општинског пута Суморовац-Борач до Спакића у 

Кусовцу 

 

 

Под центром месне заједнице, односно насељеног места подразумевају се они делови месне 

заједнице у којима су концентрисани најзначајнији објекти јавне намене у том месту(школа, амбуланта, 

дом културе  и сл.) 

  

Улице у насељима су: 

1. Улица у насељеном месту Кнић која се поклапа са правцем проласка деонице државног пута 

Крагујевац-Чачак која је дефинисана Планом генералне регулације насељеног места Кнић, означена као 

део  к.п.бр.206/1, к.п.бр.10 и део к.п.бр.1200/1 у КО Кнић, а налази се између стационажних тачака 

км.95+ 391 км 97+231, одређених у свему према референтном систему Републичке дирекције за путеве 

; 

2. Улица у насељеном месту Гружа која се поклапа са правцем проласка деонице државног пута 

Крагујевац-Краљево од укрштања са општинским путем Кнић - Гружа до укрштања са општинским 

путем иза  бензинске пумпе. 

3. Улице које саобраћајно повезују делове насељених места у Книћу, Гружи, Топоници, Барама и 

Губеревцу а које су дефинисане ПГР за насељено место Кнић, односно графичким приказом Планова 

општих уређења за предметна насељена места који су постали саставни део Просторног плана општине 

Кнић. 

4. Остале насељске улице( у Балосавама, Драгушици, Бумбаревом Брду,  Гунцатима,      

Претокама, Вучковици, Љубићу, Липнци,  у Лесковцу  ка'''Минуши'' , у Пајсијевићу поред цркве, 

Забојници и.т.д. ) 

 

Некатегорисани путеви  су путеви који саобраћајно повезју насеља унутар месних заједница , 

бициклистичке и пешачке стазе, сеоски, пољски и шумски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, и 

други путеви који се користе за саобраћај, а који нису категорисани као општински путеви . 

 

 

 

III  УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

 

 

Члан 6. 

 

Управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима у смислу ове Одлуке 

јесте: заштита пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији путева, организовање и 

обављање стручних послова на изградњи, рекострукцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних 

путева, планирање изградње, реконструкције, одржававање и заштита општинских и некатегорисаних путева, 

вођење евиденције и вршење јавних овлашћења. 

 

 

Члан 7. 
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 Послови  заштите, коришћења, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и 

улицама у општини Кнић поверавају  се Општинској управи општине Кнић – Канцеларији за инвестиције до 

доношења и ступања на снагу одлуке Скупштине којом ће се питање управљача  путева уредити  на други 

начин -у даљем тексту (Управљач). 

 

 

Члан 8. 

 

   

Управљач предлаже доношење одговарајућег годишњег или вишегодишњег општег или посебног 

програма којим је обухваћена изградња, реконструкција, одржавање и заштита општинских и некатегорисаних 

путева и улица у општини Кнић (у даљем тексту: Програм),а  у складу са потребама и могућностима 

финансирања из буџета општине Кнић и других извора. 

     Програм доноси орган одређен Статутом и другим одлукама Скупштине. 

    Средства за реализацију Програма се обезбеђују у буџету општине Кнић и из других извора. 

   

Члан 9. 

 

 Управљач се стара о спровођењу и реализацији  Програма из члана 8. ове Одлуке.  

 Управљач је дужан  да означава и води евиденцију о општинским и некатегорисаним путевима на 

територији општине Кнић и друге евиденције у складу са законом као и да формира одговарајућу електронску 

базу података. 

 

           

Члан 10. 

 

 Управљач одговара за штету која настане корисницима општинских и некатегорисаних путева због 

пропуштања потребних радова предвиђених Програмом СО Кнић,  као и због извођења тих радова супротно 

прописима, техничким условима и начину њиховог извођења. 

 

Члан 11. 

 

 Управљач обавља и следеће послове: 

 1.издаје  сагласност за  изградњу, односно реконструкцију прикључака на општински пут; 

 2.издаје сагласност  за грађење односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке 

пруге и друге сличне објекте, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације постројења и слично на  

општинским и некатегорисаним путевима  и улицама у насељима; 

 3.издаје сагласност  за грађење односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке 

пруге и друге сличне објекте, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације постројења и слично у 

заштитном појасу путева; 

 4.посебне дозволе  за ванредни превоз на општинским и некатегорисаним путевима; 

 5.издаје одобрење за постављање објеката за постројења у заштитном појасу поред општинских, 

некатегорисаних путева и улица у насељима; 

 6.и друге сагласности и одобрења у складу са законом. 

 

 

IV  ФИНАНСИРАЊЕ 

Члан 12. 

 

      Финансирање изградње и реконструкције, одржавање и заштита општинских и некатегорисаних путева на 

територији општине Кнић, обезбеђују се из: 

1) Средстава буџета Републике Србије 

2) Средстава буџета Општине Кнић 

3) Финансиских кредита 

4) Улагања домаћих и страних лица 

5) Разних накнада 

6) Других извора у складу са законом 
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V ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 13. 

 

 Ради спречавања угрожавања стабилности општинских и некатегорисаних путева и обезбеђење услова 

за несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима на 

територији општине Кнић радови на општинским и некатегорисаним путевима – грађење, односно постављање 

водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења, могу се 

изводити само ако је за извођење тих радова издата сагласност Управљача. 

 

Члан 14. 

 

 Радови у заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева ван насеља – грађење, 

односно постављање водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро водова, инсталација и 

постројења, могу се изводити по предходо прибављеној сагласности Управљача, која садржи саобраћајно-

теничке услове. 

                        

Члан 15. 

 

  Заштитни појас за општинске путеве, са сваке стране  пута износи 5 метара, а за некатегорисане путеве 

3 метра. Земљишни појас је комунална површина са обе стране усека и насипа, ширине најмање један метар, 

мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила пута ван насеља на спољну страну. 

 

Члан 16. 

 

Ограде, дрвеће и засади поред општинских и некатегорисаних путева подижу се тако да не ометају 

прегледност путева и не угрожавају безбедност саобраћајa.  

 Живе ограде могу се подизати до висине од 1.м.и морају се неговати и подкресивати два пута годишње 

и то: у јесен до 30.октобра и пролеће до 30.марта текућих година. 

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 у висини од најмање 7 метара како не би угрожавале безбедност и 

одвијање саобраћаја.  

 У земљишном  појасу не могу се подизати  ограде и дрвеће 

 

Члан 17. 

 

На раскрсницама општинског пута са другим путем, и укрштање општинског пута са железничком 

пругом,морају се обезбедити зоне потребне прегледности, у складу са прописима. У зонама потребне 

прегледности забрањено је подизати засаде, ограде, и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати 

постројења и уређаје и градити објекте односно вршити друге радње које ометају прегледност путева. 

Власник,корисник, односно непосредни држалац земљишта, који се налази у зони потребне 

прегледности, дужан је да, на захтев Управљача уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 

постројења, уређаје и друго, у циљу обезбеђења прегледности пута. 

 

 

Члан 18. 

 

Објекти, постројења, уређаји, инсталације и водови уграђени у јавни пут морају да се одржавају на 

начин којим се не оштећују путеви, односно не угрожава безбедност саобраћаја и не омета одржавање путева 

Морају се предузимати и све друге мере,  у складу са законом и овом одлуком ради одржавања 

стабилности путева и несметано и безбедно одвијање саобраћаја на путевима. 

   

Члан 19. 

 

Међусобно укрштање у прикључење некатегорисних путева може се вршити у нивоу на местима која 

обезбеђују довољну прегледност за безбедно одвијање саобраћаја. 

Прикључак некатегорисаног пута на општински пут, мора се израдити од тврде подлоге или  са истим 

коловозним застором као и општински пут на који се прикључује односно укршта, у ширини најмање од 5 

метара и дужини од 10 метара рачунајући од ивице коловоза општинског пута. 

Члан 20. 
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  Власници односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путем , могу имати 

прилаз.  

Прикључак и изградња прилаза изводи се тако да неомета саобраћај.  

 

Члан 21. 

 

Власници односно корисници или држаоци земљишта који се граниче са путевима у 

општој употреби без обзира на његову намену и коришћење обавезни су: 

 1. Да одржавају и чисте путни јарак (канал) поред путева како би вода  

нормално протицала путним јарком. 

 Чишћење путног јарка од наноса поред путева вршиће се  по   следећим димензијама: 

 Дубина путног јарка 0,40 метара 

 Горња ширина путног јарка 0,70 метара 

 Доња ширина путног јарка 0,40 метара 

Власници односно корисници земљишта обавезни су да редовно одржавају путне јаркове најмање 

једампут годишње најкасније до 30.априла текуће године. 

2.   За улазак у своје парцеле да направе мостове  или пропусте на путним јарковима тако да вода  може 

несметано да протиче путним јарком и који мора да одговара димензијама путног јарка, а најмање пречника 300 

мм. 

Власник односно корисник земљишта, не може на штету општинског и некатегорисаног пута мењати 

правац и јачину воде која природно отиче преко његовог земљишта или кроз његово земљиште (подземне воде). 

 

Члан 22. 

 

Власници односно корисници и непосредни држаоци земљишта, дужни су да уклоне постојеће ограде, 

засаде, као и изникло растиње (такозване „међе“) поред општинских и некатегорисаних путева, ако сметају 

прегледност пута, угрожавају пут и путне објекте или безбедност саобраћаја. 

Члан 23. 

 

Превоз возилом које само или са теретом прекорачује  дозвољену тежину, осовинско оптерећење или 

димензије, сматра се ванредним превозом у смислу закона и ове Одлуке.  

Ванредни превоз у превозу у друмском саобраћају на територији општине Кнић може се обављати на 

општинским и некатегорисаним путевима на основу посебне дозволе коју издаје Управљач за сваки 

појединачни превоз, на захтев превозника. 

О издатој дозволи Управљач обавештава саобраћајног инспектора општинске управе  општине Кнић 

као и лице које одржава путеве на територији општине Кнић на којима ће се обавити превоз. 

Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, тежине и 

димензија, која саобраћају на општинским инекатегорисаним путевима на територији општине Кнић обавља 

саобраћајни инспектор општинске управе општине Кнић. 

 

Члан 24. 

 

 На општинским и некатегорисаним путевима забрањено је: 

1) Привремено или трајно заузимање пута; 

2) Извођење радова на путевима који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 

пута; 

3) Извођење радова носиоца права службености и других права установљених на путу, којим се оштећује пут 

или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја ; 

4) Подизање засада, ограда и дрвећа, остављање предмета и материјала, постављање постројења и уређаја   и 

грађење објеката у зонама потребне прегледности ; 

5) Остављање грађевинског и другог материјала поред општинских и некатегорисаних путева;  

6) Постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно  обавештење или 

оглашавање, на удаљености мањој од 5 метара, мерено од спољне од ивице коловоза; 

7) Испуштање воде, отпадних вода и других течности на пут; 

8) Просипање, остављање и бацање материјала, предмета и смећа на пут, као и паљење траве, растиња, 

отпадних предмета и материјала; 

9) Орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама косинама и земљишном појасу; 

10)  Вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу; 

11)  Наношење блата са прилазног пута на општинске путеве; 

12)  Пуштање стоке на пут без надзора; 
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13)  Спречавање отицања воде са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање 

даљег отицања воде ка њиховим реципиентима. 

 

 

Члан 25. 

 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац возила, односно 

терета  дужан је да уклони са трупа пута одмах, а најкасније у року од 2 часа, односно са путног земљишта 

најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета. 

Уколико то не учини спроводи се поступак управног извршења о трошку имаоца возила, односно 

терета,сходно одредбама члана 41. ове Одлуке.   

 

Члан 26. 

 

На општинским и некатегорисаним путевима или његовим деловима, у потпуности или за поједине 

врсте возила, саобраћајни испектор општинске управе општине Кнић, може забранити саобраћај на предлог 

Управљача, у складу са овом Одлуком и Законом о јавним путевима у следећим случајевима: 

1) Ако се општински или некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 

саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) Ако би учешће одређене врсте возила у саобраћају наносило штету општинском или некатегорисаном 

путу, његовом делу или путном објекту; 

3) Ако то захтева извођење радова на реконструкцији или одржавању путева; 

4) Ако то захтевају други разлози заштите путева и безбедности саобраћаја на општинским и 

некатегорисаним путевима; 

5) Као и у другим случајевима када је потребно извршити промену режима саобраћаја. 

 

 

Члан 27. 

 

 Управљач поставља,  замењује,  допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему пута и 

објекта и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком регулисању саобраћаја 

које издаје саобраћајни инспектор општинске управе општине Кнић. 

Управљач је дужан да редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему пута. 

 

 

VI ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

 

Члан 28. 

 

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, ванредно и периодично одржавање.  

 

Члан 29. 

 

Под  редовним  одржавањем општинских и  некатегорисаних путева у улица у насељу спадају : редовни 

преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта, местимично поправљање коловозних конструкција и 

осталих елемената трупа пута, чишћење коловоза од нечистоћа, снега, леда и одрона, поправка оштећења на 

свим елементима доњег и горњег строја, поправка и обнављање хоризонталне, вертикалне и светлосне 

сигнализације,  банкина, чишћење јаркова, ригола пропуста, кошење траве и уређивање зелених површина на 

путу и земљишном појасу и грађевинских захвата за које није потребно издавање одобрење за градњу. 

Периодично одржавање подразумева постављање шљуначког, односно  

туцачког застора на неасфалтираним путевима, ојачавање коловозне конструкције, рехабилитација и појачано 

одржавање (у складу са Законом о јавним путевима) 

  Ургентно  одржавање обухвата радове условљене елементарним непогодама  и ванредним околностима 

у циљу обезбеђења проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.. 

 

Члан 30. 
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За одржавање путева и улица на територији општине Кнић  основано је Јавно  предузеће „Комуналац“ 

Кнић. 

     

Члан 31. 

 

Радови на редовном и периодичном одржавању 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 се спроводи у складу са одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 О спровођењу Програма редовног и периодичног програма одржавања, као и одлуке Општинског 

штаба за ванредне ситуације  о ургентном одржавању стара се Управљач. 

      

 

Члан 32. 

 

Сусед општинског  и некатегорисаног  пута дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради 

извођења радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева или путних објеката, као и слободно 

отицање воде и одлагање снега са општинских и некатегорисаних путева, уз накнаду за проузроковану штету. 

 

 

VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 33. 

 

Изградња и реконструкција општинских и некатегорисаних путева врши се у складу са Законом о 

планирању и изградњи и Закона о јавним путевима. 

 

Члан 34. 

 

Општински и некатегорисани путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и 

техничка решења у складу са најновијим знањима технике пројектовања и изградње путева, са захтевима 

безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове изградње. 

Општински и некатегорисани путеви, његови делови и путни објекти подобни су за употребу када се на 

начин прописан законом утврди да пут и путни објекат испуњава техничке прописе и стандарде у погледу 

безбедности саобраћаја. 

 

Члан 35. 

 

Под реконструкцијом општинских и некатегорисаних путева подразумева се извођење радова на 

постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којим се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног 

правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз пута, а све у складу са Законом 

о планирању и изградњи и Законом о јавним путевима. 

 

Члан 36. 

 

Инвеститор је дужан да најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, односно реконструкцији 

путева или путних објеката обавести јавност преко средстава јавног информисања или на други уобичајени 

начин. 

Предузећа и друга правна лица која се старају о објектима постављеним или уграђеним у труп пута и у 

земљишном појасу односно путном објекту (канализација, водовод, електрични, телефонски каблови и др.) као 

и они који намеравају да такве објекте изграде, усклађују радове са радовима на изградњи пута.Инвеститор је 

дужан најмање 60 дана пре почетка радова писмено обавести наведена лица. 

При реконсрукцији или извођењу других радова на путу имаоци објеката из предходног става  дужни 

су да о свом трошку изместе те објекте, односно прилагоде их насталим променама. 

 

 

Члан 37. 
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Општински путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви од већег значаја морају бити 

оспосољени да поднесу осовинско оптерећење од најмање шест тона по осовини. 

 

 

Члан 38. 

 

Радови на одржавању и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева по правилу се изводе 

тако да се не обуставља саобраћај на путу. 

У случају обуставе саобраћаја на путу, саобраћајни инспектор доноси решење о обустави саобраћаја, у 

коме  ће утврдити којим ће се другим путем одвијати саобраћај и под којим условима. 

Инвеститор радова је дужан да у случају обуставе саобраћаја из става 2. овог члана најмање у року од 

48 сати пре почетка обуставе саобраћаја, обавести кориснике путева путем средстава јавног информисања.    

 

Члан 39. 

 

Одобрење за изградњу и рекострукцију општинских и некатегорисаних путева и путних објекта као и 

употребну дозволу издаје општинска управа општине Кнић – Одељење за имовинско правне, комунално 

стамбене послове, урбанизам и грађевинарство 

 

 

VIII  НАДЗОР 

 

Члан 40. 

 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Управљач. 

Инспекцијски надзор врши саобраћајни инспектор и комунални испектор општинске управе општине 

Кнић. 

 

Члан 41. 

 

Поступак против лица које није поступило у складу са одредбама ове Одлуке покреће се по службеној 

дужности од стране инспектора, у складу са законом о инспекцијском надзору, као и по пријавама правних и 

физичких лица. 

Савет месне заједнице је дужан да инспектора, на његов захтев у писаној форми обавести о постојању 

повреда одредаба ове одлуке као и о томе ко је непосредни власник, корисник или држаоц земљишта које се 

непосредно граничи са путем. 

Савет месне заједнице је дужан да ради заштите општег интереса  прати спровођење одредби ове 

одлуке на подручју своје месне заједнице и редовно информише Управљача о стању у области која је предмет 

уређења ове одлуке. 

Власнику односно кориснику или непосредном држаоцу земљишта који не изврши обавезу у складу са 

одредбама ове Одлуке, саобраћајни инспектор и/или комунални инспектор општинске управе општине Кнић ( у 

даљем тексту: инспектор) ће наложити решењем изврши своју обавезу.  

Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Кнић, у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

Жалба на решење инспектора не одлаже извршење решења. 

По протеку остављеног рока, инспектор спроводи контролни инспекцијски преглед. 

Уколико инспектор, вршећи контролни инспекцијски преглед  утврди да власник, односно корисник 

или непосредни држаоц земљишта није поступио, или је само делимично поступио по решењу дужан је да без 

одлагања, у циљу заштите јавног интереса и обезбеђивања безбедноости саобраћаја, по службеној дужности 

покрене поступак управног извршења преко другог лица, о трошку власника, корисника или непосредног 

држаоца земљишта, у складу са законом. 

Послове, и радње извршења решења спроводи ЈКП''Комуналац''Кнић,. 

Ствари, предмети, дрвеће, растиње и сл. (у даљем тексту :ствари) који су уклоњени у поступку 

извршења одложиће се на земљишту власника, корисника или непосредног држаоца против кога се спроводи 

поступак извршења, али тако да својим положајем не угрожавају његов имовински интерес као ни општи 

интерес и интерес заштите безбедности саобраћаја на путевима.   

Уколико није могуће да се ствари одложе на начин из предходног става одлагање ће се извршити на 

другу, одговарајућу јавну површину коју ће у складу са планским актом, на предлог надлежог одељења 

Општинске управе одобрити за те намене Општинско веће. 

О одлагању ставри, на начин из предходног става инспектор ће без одлагања обавестити власника, 

корисника или држаоца  и оставити му одређени, примерени рок за преузимање ствари. 
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Уколико се ствари не преузму у остављеном року инспектор ће власнику, кориснику или држаоцу 

упутити опомену и одредити додатни рок за преузимање, а уколико ни у додатном року ствари, предмети и тд. 

не буду преузети, оне имају статус напуштених ствари и користе се према посебном програму који доноси 

Општинско веће(могу бити изложене на лицитацију, употребљене за потребе јавних установа чији је оснивач 

општина, кориснике материјалне помоћи и сл.) 

Трошак управног извршења из предходног става одређује ЈКП''Комуналац''Кнић, уз сагласност 

оснивача. 

Средства за финансирање управног извршења обезбеђују се у буџету општине, а Управљач пута је 

дужан да се стара о наплати потраживања од власника, корисника или држаоца земљишта  и да по потреби 

предузме мере потребне за наплату потраживања принудним путем, у складу са законом. 

 Осим предузимања мере управног извршења, уколико власник, односно корисник или непосредни 

држаоц земљишта не изврши обавезу наложену решењем  у остављеном року инспектор подноси захтев за 

поктретање прекршајног односно кривичног поступка, или привредног преступа. 

 Изузетно од одредби овог члана, инспектор неће покренути поступак нити ће поднети пријаву за 

покретање другог поступка пред надлежним судом против власника, корисника или држаоца, ако се ради о 

лицу које је у стању социјалне потребе под условом да то лице није радно способно нити у заједничком 

домаћинству има радно способних чланова, што се утврђује на основу потврде Центра за социјални рад, која се 

издаје на захтев странке или се прибавља по службеној дужности ако странка није у могућности да исту 

прибави.  

У случају из предходног става инспектор ће издати налог ЈКП ''Комуналац'' да изврши потребне мере о 

трошку Управљача, а средства за ове намене се обезбеђују у буџету општине. 

 

 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 42. 

 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се правно лице: 

1) Ако поступи супротно одредбама члана 9.став 2. ове Одлуке 

2) Ако поступи супротно одредбама члана  14. ове Одлуке 

3) Ако поступи супротно одредбама члана  17. ове Одлуке 

4) Ако поступи супротно одредбама члана  18. ове Одлуке 

5) Ако поступи супротно одредбама члана  19. ове Одлуке 

6) Ако поступи супротно одредбама члана  23. ове Одлуке 

7) Ако поступи супротно одредбама члана  24. ове Одлуке 

8) Ако поступи супротно одредбама члана  26. ове Одлуке 

9) Ако поступи супротно одредбама члана  27. ове Одлуке 

10) Ако поступи супротно одредбама члана  38. ове Одлуке 

11) Ако поступи супротно одредбама члана  39. ове Одлуке 

 

Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за прекршаје из става 1. 

овог члана . 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за 

прекршаје из става 1.овог члана. 

 

Члан 43. 

    

        Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казни ће физичко лице: 

1) Ако поступи супротно одредбама члана  16. ове Одлуке 

2) Ако поступи супротно одредбама члана  20. ове Одлуке 

3) Ако поступи супротно одредбама члана  21. ове Одлуке 

4) Ако поступи супротно одредбама члана  22. ове Одлуке 

5) Ако поступи супротно одредбама члана  24. ове Одлуке 

6) Ако поступи супротно одредбама члана  25. ове Одлуке 

 

Члан 44. 

 

 Обавезују се предузећа, установе и друге организације чији је оснивач општина Кнић да у што краћем 

року, а најдаље до 01.09.2017.године створе услове који ће омогућити да се уместо ненаплаћене новчане казне 

изврши мера замене новчане казне за рад у јавном интересу,у складу са Законом. 
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 45. 

    

Надлежни орган за саобраћај општинске управе општине Кнић ће у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке, донети пропис којим се ближе уређује врста радова, технички услови и начин извођења 

радова код редовног, периодичног и ургентног одржавања општинских и некатегорисаних путева. 

  

Члан 46. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама у насељима („Општински службени гласник“ бр.5/08 и 19/15 ),   Одлука о утврђивању локалних 

путева, број 52-19/92-0 о 16.09.1992.године., и члан 4. Одлуке о измени одлуке Скупштине општине Кнић 

којима су прописане новчане казне за прекршаје(''Сл.глопштине Кнић'', бр.8/2010).  

 

Члан 47. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Кнић. 

 
 

                                                                                                            

Број: 220-82/17-02                                                                              

У Книћу, 31.01.2017. год 

                                                                                             

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

 
  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 31.01.2017.године, на основу члана 14., 90. 92. 

Закона о локалној самоуправи( ''Сл.гл.РС'', бр.129/07 и 83/14-др.закон), 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.147.став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08) донела је   

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Прихвата се  иницијатива за промену грба и заставе општине Кнић, коју је поднео председник општине 

која је заведена под бројем  9-159/ 2017-01 од 26.01.2017.године. 

2. Израда новог грба и заставе општине Кнић поверава се Српском хералдичком друштву које ће се 

приликом израде грба и заставе руководити правилима хералдике а на начин да се истакну све културне 

, историјске и природне знаменитости општине Кнић. 

3. О реализацији Одлуке стараће се председник општине Кнић, у сарадњи са Општинском  управом - 

Стручном службом за Скупштинске послове и послове Општинског већа. 

 

 

 

Број: 9-159/ 2017-01 

У Книћу, 31.01.2017. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 31.01.2017. године, на основу чл.142. став 4. 

Закона о спорту (''Сл.гласник РС'',бр.10/16), чл.32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.35. став 1. тачка 5. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и 

''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16) и чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 95/08), донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 1.Усваја се Програм развоја спорта општине Кнић 2017-2022. 

 2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 66-101/17-01 

У Книћу, 31.01.2017.године            

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

                            

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА  

ОПШТИНЕ КНИЋ 

2017-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.jануар, 2017. године 
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1. УВОД 

 

Спорт, као значајна област привредног и друштвеног живота, је добрим делом постао барометар 

укупне развијености друштва. То је природно јер је повезан са друштвеним и личним стандардом становништва 

сваке земље. 

Игра и спорт су саставни део живота људи различите старосне доби и друштвеног положаја,поготову 

деце и омладине. Данас се све више тежи да се свако дете развија, не само умним, друштвеним и духовним 

димензијама, већ и психофизичким. Зато улога јединице локалне самоуправе у области спорта јесте да омогући 

и подрћжи остваривање социјалних функција спорта. 

Место које спорт заузима у друштву има велику важност и утицај. Спорт представља опште људско 

добро.Он је један од најизразитијих облика човекове кративности. 

Спорт, као сегмент друштва, прати његов развој, прати све промене које у друштву настају као 

последица технолошког, културног и политичког развија. Потребе савременог човека се мењају, а самим тим и 

његов однос према спорту. 

Спортске активности су корисне, како за развој личнисти, тако и за одржавање доброг здравља, 

побољшање физичких квалитета, већег личног задовољства, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног 

времена и побољшање квалитета живота. 

С друге стране, спорт је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке 

заједнице, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу. Он је тесно повезан са другим 

сферама политичког одлучивања и планирања у заједници као што су: образовање, здравство, социјална 

заштита, планирање, конверзација, уметност и одмор. 

Међународна повеља о физичком образовању у спорту УНЕСК-а из 1978. утврђује да свако има 

право да се бави спортом. Бављење спортом и физичко образовање су основна права свих људи.Остваривање 

ових права мора бити загарнтовано, како кроз образовни систем , тако и кроз друге аспекте друштвеног живота. 

Посебне могућности се морају пружити младима, старима и хендикепиранима да развију, у потпуности, своје 

личности кроз физичко образовање и спортске програме прилагођене њиховим захтевима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. 

²Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. 
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1.1. ОСНОВНИ ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

 

 Основни циљ Програма развоја спорта у општини Кнић је омасовљење спорта и тежња ка остваривању 

бољих резултата спортиста кроз делатност спортских организација, као што су школски, аматерски, 

рекреативни и спорт за све, уз обезбеђивање инфраструктуралних услова за бављење истим. Програм 

представља тежњу ка остваривању дефинисаних циљева развоја спорта који су као примарни у нашој општини 

одређени кроз четири приоритета развоја: 

1. Унапређење спортске инфраструктуре у општини Кнић 

2. Развој  предшколског и школског спорта 

3. Спорт за све 

4. Развој аматерског спорта 

 Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији, превазилажењу 

предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етничких и општих принципа које се кроз 

њега преносе. Сразмерно значају спорта, његов развој додатно је подржан кроз израду овог програма, који по 

http://www.gornjimilanovac.rs/images/vesti/1066.jpg
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својој суштини чини један стратешки план. Спорт посебно велику улогу и значај има у унапређењу 

атрактивности и квалитета живота, зато се овим програмом одређује ,,оријентациони оквир", помоћу кога се 

може реаговати на захтеве и подржати спорт на најефикаснији начин кроз постављене развојне циљеве.  

Да би се постигли значајни резултати у спорту, неопходно је поред доста труда и времена, уложити и извесна 

материјална средства. Новац је некада пресудан фактор у смислу плаћања чланарине, набавке опреме, учешћа 

на турнирима и такмичењима, трошкова путовања и смештаја приликом одласка у друга места на такмичења, 

итд. 

У циљу креирања конкретних мера за побољшање целокупног система требало би образовати чврст ланац и 

везу између најзначајнијих институција. Локалне самоуправе, школе и клубови требало би активно да сарађују 

и унапређују своје односе у сврху јачања темеља спорта.  

Улагање у квалитетнију наставу која несумњиво укључује и школски спорт као један од најзначајнијих сфера, 

представља улагање у будућност младих, тј у њихов психофизички развој. Чинећи поменуто, доказујемо да је 

будућност и здравље младих најбоља инвестиција и да нам је у самом врху лествице приоритета. Програмски 

буџет општине Кнић ће се ослањати на овај Програм и стога је битно да његова израда буде квалитетна. На 

годишњем нивоу извршиће се анализе постигнутих резултата у и пружиће се валидни докази да  ли је оно што 

је уложено једнако добијеним резултатима и да ли сy постављени циљеви испуњени. Неопходно је заједничким 

снагама изградити систем који ће афирмисати спортске вредности и који ће омогућити да спорт буде доступан 

сваком грађанину.  

 

 

1.2. СПОРТ: ЗНАЧАЈ И УЛОГА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

 

 Последње декаде, сведоци смо чињенице да живимо у време у коме спорт, као животна сфера тежи да 

постане стил живота. Бављење спортом се одувек сматрало врхунском стваралачком активношћу, уз помоћ које 

се постиже  успостављање јединства тела и духа. Посебан значај спорта истиче се у чињеници да се његов 

позитиван ефекат огледа кроз призму више сфера. Спорт омогућава човеку да развија своје потенцијале и 

могућности до максимума,  да оствари своје биће на лествици најслободнијег и најузвишенијег постојања. 

 Бављење спортом данас представља професионални избор појединца, а успех и резултати могу 

зависити од више фактора: карактера, његове способности за тимски рад, талента, или финансијских улагања. 

Важно је и нагласити да је спортска рекреација данас и нужност, у смислу превенције болести, а да је код 

велике већине становника уствари занемарена. Стога, најзначајнији циљ овог  документа је буђење свести 

грађана о значају и благодетима бављења спортом. 

 Навике за бављењем спортском рекреацијом произилазе из начина живота и потреба, али и из 

породице, школе, друштва и спортске традиције. Све је већи број развијених земаља које препознају значај 

физичке активности као кључног фактора у борби за здравље, а које је много економичније од лечења 

класичном медицином.  

 Осим тога, важно је истаћи да је бављење спортом моћно средство превенције ризичних понашања 

младих, као и значајно оружје у сузбијању малолетничке делинквенције. Узроци ризичног понашања могу бити 

бројни, али неки од њих, попут недостатка самопоуздања, самодисциплине и недостатак релевантних узора у 

друштву, могу бити кориговани у великој мери кроз програм укључивања младих у спортске активности. 

 Тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност чине систем социјалних вредности на 

којима почивају принципи спорта, што је такође потврђено и у Резолуцији Европског парламента о развоју и 

спорту (Resolution on Development and Sport), из 2005. године. 

 

1.3. СПОРТ: ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 

 

Спорт је термин који у свету и код нaс подрaзумева физичку aктивност у смислу игре и зaбaве, а коју 

људи изводе из такмичарских разлога. У литерaтури се могу пронaћи рaзличите дефиниције спортa, међу 

којимa се последњих годинa достa употребљaвa онa по којој је спорт облaст културе чији предмет aнaлизе 

предстaвљaју људско кретaње, кaо и њиме и због (његa) створенa мaтеријaлнa и духовнa добрa. Кaо својеврстaн 

облик људског ствaрaлaштвa, културе односно њеног сегментa физичке културе, спорт је усмерен кa постизaњу 

спортских резултaтa. Поједини изрази употребљени у овом Програму су у складу са изразима Закона о спорту и 

имају следеће значење: 

1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или 

организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, 

стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

2. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне 

(врхунске) резултате и спортске квалитете; 
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3. квалитетни спорт подразумева спортске активности у оквиру поједине спортске гране на 

националном нивоу, покрајинском и локалном (лиге и првенства), под условом да су те спортске гране 

регистроване у складу са законом. Такође је од изузетне важности да те гране буду препознате од стране 

Олимпијског комитета Србије као придружене или редовне чланове; 

4. школски спорт представља укључивање школске деце у систем такмичења и изузетно је важан у 

сагледавању целокупног спорта, како на националном нивоу тако и на нивоу локалне самоуправе а који  се 

оргaнизује и спроводи у систему тaкмичењa ученикa и студенaтa ; 

5. спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата бављење спортским активностима 

ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима 

популације;  усмерен је  нa зaдовољaвaње индивидуaлних потребa појединцa и сaдржaјнијем коришћењу 

слободног временa кaо фaкторa одморa и зaдовољaвaње емоционaлних потребa; 

6. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, 

односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, 

укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење 

спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење 

и управљање спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и 

информисање у области спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и 

маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање; 

7. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 

 

8.  спорт деце јесте организован облик физичког вежбања, односно спортских активности, усклађен са 

антрополошким карактеристикама дечјег узраста; 

Дaнaс спорт предстaвљa средство зa зaдовољaвaње: биолошких, социолошких, психолошких и економских 

потребa човекa сa једне и огромну могућност зa ствaрaлaштвом и  aфирмaцијом сa друге стрaне. 

У доступној литерaтури нaилaзимо нa рaзне дефиниције спортa, што је рaзумљиво, јер схвaтaње и дефинисaње 

овог појмa је вишезнaчно, пa чaк и вишеслојно и бaш то укaзује нa сложеност и његову рaзноликост. Немогуће 

је у једној дефиницији спортa дaти сву комплексност коју обухвaтa, те је прихвaтљивије појму спортa 

приступити описно. 

 

1.4. ИСТОРИЈА СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

Спорт у општини Кнић има дугу традицију, скоро један век. Највећу заступљеност и масовност, 

наравно, има фудбал који у оквиру Фудбалског савеза општине Кнић броји преко 600 регистрованих играча. 

Поред фудбала који је најразвијенији, спортисти книћанске општине се баве шахом, каратеом, одбојком, 

кошарком,стонотенисом, планинарством, спортским риболовом . Укупан број активних спортиста је већи од 

2000. 

Већ се деценијама на многобројним фудбалским теренима гружанског краја неуморна котрља лопта и 

стасавају генерације младих фудбалера. На територији општине Кнић постоји укупно 23 фудбалска клуба од 

којих се активно такмичи 19.  

Међу свим клубовима посебно се истичу по својим успесима и традицији ФК "Гружа" из Груже који је 

основан 1947. године и фудбалски клуб  "Марјан" из Кнића који је основан 1927. године, затим "БСК" из Борча.   

Клубови су удружени у Фудбалски савез општине Кнић преко ког клубови остварују своје заједничке интересе 

и права код ФСС, републичког, регионалног и окружног савеза. Поред клубова, Савез сачињавају Удружење 

фудбалских судија и Удружење фудбалских тренера.  

Клубови Фудбалског савеза општине Кнић остварују значајне резултате у оквиру такмичења у лигама, 

зонског, окружног, међуопштинског и општинског ранга такмичења.  

 Општина Кнић значајно помаже све спортске клубове из свих спортских грана кроз финансирање 

трошкова службених лица, путних трошкова, хранарине, набавке спортске опреме и реквизита организације и 

паушала. 

 

1.5. ЗАКОН О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 Нов  Закона о спорту усвојен је, 04. фебруара 2016. године од стране Скупштине РС ("Sl. glasnik RS", 

br. 10/2016). 

Законом о спорту уређују се права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у систему спорта, питања 

везана за правни положај, организацију и регистрацију правних лица у систему спорта (организације у области 

спорта), општи интерес и потребе и интереси грађана у области спорта, финансирање, категоризације у области 

спорта, стратегија развоја спорта у Републици Србији, школски спорт, спортски објекти, организовање 

спортских приредби, национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, вођење 
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евиденција, надзор над радом спортских организација и питања у вези са евидентирањем и приватизацијом у 

области спорта. 

 Законом о спорту је, у складу са европским стандардима и прописима, уређена област спорта, чији је 

развој био изузетно динамичан у протеклом периоду и извршила су се неопходна  усаглашавања са 

националним прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта. Законом  о спорту конкретно  се 

уређује  и област Потреба и интереса грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе, ( у 

складу са чланом 137. Закона о спорту), а то су: 

 1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

 2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно 

јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и 

набавка спортске опреме и реквизита;  

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

  4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и 

унапређење квалитета стручног рада са њима;  

5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским 

клупским такмичењима; 

  6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад 

школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и 

др.);  

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе; 

 8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од 

посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

  9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

 10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста; 

  11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање 

спортских резултата и др.);  

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима 

битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима; 

 13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно 

задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-

развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

  14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе 

и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;  

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је 

корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз 

одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему 

спорта; 

 16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.  

За задовољавање потреба и интереса грађана јединице локалне самоуправе обезбеђују у свом буџету 

одговарајућа средства. 

Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана из средстава јединица 

локалне самоуправе не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства од другог нивоа 

власти у Републици Србији. 

Законом су дефинисане и одредбе које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма, односно 

финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта. Такође, уколико не испуни 

уговорну обавезу, закон је дефинисао да јединица локалне самоуправе, преко својих органа, уређује ближе 

услове, критеријуме, начин и поступакдоооделе средстава из буџета, односно одобрење програма за 

остваривање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног 

објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији 

одобрених програма. 

Законом је уређено да: 

-предлог свог годишњег програма и програма својих чланова за остваривање потреба интереса грађана подноси 

територијални спортски савез  јединице  локалне самоуправе;  

-потребе грађана, имају приоритет при избору програма спорта у јединици локалне самоуправе; 

 -против коначне одлуке о одобрењу програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у 

јединицама локалне самоуправе може да се води управни спор. 
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1.6. СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА  

 

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 25. децембра 2014.године, усвојила нову Стратегију 

развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године ("Службени гласник РС", бр. 1/2015). 

 У Стратегији се наводи да спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној 

кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и 

општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као непосредни учесници 

у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја спорта у Републици Србији за 

период 2014–2018. године, или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта. 

Стратегијом је јасно речено да су бављење спортом и физичко образовање основна људска права свих 

грађана Републике Србије и Република Србија гарантује остваривање ових права. Посебне могућности се 

морају пружити младима, старима и особама са инвалидитетом, са циљем да развију, у потпуности, своје 

личности кроз физичко образовање и спортске програме прилагођене њиховим захтевима. 

 Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на друштвени статус, 

верску и националну припадност, или било коју опредељеност. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, 

регионе и целокупни народ. Када се људи баве спортом изграђују и испољавају најбоље људске особине као 

што су лојалност, толеранција, тимски рад, посвећеност и упорност. 

 

ОСНОВНИ ПРАВЦИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 

2014–2018. ГОДИНЕ су: 

 

ВИЗИЈА: унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике 

Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог 

начина живота.  

МИСИЈА: стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави 

спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, 

бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских 

спортских резултата. 

 Јавне власти свих нивоа у Републици Србији предузимају мере како би се: 

- обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и 

програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;  

- осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности;  

- обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;  

- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на 

највећим међународним спортским такмичењима. 

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2014–2018. ГОДИНЕ је 

одредила и  УЛОГУ ЈАВНИХ ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА. 

 Спорт је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на 

националном тако и на регионалном и локалном нивоу. Он је тесно повезан са другим сферама политичког 

одлучивања и планирања у заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, градско и 

национално планирање, конзервација, уметност и одмор. Улога јавних власти у Републици Србији (државе, 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе) јесте да омогући и подржи остваривање социјалних 

функција спорта. Сви органи јавне власти треба да развију реципрочну сарадњу са спортским покретом, у циљу 

промоције вредности спорта и користи које даје, полазећи од тога да је њихова улога првенствено 

комплементарна активностима спортског покрета. Блиска сарадња јавних власти свих нивоа са невладиним 

спортским организацијама од суштинског је значаја за остваривање улоге спорта у друштву. Спорт, као јавна 

служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде развој 

спорта на својој територији и поспеше учешће становништва у спортским активностима. Оне ову обавезу, 

наравно, не могу да остваре саме већ у сарадњи са свим организацијама (добровољним и приватним) које су 

директно или индиректно везане за спорт. 

 Полазећи од принципа утврђених у Европској спортској повељи, Кодексу спортске етике и Повељи 

спорта за све Савета Европе, Међународној повељи о физичком образовању и спорту UNESCO-а, Резолуцији 

Генералне скупштине Уједињених нација 58/5 – Спорт као средство за промоцију образовања, здравља, развоја 

и мира и Белој књизи о спорту Европске уније, од јавних власти у области спорта свих нивоа се очекује да: 

   предузимају мере како би се обезбедило да сви грађани имају прилику да се баве спортом, и, где је то 

потребно, предузимају додатне мере како би се младим талентованим људима, али и лицима са инвалидитетом, 

било појединцима или групама, омогућило да ефикасно користе ту могућност; 

   не дозволе било какву дискриминацију; 
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  обезбеде опште планирање потребних спортских објеката (број, разноврсност и доступност);  

   осигурају изградњу темеља: спорт у школама и око школа;  

   промовишу бављења спортом у свим сегментима популације кроз пружање одговарајућих 

услова и програма свих врста, обезбеђивање квалификованих инструктора, лидера или аниматора;  

   охрабрују пружање могућности за бављење спортом на радном месту;  

   подрже и подстакну бављење спортом на вишим нивоима, на одговарајуће и посебне начине, 

у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрије различита подручја, као што 

су: препознавање талената и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску 

медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и друге 

лидерске функције; помоћ клубовима у образовању одговарајућих структура и такмичарских екипа; 

    унапреде стручни рад у спорту (људски ресурси);  

   усклађују спортске активности са ограниченим ресурсима планете и њихово практиковање у 

складу са принципима оправданог развоја и уравнотеженог управљања околином;  

   развију одговарајуће структуре и средства за сакупљање и дистрибуцију релевантних 

информација;  

   подстичу комбиновану јавну и приватну финансијску подршку спорту, укључујући и 

сопствене приходе спортског сектора у циљу стицања средстава потребних његовом даљем развоју;  

   обезбеде аутономију спортског покрета, пошто су активности јавних власти само допуна 

делатностима спортских организација, и у том циљу подрже развој духа добровољности (волонтеризма) и 

покретљивости у спорту; 

    обезбеде адекватно спортско здравствено образовање, укључујући и антидопинг образовање;  

   спречавају насиље и недолично понашање на спортским такмичењима. 

 Улога Републике Србије у области спорта се првенствено остварује преко Министарства омладине и спорта, 

али и преко других државних органа и организација. Задатак Министарства је да системским активностима 

предводи, инвестира и омогућава спортском систему Републике Србије да оствари циљеве и приоритете које је 

ова стратегија дефинисала на начин да: 

   − успоставља јасне смернице, поставља изазове спортском сектору у подизању нивоа, 

признавању и усвајању најбоље праксе, вреднује успех, обједињава и координира целокупан систем спорта у 

Републици Србији; 

   − ствара услове за подизање капацитета свих чиниоца спортског система, прати и помаже 

организацију врхунских спортских такмичења, ради на развоју и унапређењу услова за бављење спортом, 

првенствено спортске инфраструктуре, подиже капацитете свих ресурса у спорту, подржава програме који се 

баве унапређењем система спорта посебно водећи рачуна да се све области спорта развијају и унапређују и, 

коначно, бави се истраживањима и прати примере добре праксе;  

  − прати успехе целокупног система спорта у Републици Србији и транспарентно финансира 

спортске организације којима је буџет извор средстава и то на основу јасних критеријума и подноси извештаје о 

коришћењу средстава из фондова пореских обвезника. Полазећи од тога да локална заједница има суштински 

значај за промоцију спорта као виталне јавне службе заједнице, органи јединица локалне самоуправе и 

аутономне покрајине у остваривању циљева ове стратегије полазе од следећих принципа:  

  − локална заједница треба да даје приоритет промоцији рекреативног спорта и што већем 

обухвату бављења грађана спортом, укључујући и неорганизоване и спонтане облике упражњавања спортских 

активности; 

  − спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани;  

  − спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за коришћење тих објеката треба 

да буду примерене;  

  − сви становници урбаних средина имају право да развијају сопствене способности кроз 

спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним могућностима;  

  − финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је одговорност локалних власти 

(скупштина), које у томе треба да помогну држави; 

  − треба помоћи и поспешити активности невладиних организација у области спорта и 

образовање територијалног спортског савеза у срединама где не постоји;  

  − спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном и покрајинском нивоу, као што 

су: образовање, здравство, социјалне службе, уметност;  

  − ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена кроз сарадњу јавног и 

приватног сектора;  

  − јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине треба да остварују трајну и ефикасну 

сарадњу са удружењима и организацијама у области спорта. 
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2. СТРАТЕШКИ ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ 2010. - 2020. ГОДИНЕ 

 

 Скупштине општине  Кнић је 2010. године усвојила стратешки документ „Стратешки план одрживог 

развоја Општине Кнић 2010-2020.“ у којем се посебна пажња посвећује питању спорта, који се дефинише као 

изузетно значајна сфера у животу Книћана. Овај „живи“ документ ажуриран је у децембру 2016. године. Спорт 

и спортске манифестације су увек биле значајан аспект рада са младима и темељ општег здравља популације. 

Овим Програмом се акценат ставља на инфраструктурни развој, као и даљи развој масовног као и школског 

спорта. Као основни приоритети и кораци у остваривању постављених задатака наводе се: 

1. Буџет за спорт који функционише по принципу пројеката 

2. Изградња спортске хале у општини Кнић, као један од приоритета развоја спорта 

3. Изградња спортских школских сала у Книћу, Гружи и Топоници, 

4. Реконструкција спортских терена у издвојеним одељењима основнох школа, 

5. Прилагођавње улаза спотрских установа за инвалидна лица, 

6. Дан активности особа са инвалидитетом „Сви смо једнаки“ 

7. Обележавања дана рекреативаца (организовање турнира, пешачких тура,..) 

8. Обележавањ дана друштвених игара 

9. Организовање школских такмичења и медијска покривеност истих, 

10. Органозовање предшколске олимпијаде 

11. Теретана на отвореном 

 

2.1.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

           Спорт има виталан значај за сваку заједницу,  и због тога су јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде 

развој спорта на својој територији и поспеше учешће становништва у спортским активностима. Ову обавезу,  

наравно, локална самоуправа не може остварити сама, већ у сарадњи са свим организацијама које су директно 

или индиректно везане за спорт. 

            Институције, односно тела која у овом моменту у општини Кнић функционишу у погледу обезбеђивања 

потреба и интереса грађана у области спорта ( Закон о спорту, члан 137) су пре свега, Скупштина општине 

Кнић,  Општинско веће,  Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области спорта. 

             Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области спорта, по окончаном  јавном позиву,  

разматра конкурсну документацију,  а самим тим и предлоге  учесника конкурса о њиховим активностима за 

наредну годину, даје предлог одлуке о додели средстава за програме и пројекте у области спорта  коју усваја 

Општинско Веће које уједно и  именује Комисију на предлог председника општине. Своју активност, Комисија  

врши у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине 

Кнић за програме и пројекте у области спорта од интереса за општину Кнић који такође доноси Општинско 

веће. 

  Улога свих наведених актера је пре свега развој спорта, спортске културе и стварање услова за што 

масовније бављење спортом свих старосних структура. 

 

3. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА 

 

У децембру месецу 2016. је формирана Радна група за припрему нацрта акта ,,Програм развоја спорта 

општине Кнић за период 2017-2022." која се свесрдно и одговорно посветила задацима и изазовима који се 

намећу као потреба, али и као жеља. Имајући у виду дате смернице, као и одредбе Закона о спорту које 

предвиђају укључивање локалне самоуправе у израду овог програма, сами почеци рада групе задужене за 

израду овог документа огледају се у прикупљању битних података и у анализи разних области значајних за 

општину Кнић. На основу добијених резултата и анализа створена је реална слика о проблемима и потребама 

грађана, спортских клубова, савеза и удружења. 

Радну групу чине стручни људи из више области. Приликом израде нацрта задаци су се извршавали у 

складу са важећим законским и подзаконским актима и стратешким документима из области спорта. 

Програм развоја спорта општине Кнић за период од 2017-2022. је значајан документ и веома је битно 

посветити се реализовању његових циљева, јер је то сигуран пут ка остварењу дугорочних резултата. На основу 

консултација са представницима спорта и спортских удружења, направљен је пресек стања спорта у општини 

Кнић, као и акциони план за развој спорта који се базира на четири основна стуба , а то су: Предшколски и 

школски спорт, спорт доступан свима, развој аматерског спорта и развој спортске инфраструктуре. 
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Визија развоја спорта у опшини Кнић треба да буде оличење представника спорта, али и њених 

грађана, стога овај документ има задатак  да подстакне заинтересоване у локалној заједници да активно 

допринесу развоју спорта која ће њихов живот учинити квалитетнијим. 

      

 

4. ГЕОГРАФСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Oпштинa Кнић налази се на 43° 55' 43" географске ширине и -20° 42' 54" географске дужине. Припада 

Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, Краљево, Чачак и Горњи Милановац. Заузима 

порвршину од 413 км са 36 насељених места у којима живи 16.148 становника (попис 2002. год.). 

Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност са околином. 

Саобраћај се углавном одвија преко магистралних путних праваца Крагујевац - Чачак и Крагујевац - Краљево и 

регионалним путевима Кнић-Баре; Крагујевац-Горњи Милановац, преко којих се обезбеђују излазак на ауто-пут 

Београд-Ниш и ибарску магистралу. Повезаност општинског центра Кнића чија се седишта налазе на 

двадесетом километру магистралног пута Крагујевац-Чачак, са насељеним местима на подручју општине 

обезбеђују се локалним путевима у дужини од 92 км, од чега је 66 км асфалтирано. 

Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 41км, Краљева 43 км, 

Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије Кнића пролази значајан међународни 

железнички коридор Крагујевац-Краљево, као и два магистрална пута који општину повезују са ибарском 

магистралом, Чачком и Горњим Милановцом. 

Општина Кнић територијално припада подручју Груже, најживописнијем делу Шумадије. У свом 

саставу има укупно 36 села и заузима површину од 413км .  Друмским и железничким саобраћајем добро је 

повезан са свим крајевима у Србији. У централном делу општине формирано је Гружанско језеро на коме 

постоје веома добри услови за спортове на води (веслање и кајак) и риболов. Ловиште ʺГружаʺ је оивичено 

обронцима планине Рудник са севера, Котленика са југа и Гледићких планина са југоистока, идеално место за 

лов крупне и ситне дивљачи. 

 

Рељеф Кнића карактеришу изражене висинске разлике између 

појединих предела. Плодне површине око реке Груже и њених притока 

имају просечну надморску висину од 270 метара, а узвишења према 

Руднику, Гледићким планинама, Котленику и другим планинама пењу се на 

око 500 метара надморске висине.Овај део јужне Шумадије богат је шумом, 

водом и плодном земљом. Овакав рељеф и плодна земља око реке Груже 

веома је погодна за ратарске и повртарске културе, а читаво подручје за 

воћарство и сточарство. 

 

   

Климатске прилике овог подручја карактеришу умерено хладне зиме и умерено топла лета, што су 

основна обележја умерено континенталне климе. 

На територији општине Кнић постоје добри услови за развој спортова на води – веслањеи кајак, 

риболова, планинарења, трекинга и бициклизма. На језеру је изградјена основна инфраструктура за потребе 

веслања и овај вид спорта се успешно одвија последњих десетак година на Гружанском језеру. Остварења је 

веома добра сарадња са Веслачким савезом Србије и Кајакашким савезом Србије . 

Општина Кнић својом очуваном природом и Гружанским језером пружа изузетне услове за спортско - 

рекреативни туризам. Треба издвојити могућности припреме спортиста за спортове на води, поготово веслање 

јер је изграђења комплетна инфраструктура за прилаз језеру и хангар за смештај спортске опреме. Изузетну 

погодност представља то што је језеро дугачко око 8 км и састоји се из два дела. У једном делу налази се 
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веслачка стаза, а у другом делу које је дугачко око 5км без обзира колико јак ветар дува увек је могуће да се 

несметано весла, јер се налази у усеку између брда и има "мирне" воде.  

Веслачка репрезентација Србије на просторима Гружанског језера одржава припреме за светска 

такмичења. Да би све било идеално за овакву врсту спорта постоје значајни смештајни капацитети како у 

мотелима тако и развијеном сеоском туризму. Узимајући у обзир природне ресурсе, културно историјско 

наслеђе и географски положај на територији општине Кнић постоје услови за развој сеоског, спортско - 

рекреативног, излетничког и ловног туризма. 

Гружанско језеро пруза веома добре могућности за спортски риболов  и организовање тамчења. 

Спортисти и риболовци користе услуге смештаја и исхране у оквиру сеоског туризма . Трекинг је последњих 

година све популарнији код љубитеља боравка у природи. Овај спорт подразумева организовање вишедневних 

пешачких тура при чега учесници треба да препешаче од 15 до 20 км у току дана. Пешачење треба да буде 

организовано у природу са успутним обиласцима културноисторијских споменика, природних реткости уз 

одмарање на видиковцима. 

На територији општине Кнић веома је повољна конфигурација терена и за планинарење. Велики број 

планинара долази на Котленик и Гледићке планине, а веома је срактиван и излазак  Борачког  крша. 
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4.1.СТАНОВНИШТВО 

 

На основу података који се односе на последњих пет званичних пописа становништва може се 

констатовати непрекидан пад броја становника општине Кнић. По последњем званичном попису становништва 

спроведеног 2011. године општина Кнић је имала 14.237 становника што представља умањен број становника 

за 11,83% у односу на  попис из 2002. године,  односно 23,96% у односу на попис спроведен 1991. године. С 

обзиром да општина Кнић спада у групу малих општина, са претежном активношћу у области пољопривреде, 

то је један од разлога што млађе популације нису заинтересоване за опстанак на сеоским домаћинствима и 

мигрирају ка већим привредним центрима. Један од начина заустављања овог процеса је свакако обогаћивање 

друштвеног живота младих на селу, наричито кроз развој спорта, као активног чиниоца модерног друштва. 
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Структура становништва општине Кнић по старости формирана је директним дејством фертилитета, 

односно наталитета, а процес старења је у највећој мери условљен секуларним падом наталитета. На структуру 

становништава према старости утицали су смртност, у мањој мери односно миграције млађег становништва у 

знатно већој мери. Старосна структура становништва општине Кнић показује да се током посматраног периода 

најбројнија групација становништва померају од средњих година ка старијем становништву. 

 Према подацима са пописа становништва спроведеног 2002. године, у укупном контигенту 

становништва, радно способно становништво (мушкарци 15-64 година и жене 15-59 година) учествује са 

55.78%, док је учешће становништва старијег од 60 година 34 %. Узимајући у обзир ове податке, као и 

негативну стопу природног прираштаја од -11.3 промила и да је најбројнији контигент становништва у распону 

година од 65 до 69 на попису 2002. године (на попису 1971. године било је од 15 до 19 година), јасно је да  

Кнић, као у осталом и цела Србија има проблем "старења". 

Према подацима из пописа 2011. године, у укупном контигенту становништва радно способно 

становништво (мушкарци 15 - 64 година и жене 15-59 година) учествује са 61,55%, док је учешће становништва 

старијег од 60 година 32,7 %. Узимајући у обзир ове податке, затим врло високу, негативну стопу природног 

прираштаја од -14.9 промила, као и чињеницу да је најбројнији контигент становништва у распону година од 55 

до 59, може се закључити да је ситуација нешто боља него код пописа 2002. године, али  јасно је да  Кнић, има 

проблем "старења" , пада наталитета, као и миграције младих ка граду.   

 

 

5. АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ – 

SWOT анализа 

 

СНАГЕ 

 

1. Сарадња са локалном и друштвеном 

заједницом 

 

2. Стручно усавршавање 

 

3. Размена информација и искуства између 

установа и родитеља 

 

4. Развијеност спорта у односу на услове, 

велики број спортских клубова  

СЛАБОСТИ 

 

1. Негативна популациона политика 

 

2. Неразвијеност општине 

 

3. Мала финансијска средства 

 

4. Мали број деце и омладине 

 

5. Застарелост и недовољна опремљеност 

наставним средствима  

Становништво према старосним групама и полу, 2013─2014.  

 2013  2014 
  
 женско мушко  женско мушко 

Деца старости до 6 година (предшколски 

узраст) 

314 302   298 285 

Деца старости 7─14 година (узраст основне 

школе) 

475 501  474 493 

Становништво старости 15─18 година 

(узраст средње школе) 

264 313   248 286 

Деца (0─17 година) 985 1034  955 979 

Млади (15─29 година) 1016 1236  994 1191 

Радни контингент становништва (15─64 

година) 

4081 4682   4008 4620 

Укупан број становника 6852 7025   6757 6918 

Извор: Витална статистика, РЗС 
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5. Људски ресурси - велики број спортиста и 

спортских радника 

 

6. Постојање адекватног простора за изградњу 

затворених објеката 

  

7. Постојећи ресурси (језеро, изграђени терени 

отвореног типа – фудбалска игралишта, 

објекти...) 

 

8. Тимски рад и креативност 

 

 

 

 

 

 

 

6. Недовољан простор за рад, игру и 

спортске активности 

 

7. Недовољно богате и разноврсне понуде 

услуга  

 

8. Недоступност установа већем броју 

корисника 

 

9. Непостојање спортских објеката 

затвореног типа – спортска сала  

 

10. Непостојање садржаја омладинског 

спорта за особе са инвалидитетом 

 

11. Недостатак едукативних програма  

 

12. Недостатак медија 

 

13. Недостатак кадрова за креативан рад са 

децом и омладином 

 

14. Непостојање културних и спортских 

садржаја за особе са инвалидитетом 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

 

1. Усавршавање запослених  

 

 

2. Организовање додатних активности за веће 

презентовање установе у окружењу и медијима 

 

3. Масовни облици континуираног спортског 

ангажовања школске деце и омладине 

 

4. Улагање у спорт кроз донаторске програме 

 

5. Максимална искоришћеност будућих 

спортских објеката од стране деце, омладине и 

рекреативаца 

 

6. Развој већег броја спортских грана 

 

8. Постојање стратегије и акционог плана за 

развој спорта 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

1. Сиромашно становништво 

 

2. Негативна популациона политика 

 

3. Недовољна мотивисаност стручних кадрова 

због материјалне ситуације   

 

4. Запостављеност аматерског спорта и малих 

општина од стране Министарства омладине и 

спорта 

 

5. Глобална економска криза 

 

6. Одлив становника, првенствено младих 

 

 

 

 

5.1. ОПШТИ ПОДАЦИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 У општини Кнић постоји 6 регистрованих гранe спорта, од којих je према броју спортских 

организација, најмасовнијa фудбал (19  клуба) ,  одбојка (1 клуб) , шах (2  клуба), кошарка  (1 клуб),  

стонотениски клуб ( 1 клуб), планинарство ( 1 клуб). 
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 Неки од спортских клубова имају веома дугу традицију, као што је фудбалски клуб Марјан из Кнића, 

који ове године слави 90 година постојања. 

 Спорт у општини Кнић има дугу традицију, скоро један век. Највећу заступљеност и масовност, 

наравно, има фудбал, који у оквиру Фудбалског савеза општине Кнић броји преко 600 регистрованих играча. 

Поред фудбала, који је најразвијенији, спортисти книћанске општине баве се и шахом, одбојком, кошарком, 

планинарством, спортским ловом и риболовом. Укупан број активних спортиста је већи од 2000. 

Фудбал 

 

            Најзаступљенија грана спорта је фудбал. На територији општине Кнић постоји и активно се такмичи 19 

клубова. ФК“ Гружа“ из Груже, основан 1947. има најуспешније резултате, док клуб са највећом традицијом са 

ове територије је ФК „ Марјан“ из Кнића, основан давне 1927.године, а затим „ БСК“ из Борча. Свакако треба 

издвојити и ФК “Партизан“ из Бумбаревог Брда, који се једно време такмичио у српској лиги и поседује 

најлепше изграђен стадион на територији општине. Клубови су удружени у Фудбалски савез општине Кнић и 

преко њега остварују своја права и заједничке интересе код ФСС, републичког, регионалног и окружног савеза. 

У скопу Фудбалског савеза налазе се и Удружење фудбалских судија и Удружење фудбалских тренера. 

Клубови се такмиче у зонском, окружном, међуопштинском и општинском гангу такмичења. 

Планинарство 

 

               Планинарско душтво „ Каменац“ из Груже је једино друштво на територији општине Кнић, које се 

бави овом спортско- рекреативном активношћу. Клуб је основан 22.05.1978. године, под називом Планинарско 

друштво „Каменац“. Циљ Планинарског друштва је да кроз организовања планинарских активности развија и 

подиже радну способност планинара, да развија смисао за друштвени живот, другарство, дисциплину, да се 

чувају природна богаства, објекти и путеви у планинама и др. Друштво је извршило маркацију Гледићких 

планина и Котленика, а стазе се и сада користе.Планинарско друштво „ Каменац“ има изузетну сарадњу са 

Планинарским савезом Србије и са другим планинарским друштвима. Броји преко четрдесет чланова и сарађује 

са друштвима из Kрагујевца, Краљева, Трстеника, Чачка и Београда . 

Шах 

 

              Шаховски спорт је заступљен у оквиру три клуба. Шаховски клуб „ Кнић“ из Кнића основан је 1995 

године. Шаховски клуб „ Брњица “ из Брњице, основан је маја 2006 године, Шаховски клуб „Гружа“ из Груже, 

основан јуна 2015. године.Такмиче се у Шумадијској А лиги. Клубови броје укупно 50 чланова- такмичара. 

Риболов 

 

              Риболовачко друштво“ Љубитељи воде Груже“ из Груже. Друштво је основано 2010. године. Броји око 

50 чланова. Активно учествују у свим акцијама чишћења језера. 

Стони тенис 

 

              Стонотениски клуб “Спин 12“ из Губеревца oснован је 2012. године. У склопу клуба раде две секције, у 

Пајсијевићу и у Лесковцу. 

Кошарка 

 

              Кошаркашки клуб „Зицер“ из Груже основан је 2014 године. Клуб има 55 чланова, сврстаних у три 

категорије. У склопу клуба ради и школица спорта за децу предшколског узраста. 

Спортска академија 

 

             Спортска академија „Олимпик“ из Груже основана је 2015 године. Академија се тренутно базира на два 

спорта: фудбал и одбојку, а планирано је и увођење Школице спорта за децу узраста од 5 до 8 година. Постоји 

могућост увођења и других спортова што зависи од интересовања деце. Фудбалери се тренутно такмиче у 

незваничној лиги ФК Шумадија Крагујевац за 2006 годиште. Такмиче се у Мини- Макси лиги у организацији 

Фудбалског савеза Србије. Чланови су акције „Моја школа, мој клуб“ у организацији Фудбалског Савеза Србије 

и Министарства Просвете. 
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5.2. ПРЕГЛЕД СПОРТСКИХ КЛУБОВА И СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

ФК “Марјан ” Кнић 

Ово је најстарији клуб на територији општине Кнић.Основан је давне 1927.год. и од тада се успешно 

такмичи, такмичио се и представљао општину Кнић у Шумадијско-Поморавској лиги, Српској лиги (група 

Запад), Зона Морава, Шумадијској лиги. Тренутно се такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-

Баточина. 

 

ФК “Гружа “ Гружа 

 ФК "Гружа" из Груже од свог оснивања 1947. године има најзначајније такмичарске резултате. Тренутно 

се такмичи у Зони група Дунав. ФК "Гружа"  је у два наврата била члан Српске лиге група запад и учесник 

шеснаестине финала купа Југославије. 

 

ФК “Шумадија “ Топоница 

Клуб се годинама успешно такмичи у Шумадијској лиги,где се такмиче клубови из пет Савеза Кнића, Раче, 

Баточине, Тополе и Аранђеловца. Највећи успех клуба је 2012/13 год. када се клуб такмичио у Зони Дунав, 

у којој и сада члан. 

 

ФК “Борац “ Пајсијевић 

Клуб се годинама успешно такмичи у Шумадијској лиги,где се такмиче клубови из пет Савеза                        

Кнића, Раче, Баточине, Тополе и Аранђеловца. 

 

ФК “Гривац ”Гривац 

Клуб се такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина. У два наврата члан шумадијске окружне 

лиге. 

 

ФК “Котленик “ Лесковац 

Клуб се такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина. 

 

ФК “Котленик “ Гунцати 

Клуб се такмичи у Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “Бели Орлови “ Брестовац-Коњуша 

Клуб се успешно такмичио у Шумадијској лиги, Међуопштинској лиги, а тренутно се такмичи у 

Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “Партизан “ Бумбарево Брдо 

Овај клуб је од 2006. год. доживео комплетно реновирање игралишта, изградња новог објекта, трибина са 

столицама. Клуб је достигао такмичење у Српској лиги група Запад у којој се неколико сезона успешно 

такмичио, а највећи успех клуба је пласман у шеснаестину КУП-а Србије. Тренутно се такмичи у 

Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “Младост “ Рашковић 

Клуб се успешно такмичио у Шумадијској лиги, а тренутно се такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-

Баточина. 

 

ФК “Баре” Баре 

Клуб се успешно такмичио у Шумадијској лиги, а тренутно се такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-

Баточина. 

 

ФК “Слога” Забојница 

Клуб се успешно такмичио у Шумадијској лиги, Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина. Тренутно се 

такмичи у општинкој лиги. Три године је био члан шумадијске зоне. 

 

ФК “Бечевица “ Бечевица 

Клуб се успешно такмичио у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина, тренутно се такмичи у 

Општинској лиги ФСО Кнић. 
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ФК  “БСК “ Борач 

Клуб се успешно такмичи у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина, а такође је клуб са дугом и 

великом традицијом. Осам година је члан шумадијске лиге. 

 

ФК  “Брњица “ Брњица 

Клуб се такмичио у Општинској лиги ФСО Кнић. Тренутно се не такмичи. 

 

ФК “ Млади Радник “Драгушица 

Клуб се такмичи у Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК  “Јединство” Опланић 

Клуб се такмичи у Општинској лиги ФСО Кнић.  

 

ФК “Полет “ Губеревац 

Клуб се такмичио у Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина, Општинској лиги ФСО Кнић. Тренутно се 

не такмичи. 

 

ФК “Полет “ Љубић 

Клуб се такмичи у Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “ Борац “ Љуљаци 

Клуб се успешно такмичио у Шумадијској лиги, Међуопштинској лиги Кнић-Рача-Баточина. Тренутно се 

не такмичи. 

 

ФК “Младост “ Претоке 

Клуб се такмичи у Општинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “Омладинац-Шумадинац”Вучковица 

Клуб се такмичи у међуопштинској лиги ФСО Кнић. 

 

ФК “Жуње”Жуње 

Клуб се такмичио у Општинској лиги ФСО Кнић. Тренутно се не такмичи. 

 

Стонотениски клуб “Спин 12” Губеревац 

Клуб се успешно турнирски такмичи са другим клубовима на територији Централне и Западне 

Србије.Основан је 2010.год. 

 

Шаховски клуб “Брњица “ Брњица 

Клуб је основан 2006.године. Годинама активно учествује и такмичи се у лигама  

Шумадије и Поморавља, као врло успешан Шаховски клуб. 

 

Шаховски клуб “Кнић” 

Клуб је основан 1995. године. Годинама активно учествује и такмичи се у лигама  

Шумадије и Поморавља, као врло успешан Шаховски клуб. А у периоду од 2006. До 2013. године се 

такмичио у Српској лиги "Север". 

 

Шаховски клуб “Гружа” Гружа 

Клуб је основан 2015.године. Од тада се успешно такмичи у шумадијској лиги. 

 

 

Планинарско друштво “Каменац” Гружа 

Ово је једина организација са територије општине Кнић која се бави овом спортско-рекреативном 

активношћу.  

Ова организација има преко 40 регистрованих чланова који своје активности спроводе кроз маршеве, 

логоровање и друге разне активности у природи. Највећи број чланства чине ученици ОШ "Рада Шубакић" 

из Груже. Планинарско друштво "Каменац" има веома развијену сарадњу са Планинарским савезом Србије 

и другим планинарским друштвима широм Србије. 

 

 

Кошаркашки клуб “Зицер 2014“ Гружа 
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Клуб је основан 2014. год. успешно се такмичи са својим селекцијама у Регионалном Кошаркашком Савезу 

Централне Србије. Клуб броји око 60 регистрованих чланова. 

 

 

5.3. Спорско рекреативне манифестације у општини Кнић 

  

На територији општине Кнић се одржавају следеће спортско-рекреативне манифестације : 

 

Назив манифестације Место одржавања Време одржавања 

Меморијални турнир у малом 

фудбалу «Драшко Зечевић» 

Гружа јул 

Ноћни турнир у малом 

фудбалу 

Кнић Јул 

Турнир у малом фудбалу на 

трави 

Бечевица Август 

Спортска олимпијада Коњуша Мај 

Турнир у малом фудбалу Губеревац Јун 

Турнир у малом фудбалу Вучковица Август 

Меморијални турнир у 

великом фудбалу „Саша 

Ђорђевић“  

Опланић Јул 

Меморијални турнир у 

великом фудбалу „Милорад 

Матовић Пиксер“ 

Борач Јун 

Меморијални турнир у 

великом фудбалу „Марко 

Јанковић“ 

Гружа Август 

Турнир за млађе категорије Гружа Август 

Шаховски турнир Кнић Август 

 

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

КЛУБОВА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 У ,,СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2014-2018." наводи се следеће: 

 ,,Организације у области спорта у Републици Србији имају ограничене ресурсе, а често имају и веома 

уску базу за приходовање, тако да је њихово одрживо финансирање функционални приоритет. 

 Изазови у финансирању спорта су вишеструки: девастирана економија и пад стандарда; неадекватна 

или недостајућа спортска инфраструктура; финансијски слабе јединице локалних самоуправа; ограничења у 

спонзорству;  

 У пракси се као посебан проблем појавило одсуство јасних критеријума и процедура за финансирање 

програма у многим јединицама локалне самоуправе, који је додатно усложњен одсуством адекватне контроле 

утрошка одобрених средстава и ефеката реализације програма. Приоритети утврђени Законом о спорту се 

већином не поштују. Посебно је уочљива несразмера између финансирања рекреације и такмичарског спорта, а 

у оквиру такмичарског спорта повлашћен положај појединих спортова иако не постоје одговарајући повратни 

ефекти". 
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 На који начин треба улагати у спортске клубове, да би они остварили своју сврху? Које програме у 

којим клубовима  и у ком облику суфинансирати да би се постигло што квалитетније бављење спортом младих? 

Проблеми финансирања клубова су сложени, посебно ако узмемо  у обзир велики број различитих клубова и 

удружења. У Книћу постоје уређене одлуке и критеријуми, међутим увек постоји простор за побољшање 

досадашњег система, а с циљем да се унапреди и поспеши квалитет рада и финансијска самосталност самих 

спортских клубова. 

 Што се финансирања спорта од стране локалне самоуправе тиче, у општини Кнић се сагледавањем 

издвојених средстава за финансирање спорта у претходном периоду може закључити да се из године у годину 

планира све више средстава  и да се постојећа тенденција раста и даље наставља. 

 Општина Кнић, према финансијском плану је Одлуком о буџету општине Кнић за 2016.годину, 

издвојила за финансирање спорта укупно 4.000.000,00 динара, док је за 2017.годину за финансирање спорта 

предвиђено у буџету укупно 5.112.000,00 динара. 

 

 

7. ПРЕГЛЕД СПОРТСКИХ КАПАЦИТЕТА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

      Назив Површина 

(m²) 

              Намена        место 

Школска сала 300 За ђаке основне школе и 

рекреацију 

Напомена: Сала не поседује 

свлачионице, нема адекватно 

грејање и опрему. 

Кнић 

Терен за мали фудбал 

од вештачке траве 

450 За одржавање физичке културе у 

настави О.Ш. и средње 

школе.Поседује 

рефлекторе.Подлога је дотрајала, 

задржава воду као и дрвена ограда 

око терена. 

Кнић 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ “Вук 

Караџић” 

450 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ и средње школе. 

Одржавање турнира. 

Кнић 

Терен за одбојку 

ОШ “Вук Караџић” 

200 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ и средње школе. 

Кнић 

Терен за кошарку 

ОШ “Вук Караџић” 

 

250 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ и средње школе. 

Кнић 

Фудбалски терен 

 

8000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем стању, 

запушена дренажа, трибине у 

лошем стању, обрушена је ограда 

до улице, објекат и свлачионице 

веома старе и не реновиране. 

Кнић 

Терен за мали фудбал 

од вештачке траве 

450 За одржавање физичке културе у 

настави О.Ш 

Напомена: Терен не поседује 

рефлекторе, у добром стању. 

Гружа 

 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Рада Шубакић” 

400 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ и одржавање 

турнира. 

Гружа 
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Фудбалски терен 

 

7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује трибине, 

објекат и свлачионице мало 

реновиране, али не довољно за 

ранг у коме се такмиче. 

Гружа 

Фудбалски терен 

 

6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује трибине, нема 

струју , воду, грејање 

Лесковац 

Фудбалски терен 

 

6500 Тренутно се не такмичи. 

 

Губеревац 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Рада Шубакић” 

450 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ. Терен је у лошем 

стању. Има осветљење. Одржавају 

се турнири. 

Губеревац 

Фудбалски терен 

 

7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује трибине,објекат 

реновиран. 

Пајсијевић 

Фудбалски терен 

 

7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује трибине,објекат 

у веома лошем стању,без струје и 

воде. 

Љубић 

Фудбалски терен 

 

6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује трибине,објекат 

у веома лошем стању,без струје и 

воде. 

Вучковица 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Вук Краџић” 

400 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ и одигравање 

турнира. 

Вучковица 

 

Фудбалски терен 7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује трибине,објекат 

у веома лошем стању,без струје и 

воде. 

Гунцати 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Вук Краџић” 

300 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ . 

Гунцати 

Фудбалски терен 8000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен удобром 

стању,поседује трибине са 

столицама,објекат у одличном 

стању.Реновиран 2008.год. 

Бумбарево Брдо 
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Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Вук Краџић” 

300 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ 

Бумбарево Брдо 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен лошем стању,не 

поседује трибине,објекат у лошем 

стању,нема струју и воду. 

Претоке 

Фудбалски терен 7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује трибине,објекат 

у лошем стању.Терен користе два 

фудбалска клуба. 

Топоница 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Свети Сава” 

400 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ 

Топоница 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује трибине,објекат 

у лошем стању,нема струју и воду. 

Бечевица 

 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује 

трибине,објекат у лошем 

стању,има струју и воду. 

Борач 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује 

трибине,објекат у лошем 

стању,нема струју и воду. 

Баре 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Свети Сава” 

400 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ 

Баре 

Фудбалски терен 6500 Објекат добром стању Забојница 

Терен за рукомет и 

мали фудбал ОШ 

“Свети Сава” 

400 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ. Терен у лошем у 

стању. 

Забојница 

Терен за кошарку и 

одбојку 

ОШ “Свети Сава” 

 

300 За одржавање физичке културе у 

настави ОШ 

Забојница 
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Фудбалски терен 7000 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује 

трибине,објекат у добром 

стању,има струју и воду. 

Коњуша 

Фудбалски терен 6500 Не такмичи се Брњица 

 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,поседује трибине,објекат 

у лошем стању,нема струју и 

воду. 

Гривац 

   Гривац 

Фудбалски терен 6500 Не такмичи се Љуљаци 

Фудбалски терен 6500 Не такмичи се 

 

Жуње 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у лошем 

стању,не поседује 

трибине,објекат у лошем 

стању,нема струју и воду. 

Опланић 

Фудбалски терен 6500 Редовно такмичење 

Напомена: Терен у добром 

стању,не поседује 

трибине,објекат у лошем 

стању,нема струју и воду. 

Рашковић 

 

 

7.1. ЧЛАНСТВО У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА 

 

На територији општине Кнић број регистрованих спортиста по свим категоријама је 780 спортиста.   

 

Број спортиста старијих од 14 година и бави се следећим спортовима: 

 фудбал као прва група 450 фудбалера аматера 

 шах као друга група 50 шахиста аматера 

 стонотенис друга група 20 стонотенисера аматера 

 планинарско друштво као друга група 40 планинара аматера 

 

Број спортиста млађих од 14 година и бави се следећим спортовима: 

 фудбал као прва група 150 фудбалера (јуниори) 

 кошарка као друга група 55 кошаркаша 

 одбојка као друга група 25 одбојкаша 

  

Постоји такође карате клуб који је као огранак матичног карате клуба из друге општине-града Чачка, који броји 

25 каратиста. 

   

 

 



07.02.2017.                                       Службени гласник општине Кнић                                     Број 1 – страна 36 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА 

РАЗВОЈА СПОРТА У 

ОПШТИНИ КНИЋ 

8. ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8.1.РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Закон о спорту на следећи начин дефинише школски спорт „Школски спорт, у смислу овог закона, 

обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, 

укључујући и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним 

планом и програмом, утврђеним у складу са законом.  

Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и школско физичко 

васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама и међусобно се допуњују, делећи 

заједничке темељне циљеве: допринос здрављу и складном развоју личности. Физичко васпитање омогућава 

ученицима да стекну базичне кретње, вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове према 

физичкој активности и спорту, припремајући их за активан начин живота. Бављење школским спортом 

омогућава деци и младима да кроз такмичења различног нивоа унапреде своје моторичке компетенције, 

социјалне вештине и самопоштовање и може да представља прелаз ка бављењу спортом у спортским 

клубовима. 

 

ОПШТИ ЦИЉ: 

 

Већи ниво оспособљене омладине и стручних кадрова усклађен са личним афинитетима и развојним 

потребама општине уз континуирану сарадњу свих кључних актера. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

 

1. Повећање функционалности свих расположивих спортских капацитета школских објеката 

- Реконструкција објеката у циљу изналажења решења за свлачионице и купатила у школама које их 

немају 

- Одржавање објеката, како затворених, тако и отворених 

- Опремање инфраструктуром (исцртавање терена и сл.) и недостајућим реквизитима 

2. Доступност отворених терена свима  

- Обезбедити доступност отворених терена свима за рекреативно бављење спортом и ван наставних 

активности 

- Обезбедити осветљење отворених терена 

Омасовљење спорта и тежња ка остварењу бољих резултата спортиста кроз школски,  рекреативни, 

аматерски и спорт доступан свима, уз обезбеђивање инфраструктуралних услова за бављење истим 

Спорт за све 
Развој  

предшколског и 

школског спорта 

Развој аматерског 

спорта 

Унапређење спортске 

инфраструктуре у 

општини Кнић 
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- Обезбедити видео надзор отворених терена 

- Опремање реквизитима 

3. Повећање броја спортских активности 

- Анализа броја секција и броја укључених ученика у односу на број ученика по свакој школи 

- Повећање броја секција базичних спортова у свакој школи 

- Израда плана активности школских сала 

- Укључивање родитеља ученика нижих разреда у реализацију школских спортских активности и 

манифестације 

- Унапређење везе између школа, спортских организација и Домова здравља 

- Организација ваннаставних и рекреативних активности предшколаца и школараца у природи. 

4. Организовање школских такмичења и медијска покривеност истих 

- Организовање школских такмичења, како обавезних, тако и оних који ће служити за промоцију 

спортских активности, нарочито нижих узраста 

- Мотивација родитеља за укључивање у исте 

- Укључивање медија 

- Промоција фер плеја 

 

8.2. СПОРТ ЗА СВЕ 

 

Спорт за све пре свега значи рекреацију, односно бављење спортским активностима ван 

професионалног подручја и често се овај појам назива рекреативни спорт. У овој области спорта, мотивација за 

бављење спортским активностима је повезана са одмором и рекреацијом, унапређењем здравља и споствених 

резултата. 

Спорт за све (рекреативни спорт) је један од најважнијих аспеката унапређења психофизичког здравља 

становништва. Задатак локалне самоуправе је и унапређење рекреативног спорта, као један од видова здравог 

животног стила. 

 Прихватање здравог животног стила који подразумева физичку активност, здрав начин исхране и избегавање 

пушења, може спречити појаву обољења или олакшати лечење. Рекреативно бављење спортом, оно којим се 

баве статистике и оно које говори у прилог развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са 

стандардима и препорукама ЕУ, је оно рекреативно бављење спортом које се реализује: редовно (минимум 

једном недељно), по квалитетним програмима, под вођством стручних лица, на за то адекватним спортским 

објектима и уз адекватну лекарску контролу. 

 У промоцији физичке активности значајна је координисана акција свих сектора друштва. Спортска рекреација 

је усмерена на примену разноврсних спортско рекреативних активности, које су усаглашене са нивоом 

способности, здравственим стањем, полним и узрасним карактеристикама, врстом и карактером посла на 

радном месту, са субјективним потребама и интересима појединца.  

 Најзаступљеније рекреативне активности су пешачење, фудбал, трчање, вожња бицикла, фитнес центри 

и аеробик за жене, као и учешће у планинарским акцијама.  

  

ОПШТИ ЦИЉ: 

 

Унапређење услова за развој  спорта, правилан раст и развој, здрав начин живота и останак младих у 

локалној заједници. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

 

1. Обезбеђивање лекарске контроле за учеснике свих програма из области Спорт за све  

2. Изградња и одржавање постојећих спортских школских терена  на отвореном  

3. Опремање објеката за рекреативно бављење спортом, спортским справама и реквизитима  

4. Стручно усавршавање људских ресурса који баве реализацијом програма за особе са инвалидитетом  

5. Обезбеђивање прилаза свим спортским објектима за особе са инвалидитетом  

6. Укључивање месних заједница у организовању такмичарских програма у Спорт за све  

7. Обезбеђивање приступа просторима за сталне спортско-рекреативне програме за све узрасте 
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8.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Спорт представља изузетно важан елемент у развоју и очувању како индивидуалног психо-физичког 

идентитета личности, тако и развоја, очувања и интеграције читавих друштава, односно нација. Сва озбиљна 

друштва посвећују посебну пажњу рекреативном и професионалном спорту са посебним освртом на млађе 

генерације као основом здравог друштва и сигурне будућности. 

У Републици Србији пажња овом изузетно важном питању пружена је кроз стратешка документа 

(националну стратегију развоја спорта, акциони план и законе) као и постојање посебног министарства које је 

задужено за област спорта. Стратегија развоја спорта у Републици Србији је документ усвојен 2014. године 

којим се овом питању приступа систематски и свеобухватно, али и даје могућност нижим нивоима власти да се, 

кроз своја документа и активности, усмере на унапређење спорта. 

Важно је напоменути да се посебна пажња посвећује питању спортске инфраструктуре која је, 

дефинитивно, основ свеукупног развоја спорта у општини Кнић. У оквиру анализе стања инфраструктуре на 

територији општине Кнић, направљена је генерална класификација спортских објеката која је дата у прегледу 

спортске инфраструктуре у овом програму.  Пошто је инфрастуктура један од приоритета овог програма, од 

веома велике важности за развој спорта у општини Кнић је свакако изградња спортске хале на територији 

општине Кнић, која је неопходна у циљу развоја спорта у општини Кнић. 

 

ОПШТИ ЦИЉ: 

 

Стварање и побољшање услова за тренирање, аматерски спорт, спортску рекреацију и такмичења 

адаптирањем и изградњом спортских објеката. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

 

1. Изградња спортске хале на територији општине Кнић 

2. Изградња нових, као и обележавање и одржавање постојећих спортских објеката, 

3. Додатно опремање објеката спортским справама и реквизитима, 

4. Изградња и опремање спортских школски сала у Книћу, Гружи и Топоници 

5. Подстицање месних заједница у смислу већег ангажовања у процесу организовања такмичарских 

програма, 

6. Организовање једнодневних програма спорта који промовишу здрав начин живота, 

7. Побољшање услова за веће учешће деце и младих у спорту, 

8. Унапређење предшколског и школског спорта и укључивање већег броја деце у бесплатне програме 

школског спорта, 

9. Неговање културе спортског понашања, сарадње и поштовања код најмлађих генерација, 

10. Даља помоћ спортским клубовима кроз обезбеђивање потребних материјално-техничких услова, 

11. Наставак праксе финансијског подржавања спорстских клубова, разних активности и пројеката из 

области спорта од стране локалне самоуправе. 

 

 

8.4. РАЗВОЈ АМАТЕРСКОГ СПОРТА 

 

Аматерски спорт у општини Кнић је један од најразвијенијих видова спортског такмичења. Броји 

највећи број чланова и преставља свакако центар спортског и друштвеног дешавања у појединим сеоским 

срединама. Директан развој аматерског спорта , представља апроксимативно и развој спорта у читавој општини 

Кнић. 

ОПШТИ ЦИЉ: 

 

Подстакнуто значајније укључење јединице локалне самоуправе у финансирање програмских 

активности из области аматерског спорта. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

 

1. Директне мере подршке из буџета општине Кнић 

2. Веће укључивање јавних представника у организације такмичења 

3. Већа улагања у инфраструктуру сеоских клубова 
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4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спорта кроз одговарајућа акта  

5. Израђени критеријуми за финансирање ове области на локалном нивоу 
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9. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ КНИЋ 2017. - 2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ КНИЋ 

ОПШТИ ЦИЉ 1.1:  Стварање и побољшање услова за тренирање, аматерски спорт, спортску рекреацију и такмичења 

адаптирањем и изградњом спортских објеката 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење спортске инфраструктуре изградњом спортских објеката 

АКТИВНОСТ

И 

МЕРЕ/ЗАДАЦИ  ИНДИКАТОРИ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА  

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ  

РЕСУРСИ 

Изградња и 

адапрација 
спортске хале у 

општини Кнић 

Изградња спортске 

хале на територији 
општине Кнић 

 Индикатор: 

Израђен 
пројекат за 

изградњу и 

адаптацију 
спортске хале 

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори 

 

2017.-2020. 

година 

Буџет и 

остали 
извори 

финансирања 

Изградња нових, као 

и обележавање и 

одржавање 
постојећих 

спортских објеката, 

 Индикатор: 

Изграђена 

спортска хала 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

 

2017.-2020. 

година 

Буџет и 

остали 

извори 
финансирања 

Додатно опремање 
објеката спортским 

справама и 

реквизитима, 

 Индикатор: 

Доступост 

више врста 

спортова 
широј 

популацији 

Општина Кнић 
Ресорно 

министарство 

Донатори 
 

2017.-2020. 
година 

Буџет и 
остали 

извори 

финансирања 

Изградња и 

адаптација 
спортских 

школских сала 

у местима 

Кнић,  

Гружа и 
Топоница 

Изградња и 

опремање спортских 
школски сала у 

Книћу, Гружи и 

Топоници 

 Индикатор: 

Израђени 
пројекти за 

реконструкциј

у и адаптацију 

школских 

сала  

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори 

 

2017.-2020. 

година 

Буџет и 

остали 
извори 

финансирања 

Унапређење 
предшколског и 

школског спорта и 

укључивање већег 
броја деце у 

бесплатне програме 

школског спорта, 

 Индикатор: 

Изграђене 

спортске 

сколске сале  

Општина Кнић 
Ресорно 

министарство 

Донатори 

 

2017.-2020. 
година 

Буџет и 
остали 

извори 

финансирања 

Организовање 

једнодневних 

програма спорта 
који промовишу 

здрав начин живота, 

 Индикатор: 

Већи обухват 

деце 
укључених у 

спотртске 

секције 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

 

2017.-2020. 

година 

Буџет и 

остали 

извори 
финансирања 

Реконструкција 
постојећих 

спортских 

терена и 
школских 

спортских 

терена 

Побољшање услова 
за веће учешће деце 

и младих у спорту, 

 Индикатор: 

Већи број 

спортских 

секција 

Општина Кнић 
Ресорно 

министарство 

Донатори 

 

2017.-2020. 
година 

Буџет и 
остали 

извори 

финансирања 

 Директне мере 

подршке 

локалне 
самоуправе из 

буџета 

општине Кнић 
на унапређењу 

спортске 

инфраструктур
е 

Подстицање месних 

заједница у смислу 

већег ангажовања у 
процесу 

организовања 

такмичарских 
програма,школског 

спорта, 

 Индикатор: 

Боља 

инфраструкту
ра спортских 

такмичарских 

клубова 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

 

2017.-2020. 

година 

Буџет и 

остали 

извори 
финансирања 
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ПРИОРИТЕТ 2:  РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА 

ОПШТИ ЦИЉ 1.1:   Већи ниво оспособљене омладине и стручних кадрова усклађен са личним афинитетима и развојним 

потребама општине уз континуирану сарадњу свих кључних актера 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унпаређење предшколског и школског спорта у циљу развоја спорта у општини Кнић 

АКТИВНОС

ТИ 

МЕРЕ/ЗАДАЦИ  ИНДИКАТОРИ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА  

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Унпаређење 

предшколско

г и школског 
спорта у 

циљу развоја 

спорта у 
општини 

Кнић 

Повећање 

функционалности 

свих расположивих 
спортских 

капацитета 

школских објеката 
 

 Индикатор: 

Број клубова 

који 

организују 

промоције 

спорта у 

школама и 

учествују у 

раду секција 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори  

2020. година Буџет и 

остали 

извори 
финансирања 

Континуиран

а сарадња 
свих кључних 

актера школа, 

локалне 
самоуправе, 

Министарств

а просвете, 
родитеља, 

донатора и 

НВО Гружа и 
Топоница 

Повећање броја 

спортских 
активности 

 

 Индикатор: 

Продуктивниј
и ниво 

сарадње 

кључних 
актера 

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори  

2020. година Буџет и 

остали 
извори 

финансирања 

Подршка 

струковном 
повезивању 

на локалном, 

регионалном 
и 

националном 

нивоу и 
сарадња са 

институцијам

а које се баве 
неформалним 

образовањем 

Доступност 

отворених терена 
свима  

 

 Боља сарадња 

са 
институцијама 

које се баве 

неформалним 
образовањем 

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори  

2020. година Буџет и 

остали 
извори 

финансирања 

Побољшање 
здравствене 

контроле 

деце која су у 
систему 

шкослкох 

такмичења 

Унапређење везе 
између школа, 

спортских 

организација и 
Домова здравља 

 Индикатор: 

Квалитетнији 

васпитно 

образовни рад 
у школском 

спорту 

Општина Кнић 
Ресорно 

министарство 

Донатори  

2020. година Буџет и 
остали 

извори 

финансирања 

Стална 
медијска 

промоција 
програма и 

услуга из 

области 
спорта 

Организовање 
школских 

такмичења и 
медијска 

покривеност исти 

 Индикатор: 

Медијска 

популаризациј
а спорта у 

општини Кнић 

Општина Кнић 
Ресорно 

министарство 
Донатори 

2020. година Буџет и 
остали 

извори 
финансирања 
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ПРИОРИТЕТ 3:   СПОРТ ЗА СВЕ 

ОПШТИ ЦИЉ 1.1:   Унапређење услова за развој  спорта, правилан раст и развој, здрав начин живота и останак 
младих у локалној заједници 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Спорт доступан младима, старима, особама са инвалидитетом и женама 

АКТИВНОСТ

И 

МЕРЕ/ЗАДА

ЦИ  

ИНДИКАТОРИ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈ

А  

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Адаптација и 

уређење 
постојећих 

спортских 

објеката и 
алтернативних 

простора 

Изградња и 

одржавање 
постојећих 

спортских 

школских 
терена  на 

отвореном  

 

 Индикато

р: 

Просторни 

капацитети 

и услови за 

рад 

значајно 

унапређени 

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 
финансирања 

Развој 

људских 

ресурса у 
циљу 

унапређења 

спорта на 
територији 

општине Кнић 

Стручно 

усавршавање 

људских 
ресурса који 

баве 

реализацијом 
програма за 

особе са 

инвалидитето
м  

 Индикато

р: Број 

високообра
зованих 

тренера са 

адекватним 
нивоом 

образовања 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 

финансирања 

Обезбеђење 

адекватних 
услова и 

обезбеђивање 

лекарске 
контроле за 

учеснике свих 

програма из 
области Спорт 

за све  

 

 Индикато

р: 

Масовније 

учлањење 

деце и 
младих у 

спортске 

секције и 
већи број 

манифеста

ција 

 

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 
финансирања 

Побољшање 

услова за 
развој 

такмичарског 

спорта 

Опремање 

објеката за 
рекреативно 

бављење 

спортом, 
спортским 

справама и 

реквизитима  

 Индикато

р: 

Повећане 

спортске 

активност
и 

такмичар

ског 
спорта  

Општина Кнић 

Ресорно 
министарство 

Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 
финансирања 

Побољшање 

услова за 

развој 
рекреативног 

спорта 

Укључивање 

месних 

заједница у 
организовању 

такмичарских 

програма у 
Спорт за све  

 

 Индикато

р: 

Повећане 
спортске 

активност

и 
рекреатив

ног 

спорта  

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 

финансирања 

Приступ 

просторима за 

сталне 
спортско-

рекреативне 

програме за 
све узрасте и  

обезбеђивање 

прилаза свим 
спортским 

објектима за 

особе са 
инвалидитето

м  

 Индикато

р: 

Повећано 
бројно 

стање 

особа које 
се 

рекреативн

о баве 
спортом(по

себно деце, 

младих, 
жена, особа 

са 

Општина Кнић 

Ресорно 

министарство 
Донатори 

2022. година Буџет и остали 

извори 

финансирања 
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Бр. 66-101/17-01                                                                                                                       

У Книћу 31.01.2017                                                      

                                                                                           

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

 
             

            

 инвалидите

том, особа 
старије 

животне 

доби) 

ПРИОРИТЕТ 4:    РАЗВОЈ АМАТЕРСКОГ СПОРТА 

ОПШТИ ЦИЉ 1.1:   Подстакнуто значајније укључење јединице локалне самоуправе у финансирање програмских 

активности из области аматерског спорта 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење аматерског спорта и омладинског спорта 

АКТИВНОСТ

И 

МЕРЕ/ЗАДА

ЦИ  

ИНДИКАТОРИ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈ

А  

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Директне мере 
подршке из 

буџета 

општина Кнић 
за развој 

аматерског и 

омладинског 
спорта у 

општини Кнић 

Директне мере 
подршке из 

буџета 

општине Кнић 
 

 Индикато

р: Повећан 

број 

такмичарск

ог спорта 

Општина Кнић 
 

2017.-2022. 
година 

Буџет општине 
Кнић 

Веће 

укључивање 

јавних 
представника 

у организације 

такмичења 

 Индикато

р: Повећан 

број 

такмичарск

ог спорта 

Општина Кнић 

 

2017.-2022. 

година 

Буџет општине 

Кнић 

Већа улагања 

у 

инфраструкту
ру сеоских 

клубова 

 

 Индикато

р: Већи 

број 

клубова са 

задовољава

јућом 

инфраструк

туром 

Општина Кнић 

 

2017.-2022. 

година 

Буџет општине 

Кнић 

Дефинисани 

критеријуми у 

оквиру 
области спорта 

кроз 

одговарајућа 
акта и 

израђени 

критеријуми за 
финансирање 

ове области на 

локалном 
нивоу 

Дефинисани 

критеријуми у 

оквиру 
области 

спорта кроз 

одговарајућа 
акта  

 

 Индикато

р:  

Критеријум

и у оквиру 

области 

спорта 

усклаћени 

са 

одговарају

ћим 

законским 

актима   

Општина Кнић 

 

2017. година Буџет општине 

Кнић 

Израђени 
критеријуми 

за 

финансирање 
ове области на 

локалном 

нивоу 

 Индикато

р:  

Израђени 

критеријум

и за 

финансира

ње ове 

области на 

локалном 

нивоу 

Општина Кнић 
 

2017. година Буџет општине 
Кнић 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.01.2017. године, на основу члана 41. став 1. 

Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чл. 

32. став 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи (  "Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 83/2014-др. закон), чл. 35. 

став 1. тачка 28. Статута општине Кнић  ( "Сл. гласник РС", бр. 95/08 и "Сл. гласник општине Кнић",бр. 3/16) и 

чл. 146. став 2. Пословник о раду Скупштине општине Кнић ("Сл. гласник РС", бр. 95/08), донела је 

  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1.Усваја се Локални Акциони план запошљавања општине Кнић за 2017. годину. 

 

2. Одлуку објавити у  "Сл. гласнику општине Кнић". 

 

 

 

Број: 9-89 /17-01                                                                                        

У Книћу, 31.01.2017.године                                                                                 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Мирослав Николић, с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

 

ОПШТИНА КНИЋ 
 

 

 

 

 

 

  

31. ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ  
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УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања општине Кнић за 2017. годину представља основни инструмент 

спровођења активне политике запошљавања у 2017. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике 

запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и 

омогућило одрживо повећање запослености. 

Правни основ за доношење Плана запошљавања је садржан у чл. 40. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ број 36/2009 и 88/2010), којим је утврђено да 

надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, 

усвојити Локални акциони план запошљавања за јединицу локалне самоуправе.  

Услови за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања су да локална  

самоуправа има формиран локални Савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања, 

обезбеђено више од половине средстава за финансирање одређеног програма или мера и усклађене програме и 

мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.  

Локални акциони план запошљавања Општине Кнић садржи све елементе предвиђене Законом, а у 

његову израду су укључени релевантни субјекти у области запошљавања. При изради Локалног акционог плана 

запошљавања за 2017. годину узети су у обзир стратешки правци и циљеви Националне стратегије 

запошљавања за период 2011 - 2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11), као и циљеви, приоритети и 

планиране активности Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину. 

Спровођење акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу 

свих сегмената јавног, цивилног и пословног сектора на подручју Општине Кнић. Из тог разлога су у припреми 

нацрта Плана запошљавања коришћени подаци Националне службе за запошљавање, као и подаци релевантних 

институција и организација.  

Општина Кнић, кроз Локални акциони план запошљавања за 2017. годину, представља израз локалне 

политике запошљавања, а што уједно чини и  основни инструмент спровођења активне политике запошљавања 

у 2017. години. 

Решавање проблема у области запошљавања на територији једне локалне самоуправе подразумева 

креирање локалне политике запошљавања и програма и мера активне политике запошљавања у складу са  

локалним потребама и могућностима. 

Циљеви израде Локалног акционог плана запошљавања јесу: идентификовање проблема, препознавање 

група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања којима 

би се деловало на узроке проблема и смањиле  разлике у погледу ризика незапослености.  

 

 

 

1. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА, АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

 

 

1.1. Стање и токови на тржишту рада 

 

 

1.1.1. Анкета о радној снази, III квартал 2016. године2 

 

Анкета о радној снази је најобухватнији и једини међународно упоредиви инструмент за праћење 

кретања на тржишту рада, којом се региструју демографске и социоекономске карактеристике становништва 

старијег од 15 година са циљем да се оцени обим радне снаге, тј. запосленог и незапосленог становништва. 

Анкета о радној снази спроведена је у III кварталу 2016. године. Анкетом је било обухваћено око 15.200 

домаћинстава, од чега је анкетирано 11.990 домаћинстава, тј. 29.006 лица старости 15 и више година. 

Према резултатима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2016. године дошло je до значајног 

повећања запослености и смањења незапослености, како у поређењу са претходним кварталом тако и у 

поређењу са истим кварталом прошле године.  

До раста запослености је дошло првенствено у пољопривредним делатностима и прерађивачкој 

индустрији, код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим нивоом образовања. Ти послови су 

                                           
2http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3909, 

Републички завод за статистику, Саопштење за јавност, 30.11.2016. године, датум приступа 15.01.2017. 

године 
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углавном сезонског и повременог карактера. Истовремено, повећала се запосленост младих, који су се углавном 

запослили на одређено време, у секторима прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила, у приватној регистрованој својини. С друге стране, запосленост на неодређено време, у 

државној својини, има тенденцију смањења. 

Стопа незапослености, која представља удео незапослених у укупном броју активног становништва 

(запослени и незапослени), у Републици Србији износила је у III кварталу 2016. године 13,8%, и то 12,6% за 

мушко и 15,2% за женско становништво. Ова стопа највећа је у Региону  Јужне и Источне Србије и Региону 

Шумадије и Западне Србије (14,2%), затим следи Регион Војводине (13,5%), док је незапосленост најмања у 

Београдском региону (13,3%). 

Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година, и 

износила је 46,8%, при чему је стопа запослености код мушкараца 54,7% , а код жена 39,5%. Највећа стопа 

запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (48,8%), затим у Београдском региону (47,0%). У 

Региону Војводине ова стопа износи 45,9%, а најнижу вредност има у Региону Јужне и Источне Србије (45,1%). 

Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у 

укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у 

регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и 

неплаћене помажуће чланове домаћинства.        

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се 
односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици. 

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар један сат седмично) или активно 
траже посао у циљу стицања средстава за живот.  

  

 

 

Табела 1. : Стопе незапослености и запослености у 2015. и у прва три квартала 2016. године 

– Упоредни преглед – 

  I   

квартал 

2015 

II  

квартал 

2015 

III 

квартал 

2015 

IV 

квартал 

2015 

I 

квартал 

2016 

II 

квартал 

2016 

III 

квартал 

2016 

Стопа активности 50,8 51,5 52,0 51,9 52,6 54,1 54,3 

Стопа незапослености 19,0 17,3 16,6 17,7 19,0 15,2 13,8 

Стопа запослености 41,2 42,6 43,4 42,7 42,6 45,9 46,8 

Стопа неформалне 

запослености 
19,7 19,7 21,5 20,4 20,3 22,7 24,1 

        

Извор:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=390

9, Републички завод за статистику, Саопштење за јавност, 30.11.2016. године, датум приступа 15.01.2017. 

године 

У односу на II квартал 2016. , у III кварталу 2016. дошло је до раста стопе активности за 0,2 процентних 

поена. Стопа запослености је порасла за 0,9 процентних поена, док је стопа незапослености пала за 1,4 

процентна поена. 

У односу на III квартал 2015. , у III кварталу 2016. дошло је до повећања стопе активности за 2,3 

процентна поена. Стопа запослености је већа за 3,4 процентна поена, а стопа незапослености је мања за 2,8 

процентна поенa. 

Стопа неформалне запослености у III кварталу 2016. већа је за 1,4 процентних поена у односу на II 

квартал 2016. године, а у односу на III квартал 2015. године већа је за 2,6 процентних поена. 

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама 

становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. 

добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а 

то су: запослена, незапослена и неактивна лица.   

 

1.1.2. Запосленост3 

 

Укупна запосленост у другом кварталу, као и за првих осам месеци 2016. године, већа је за 1,2%, 

односно за 0,7% од просека у 2015. години, док је за 1,6%, односно за 1,1% већа у поређењу са истим 

                                           
3 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdfE/G20168004.pdf, Публикација „Трендови -септембар 2016. 

године“, Републички завод за статистику, стр. 23, датум приступа 15.01.2017. године 
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периодима 2015. године. У другом кварталу 2016. године, запосленост приватних предузетника и запослених 

код њих је за 4,1% већа од просека 2015. и за 5,5% у односу на други квартал 2015. године. Такође, и за првих 

осам месеци 2016. укупна предузетничка запосленост повећана је за 3,5% у односу на просечну из 2015, и за 

4,4% већа од укупне запослености за осам месеци 2015. године. Запосленост у предузећима, установама и 

организацијама у другом кварталу, као и за првих осам месеци 2016. године, већа је за 0,6%, односно за 0,9% од 

просека из 2015. године, и за 0,2%, односно за 0,5% у поређењу са истим периодима 2015. године.  

Запосленост у прерађивачкој индустрији у другом кварталу и у првих осам месеци 2016. године расте 

по стопи од 3,4%, односно од 2,7%, у односу на други квартал и првих осам месеци 2015. године. У другом 

кварталу и у првих осам месеци 2016. године запосленост у грађевинарству расте по стопи од 0,3%, односно 

пада по стопи од 0,8%, у односу на други квартал, односно осам месеци 2015. године. Број регистрованих лица 

која траже запослење (укупна незапосленост, то јест незапосленост која је шира од објективне незапослености), 

у другом кварталу 2016, мања је за 2,1% од просечне незапослености у 2015. години, а мања је за 3,1% од 

незапослености у другом кварталу 2015. године. У првих осам месеци ове године, у односу на исти период 

претходне године, број регистрованих лица која траже запослење мањи је за 2,6%, и од просека 2015. године 

мањи за 1,9%. Број регистрованих лица која активно траже запослење (објективно незапослени) у другом 

кварталу и у првих осам месеци ове године мањи је за 3%, односно за 2,6% од просека 2015. године. 

Посматрано у односу на исте периоде 2015. године, у другом кварталу ове године и првих осам месеци, активна 

незапосленост је мања за 4,4%, односно за 3,7%. Према евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ), 

укупно запошљавање (обухвата запошљавање са евиденције и запошљавање из радног односа) у другом 

кварталу 2016. било је мање за 2,3% од просека 2015. године, а веће за 6,5% од запошљавања у другом кварталу 

2015. године. У периоду јануар –август 2016. укупно запошљавање је 1,2% испод просечног запошљавања у 

2015. и за 0,7% испод укупног запошљавања у првих осам месеци претходне године. Запошљавање са 

евиденције овог пута брже расте од запошљавања из радног односа. За првих осам месеци ове године, 

запошљавање са евиденције је за 8,9% веће од оног у истом периоду 2015. године, док је од просека 2015. веће 

за 3,3%. За првих осам месеци запошљавање из радног односа је за 3,6% мање од оног у истом периоду 2015. 

године, док је од просека 2015. мање за 2,8%. 

 

1.1.3. Трендови на тржишту рада4 

 

 

На основу годишњих података Анкете о радној снази (АРС), Републичког завода за статистику (РЗС) 

може се закључити да је у 2016. години, дошло до побољшања индикатора тржишта рада. 

 

 

Табела 2. : Трендови на тржишту рада 2008 – I квартал 2016. године, 

становништво 15-64, годишњи просеци, АРС (РЗС) 

 

Година 

Становништв

о радног 

узраста 

Активно 

становништво 
Запослени 

Незапо-

слени 

Стопа 

активности 

Стопа 

запосле-

ности 

Стопа 

незапо-

слености 

2008. 4.936.124 3.094.293 2.649.326 444.967 62,7% 53,7% 14,4% 

2009. 4.899.384 2.970.612 2.468.688 501.924 60,6% 50,4% 16,9% 

2010. 4.818.981 2.841.355 2.273.473 567.883 59,0% 47,2% 20,0% 

2011. 4.775.996 2.836.624 2.166.656 669.968 59,4% 45,4% 23,6% 

2012. 4.731.007 2.841.135 2.142.682 698.454 60,1% 45,3% 24,6% 

2013. 4.630.482 2.853.245 2.198.200 655.045 61,6% 47,5% 23,0% 

2014. 4.823.399 3.053.076 2.445.710 607.365 63,3% 50,7% 16,5% 

2015. 4.752.842 3.021.659 2.470.754 550.905 63,6% 52% 18,2% 

I квартал 

2016. 
4.701.370 3.049.689 2.448.364 601.325 64,9% 52,1% 19,7% 

 Извор: АРС, Републички завод за статистику 

Укупан број запослених лица радног узраста (15-64) у 2015. години износио је око 2.470.754 лица,  што 

је, у односу на 2014. годину, повећање за око 25.000 лица. У I кварталу 2016. године забележен је пад броја 

запослених за око 22.000 лица, али треба имати у виду да је истовремено смањен број становништва радног 

узраста, уз повећање активног становништва. 

                                           
4 Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, стр. 14 - 16 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr278674 
nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_za_2017_017_cyr.docx , датум приступа 15.01.2017. године 
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Укупан број незапослених лица радног узраста (15-64) у 2015. години износио је 550.905, што је за око 

56.500 лица мање у односу на 2014. годину, док је у I кварталу 2016. године забележен пораст броја 

незапослених за око 51.000 лица. 

Стопа активности лица радног узраста (15-64) у 2015. години износила је 63,6% и повећана је у односу 

на 2014. годину за 0,3 процентна поена. У I кварталу 2016. године ова стопа износи 64,9%. 

Стопа запослености лица радног узраста (15-64) у 2015. години од 52,0% је, у односу на 2014. годину, 

повећана за 1,3 процентних поена, док у I кварталу 2016. године износи 52,1%. 

Стопа незапослености лица радног узраста (15-64) је у 2015. години износила 18,2% што је за 1,7 

процентних поена мање у односу на 2014. годину, док је у I кварталу 2016. године повећана за 1,5 процентних 

поена и износи 19,7%.  

 

 

Регионални аспект индикатора тржишта рада5 

 

Поређењем података за 2014. и 2015. годину, стопа незапослености становништва радног узраста 

бележи пад у Региону Војводине за 3,4 процентних  поена, у Региону Јужне и Источне Србије за 3,6 процентних 

поена, у Региону Шумадије и Западне Србије за 1,4 процентних поена. У Београдском региону стопа 

незапослености је порасла за 1,5 процентних поена. У 2015. години нижу стопу незапослености од опште стопе 

имали су Регион Војводине (16,9%) и Регион Шумадије и Западне Србије (17,8%). 

У I кварталу 2016. године највишу стопу незапослености има Регион Јужне и Источне Србије и износи 

21,4%. 

 

 

Табела 3. : Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима, 

 за становништво старости 15-64, АРС(РЗС) 

Старосна категорија 

15-64 

Београдски 

регион 

Регион 

Војводине 

Регион 

Шумадије и 

Западне 

Србије 

 Регион 

Јужне и 

Источне 

Србије 

Регион 

Косова и 

Метохије 

2013. година 

Стопа активности 62,0% 60,3% 61,8%  62,7% ... 

Стопа запослености 50,8% 45,7% 47,1%  46,8% ... 

Стопа незапослености 18,1% 24,3% 23,8%  25,3% ... 

Стопа неактивности 38,0% 39,7% 38,2%  37,3% ... 

2014. година 

Стопа активности 61,6% 61,9% 62,9%  60,5% ... 

Стопа запослености 50,7% 49,3% 51,1%  46,9% ... 

Стопа незапослености 17,6% 20,3% 18,7%  22,6% ... 

Стопа неактивности 38,4% 38,2% 37,2%  39,5% ... 

2015. година       

Стопа активности  65,4% 62,3% 64,5% 61,9% ... ... 

Стопа запослености  53,0% 51,7% 53,0% 49,7% ... ... 

Стопа незапослености  18,9% 16,9% 17,8% 19,7% ... ... 

Стопа неактивности 34,6% 37,7% 35,5% 38,1% ... ... 

I квартал 2016. године       

Стопа активности  67,6% 63,7% 64,7% 63,5% ... ... 

Стопа запослености  53,6% 51,2% 53,2% 50,0% ... ... 

Стопа незапослености  20,7% 19,5% 17,8% 21,4% ... ... 

Стопа неактивности 32,4% 36,3% 35,3% 36,5% ... ... 

 Извор: АРС, Републички завод за статистику 

                                           
5Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, стр. 14 - 16 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr278674 
nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_za_2017_017_cyr.docx , датум приступа 15.01.2017. године 
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 Стопа запослености у 2015. години порасла је у свим регионима и то највише у Региону Јужне и 

Источне Србије за 2,7 процентних поена, са 47% (у 2014. години) на 49,7%. У I кварталу 2016. године најнижа 

стопа запослености забележена је у  Региону Јужне и Источне Србије и износи 50,0%. 

 У 2015. години вишу стопу активности од опште стопе имали су Београдски регион (65,4%) и Регион 

Шумадије и Западне Србије (64,5%), односно у I кварталу 2016. године Београдски регион. 

 

Старосна структура незапослених лица6 

 

Посматрано према годинама старости, у 2015. години, половина незапослених, тј. 280.063 лица (50,8%) 

припадало је двема најмлађим старосним групама (15-24 и 25-34) , што јасно указује на озбиљност проблема 

незапослености.  

 

Табела 4. : Старосна структура незапослених лица,  

становништво радног узраста 

Старосна 

категорија 
2014. година 2015. година 

I квартал  

2016. године 

15-24 108.806 98.343 98.306 

25-34 198.383 181.720 188.457 

35-44 134.561 123.431 147.330 

45-54 108.073 94.660 106.194 

55-64 57.542 52.752 61.039 

Укупно 15-64 607.365 550.906 601.325 

Извор: АРС, РЗС  

 

 

 

2.1. Анализа стања у локалној заједници 

 

Стање на тржишту рада на подручју Општине се прати преко Националне  службе за запошљавање 

(НСЗ) - филијала Крагујевац, испостава Кнић,  која функционише у складу са  Законом и сарађује са локалном 

самоуправом по питањима утврђивања политике  запошљавања и спровођења мера подстицаја запошљавања.  

Национална служба обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривање 

права из осигурања за случај незапослености и друга права у складу са законом, односно послове вођења 

евиденција у области запошљавања, као и стручно - организационе, управне, економско - финансијске и друге 

опште послове у области запошљавања и осигурања за случај незапослености, у складу са законом, овим 

статутом и другим актима Националне службе7. 

Делокруг рада Националне службе је: 

1) обавештавање о могућностима и условима за запошљавање; 

2) спровођење мера активне политике запошљавања:  

- посредовање у земљи и иностранству у запошљавању лица која траже запослење;  

- професионална оријентација и саветовање о планирању каријере;  

- субвенција за запошљавање;  

- подршка самозапошљавању;  

- додатно образовање и обука;  

- подстицаји за кориснике новчане накнаде;  

- јавни радови и 

- друге мере усмерене ка запошљавању лица која траже запослење; 

3) издавање радне дозволе странцу и лицу без држављанства, у складу са законом; 

4) остваривање права из осигурања за случај незапослености; 

5) осигурање за случај незапослености; 

6) вођење евиденција у области запошљавања у складу са Законом; 

7) запошљавање у иностранству; 

                                           
6Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, стр. 14 - 16 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr278674 
nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_za_2017_017_cyr.docx , датум приступа 15.01.2017. године  
7http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/1/1268_01._statut_nacionalne_sluzbe_za_zaposljavanje_sl.glasnik_rs_br._2-

10.pdf, Статут Националне службе за запошљавање, раздео II, члан 9. - „Делатност НСЗ“ , од 15.01.2017. 

године 

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/1/1268_01._statut_nacionalne_sluzbe_za_zaposljavanje_sl.glasnik_rs_br._2-10.pdf
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/1/1268_01._statut_nacionalne_sluzbe_za_zaposljavanje_sl.glasnik_rs_br._2-10.pdf
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8) заштита лица која се запошљавају у иностранству; 

9) доношење решења о процењеној радној способности и могућности запослења 

или одржања запослења особа са инвалидитетом; 

10) подстицање запошљавања особа са инвалидитетом; 

11) професионална рехабилитација особа са инвалидитетом и 

12) други послови прописани законом, другим прописима, овим Статутом 

укључујући: 

65232 Остало финансијско посредовање 

72300 Обрада података 

75300 Обавезно социјално осигурање  

 

Основни проблеми у области запошљавања, са којима се суочава наша општина и регион су недостатак 

послова као последица недовољне привредне активности као и ниска запосленост, а тржиште рада и даље 

задржава карактеристике које је имало у претходном периоду, и то: 

 

- неповољна привредна структура, 

- низак ниво инвестиција у региону, 

- мали број новоотворених радних места, 

- недовољна иницијатива незапослених, 

- неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, 

- велико учешће дугорочно незапослених, 

- вишак запослених из предузећа која се реструктуирају и приватизују, 

- неповољна старосна структура незапослених, 

- висока стопа незапослених млaдих, 

- велико учешће жена у укупној незапослености, 

- велики број ангажованих радника у сивој економији, 

- ниска мобилност радне снаге и 

- велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. 

 

Већ дужи низ година, незапосленост представља један од најозбиљнијих проблема у Србији. Бројне 

економске, социјалне, психолошке и друге последице овог негативног феномена, указују на неопходност 

преузимања адекватних мера за његово решавање. Решавање проблема незапослености је један од најзначајних 

циљева у будућем развоју локалне заједнице. Примена адекватне политике запошљавања је од пресудног 

значаја а када су у питању политике тржишта рада, као најбитније издвајају се активне мере запошљавања.8 

Решење проблема незапослености, односно унапређење запошљавања захтева координирани приступ 

примени различитих мера. Стратегија равномерног економског развоја може посредно допринети побољшању 

ситуације на тржишту рада. Међутим, мере које директно могу утицати на унапређење перформанси тржишта 

рада свакако су активне мере запошљавања. 

Стручно оспособљавање незапослених лица, повећање њихове запошљивости и атрактивности за 

послодавце, неопходан је корак на путу ка смањењу незапослености. За то је свакако кључно да ниво улагања у 

људски капитал и континуирано унапређење квалитета радне снаге буде на потребном нивоу. Такође, од 

релативног значаја који се придаје одређеним програмима активних мера, као и од тога колико лица је њима 

обухваћено, зависиће и степен усклађености између структуре незапослених лица и потреба послодаваца за 

радницима. Поред структуре ових програма, важан је и њихов обим, при чему је потребно да се побољша однос 

између улагања у активне и пасивне мере тржишта рада, у корист активних мера. 

Спровођење активних мера запошљавања, као и њихова успешност, засигурно би била потпомогнута 

одлучнијом акцијом у правцу постизања равномерности у привредном развоју земље. У том случају би и регион 

Шумадије, па и општина Кнић, могли да осете позитивне ефекте, у смислу развоја мање заступљених 

привредних делатности, што би утицало на формирање тражње за радницима различитих квалификација, и 

тиме допринело повећању запошљавања и побољшању услова живота. 

 

2.1.1. Статистички подаци 

                                           
8 Марјановић Г., Михајловић В., (2016) , Запосленост и активне мере политике запошљавања у региону 

Шумадије,  Стање и перспективе економског развоја града Крагујевца, Економски факултет Универзитета у 

Крагујевцу, Крагујевац, стр. 109. 
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Табела 5. : ОПШТИ ПОДАЦИ, 2015.9   

са упоредним подацима за подручје Шумадијске области 

     Регион 

         Област 
         Град – oпштина  

Површи- 

на1), km2 

Број 

насеља 

Становништво2),  

стање 

30.06.2015.10 
Катастарске  

општине1) 

Регистроване 

месне  

заједни- 

це3) 

Месне 

канцеларије3) 

укупно 
на 1 

km2 

Шумадијска област 2388 175 287784 121 176 191 73 

        

КНИЋ 413 36 13465 32 36 33 15 

        

Крагујевац 835 57 178610 214 62 78 35 

Аранђеловац 376 19 44823 119 19 20 16 

Баточина 136 11 11319 83 12 11 6 

Лапово 55 2 7466 136 1 1 1 

Рача 216 19 10899 50 17 16 - 

Топола 357 31 21211 59 29 32 - 
 

       1) Подаци су преузети од Републичког геодетског 

завода.  

     2) Процена. 

       3) Подаци су преузети из Регистра јединица разврставања са стањем 31.12.2015. године. 
 

 

 

 

 

 

                                           
9 ДевИнфо база УН:  
http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf  датум приступа 15.01.2017. године 
10 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/36/03/4._ZaposlenostiZarade.pdf  

Републички завод за статистику, Општине и региони у Србији – Процењен број становника, датум приступа 15.01.2017. године 

http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf
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Табела 6. : ЗАПОСЛЕНИ, 2015.11 

 Годишњи просек1)  

         Регион 

         Област 
         Град – oпштина  

Запослени2) 
Запослени у 

правним 

лицима 

(привредна 

друштва, 

предузећа, 

установе, 

задруге и друге 

организације)3) 

Приватни 

предузетници 

(лица која 

самостално 

обављају 

делатност) и 

запослени 

код њих 

Број запослених на 1000 

становника 

Укупно 
Од тога: 

жене, % 
Укупно 

Запослени у 

правним лицима 

(привредна 

друштва, 

предузећа, 

установе, задруге и 

друге организације) 

Шумадијска област 73.117 53,4% 55.592 12482 254 193 

       

Кнић 2058  1130 465 153 84 

       

Крагујевац 47087  37755 9181 264 211 

Аранђеловац 10881  8279 2724 243 185 

Баточина 2307  1751 455 204 155 

Лапово 1573  1176 409 211 158 

Рача 3933  2985 411 361 274 

Топола 5278 

 

2516 925 249 119 
1) Годишњи просек израчунат је на бази два стања: 31.03. и 30.09. 

  

                                           
11 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/36/03/4._ZaposlenostiZarade.pdf  

Републички завод за статистику, Општине и региони у Србији – Запосленост и зараде, датум приступа 15.01.2017. године 
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2) Обухваћени су запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге  

организације), приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих. 

    3) Укључени су и запослени у малим привредним друштвима (до 50 запослених), који нису обухваћени  

редовним полугодишњим истраживањем, а који су добијени оценом из Анкете за допуну полугодишњег  

истраживања о запосленима. 

  
Табела 7. : Становништво општине Кнић, према старосним групама и полу, 2013─2015.12 

  

 Број 

2013 2014 2015 

женско мушко женско мушко женско мушко 

Деца старости до 6 година 

(предшколски узраст) 
314 302 298 285 282 267 

Деца старости 7─14 година (узраст 

основне школе) 
475 501 474 493 469 488 

Становништво старости 15─18 

година (узраст средње школе) 
264 313 248 286 241 253 

Деца (0─17 година) 985 1034 955 979 925 930 

Млади (15─29 година) 1016 1236 994 1191 965 1149 

Радни контингент становништва 

(15─64 година) 
4081 4682 4008 4620 3928 4537 

Укупан број становника 6852 7025 6757 6918 6652 6804 

 

Табела 8. : Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ13 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

01. Број запослених 1.382 1.475 1.535 1.503 2079  

02. Број незапослених 1.378 1.489 1.399 1.289 1.337 

 

1.397* 

03. Просечна нето зарада (у РСД) 28.029 31.064 32.369 33.283 33.586 / 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

  

  

Табела 9. : Квалификациона структура незапосленог становништва14 

 2012 2013 2014 2015 2016 

01. Неквалификовани 335 320 293 307 333 

02. Нижа стручна спрема и 

полуквалификовани 

87 79 72 69 71 

03. Квалификовани 537 500 468 476 492 

04. Средња стручна спрема 414 400 361 371 390 

05. Висококвалификовани 38 25 21 22 21 

06. Виша стручна спрема 15 17 15 18 20 

07. Висока стручна спрема 63 58 59 74 70 

Укупно 1.489 1.399 1.289 1.337 1.397 

                                                    * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

 

 

 

                                           
12ДевИнфо база УН:  

http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf  датум приступа 

15.01.2017. године 
13 Агенција за привредне регистре, http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#, подаци за општину Кнић, 

датум приступа 15.01.2017. 
14Исто 

http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf
http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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Структура привреде15 

Табела 10. : Број привредних друштава 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

01. Aктивних 83 90 93 97 102 

02. Новооснованих 9 6 4 7 5 

03. Брисаних / угашених 7 5 1 / / 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

Табела 11. : Број предузетника 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

01. Aктивних 346 315 320 330 332 

02. Новооснованих 45 36 38 43 21 

03. Брисаних / угашених 60 67 32 35 21 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

Табела 12. : Пољопривреда - Ангажована радна снага16 

Број Укупно Жене Мушкарци 

Носиоци породичног газдинства 3889 665 3224 

Чланови породице и рођаци који су обављали 

пољопривредну активност на породичном газдинству 
5749 3510 2239 

Стално запослени на породичном газдинству 10 5 5 

Стално запослени на газдинству правног лица/предузетника 22 4 18 

Управници (менаџери) на газдинствима 3941 571 3370 

 

Табела 13. : Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама17 

 2013 2014 2015 2016 

Подстицање запошљавања 3.157 10.479 14.058 2.298 

Подстицање извоза 5.618 / / / 

Подстицање производње 4.000 / / / 

Подстицање пољопривреде 79.165 112.780 48.794 86.806 

Образовање, наука, култура и спорт / 270 / / 

Друге намене 17 74 29.138 400 

Укупно 92.622 123.603 91.990 89.504 

                                                    * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

 

                                           
15 Исто 
16ДевИнфо база УН:  

http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf  

датум приступа 15.01.2017. године 
17Агенција за привредне регистре, http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#, подаци за општину Кнић, 

датум приступа 15.01.2017. године 

http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Knic_EURSRB002001008004.pdf
http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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2.1.2. Подаци НСЗ, Филијала Крагујевац – испостава Кнић 

 

 

Заснивање радног односа по полу и дужини тражења посла 

 

УКУПАН БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ, ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ, 

испостава Кнић, закључно са 31.12.2016. године је 1391. 

 

 

Највеће учешће у регистрованој незапослености, са евиденције Нaционалне службе запошљавања - 

филијала Крагујевац,испостава Кнић, а по дужини тражења посла, имају лица која посао чекају до 1 године 

(395), затим незапослени у категорији чекања на евиденцији од 5 до 10 година (322), а најмање незапослени, 

који посао чекају преко 10 година (144). 

Према евиденцији Нaционалне службе запошљавања - филијала Крагујевац, испостава Кнић у 2016. 

години било је 474 лица која су први пут тражила посао, од тога  је 325 жена, док је 917 лица било у радном 

односу, односно већ радно ангажовано, а од тога 437 жена. 

 

Табела 14. : Незапосленост по дужини тражења посла и по полу18 

ДУЖИНА ТРАЖЕЊА ПОСЛА УКУПАН БРОЈ ЛИЦА ЖЕНЕ 

 Стање 31.12.2016. Број % 

До 1 године 395 176 44,56 

Од 1 до 2 године 218 105 48,17 

Од 2 до 5 година 312 180 57,70 

Од 5 до 10 година 322 199 61,80 

Преко 10 година 144 102 70,83 

 

Највеће учешће у регистрованој незапослености, са евиденције Нaционалне службе запошљавања – 

филијала Крагујевац, испостава Кнић, према годинама старости, имају незапослена лица до 30 година, а затим 

лица у категорији од 40-50 година. 

 

Табела 15. : Незапосленост по годинама старости и по полу19 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА ЖЕНЕ 

 Стање 31.12.2016. Број % 

До 30 година 374 201 53,74 

Од 30 до 40 година 308 202 65,58 

Од 40 до 50 година 356 207 58,15 

Преко 50 година 353 152 43,06 

 

Табела 16. : Незапослени према степенима стручне спреме20 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА ЖЕНЕ 

 Стање 31.12.2016. Број % 

                                           
18 Национална службе за запошљавање, Филијала Крагујевац, испостава Кнић,  достављени подаци за 2016. .годину 

закључно са 31.12.2016. годine 
19 Исто 
20 Исто 
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I 285 174 61,05% 

II 71 27 38,03% 

III 473 234 49,47% 

IV 442 258 58,37% 

V 21 4 19,05% 

VI1 20 14 70% 

VI2 27 18 66,67% 

VII1 51 33 64,71% 

VII2 1 0 0% 

 

 

С обзиром да велики број незапослених припада категорији теже запошљивих лица, поред мера које се 

примењују у редовним активностима Националне службе запошљавања, неопходно је активније укључивање 

локалне самоуправе. 

 

Незапосленост жена  

 

Од укупног броја незапослених лица 1391 која се налазе на евиденцији Националне службе 

запошљавања, филијала Крагујевац, испостава Кнић, жене чине број 762 што представља 54,78% незапослених 

лица и теже се запошљавају него мушкарци из више познатих разлога.  Велики број незапослених жена које се 

налазе на тржишту рада је ангажован на сезонским пословима и пословима који се званично не евидентирају 

тако да не постоје релевантни подаци о стварној незапослености.  

  

Положај Рома на тржишту рада  

 

Према подацима Националне службе запошљавања - испостава  Кнић, на евиденцији незапослених 

лица у Книћу се не налази  ни једно лице ромске националности, обзиром на то да  се приликом пријављивања 

на евиденцију лица самовољно изјашњавају  као лица ромске националности. Треба напоменути да се Роми при 

пријављивању на евиденцију незапослених веома ретко изјашњавају као припадници ромске националности, 

тако да их на евиденцији има, али то није званични податак.  

  

 

Положај особа са инвалидитетом 

 

На основу података са којима располаже Национална служба запошљавања, на евиденцији испоставе у 

Книћу налази се укупно 29 особа са инвалидитетом, од чега је 10 жена.  

 

 

Самохрани родитељи 

 

На евиденцији Националне службе за запошљавање Крагујевац филијала Кнић, међу теже запошљивим 

лицима и „рањивим категоријама'' налази се укупно 37 самохраних родитеља,од чега су 29 жене. 

 

 Остале категорије 

 

 Број незапослених лица корисника новчане накнаде у случају незапослености је 45, док је број 

корисника новчане социјалне помоћи 119. Према евиденцији НСЗ филијала Крагујевац, испостава Кнић, број 

технолошких вишкова је 68, док је број евидентираних технолошких вишкова старијих од 55 година 16. 

Незапослених интерно расељених лица на евиденцији има 31. 

 Тренутно на евиденцији има 16 породица у којима су оба родитеља незапослена. Број лица без школе 

или са непотпуном основном школом је 69.  
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Исказане потребе послодаваца у 2016 - ој години  

 

До 31.12.2016. број отворених пријава за запошљавањем износио је 50. 

Послодавци су најчешће исказивали потребе за запошљавањем лица следећих занимања: конобари, 

аутомеханичари, геронтодомаћице, продавци, хигијеничари, кувари, бравари, ветеринарски техничари, 

сервисери и др.  

Са евиденције укупно је запослено на неодређено време 43 лица, од тога 23 жене, док је на одређено 

време запослено 250 лица, од тога 93 жене. 

 

Број лица која су у 2016 - ој остала без запослења  

 

Број лица која су у 2016 - ој години остала без запослења свих старосних узраста је 1684, од чега је 504 

жене. Посматрајући године старости, уочљиво је да је у протеклој години број лица која су остала без 

запослења највећи у старосној доби између 30 и 34 године, затим између 25 – 29 година, 20 - 24 године. Ово је 

посебно велики проблем, ако се узме у обзир чињеница да људи у овом периоду живота треба да формирају 

породицу и допринесу повећању наталитету. 

 

Сиво тржиште рада  

 

Имајући у виду карактеристике привреде општине Кнић у којој је пољопривредна производња 

најзаступљенија, врло често се у овој грани привреде ангажују радници за сезонске послове у пољопривреди на 

„црно“ .  

Званични подаци о броју ангажованих радника на овај начин не постоје али се цена радног сата 

формира по тржишним принципима у зависности од понуде и потражње. Велики број лица која су остала без 

запослења на овај начин обезбеђује услове за живот и прехрањивање породице.  

Послодавци на подручју општине, често, за делатност коју обављају, ангажују раднике на „црно“ 

односно, не закључују са њима уговор о раду и не уплаћују им доприносе за осигурање. Рад на „црно“ се 

повезује са ниским зарадама и ниском продуктивношћу, ниским нивоом заштите на раду, лошим радним 

условима и сталном могућношћу остајања без посла међу неформално запосленима која је знатно већа него 

међу формално запосленим радницима. Из тих разлога радници не пријављују надлежнима послодавце код 

којих раде на „црно“ тако да  не постоји никакав увид у број радника ангажованих на овај начин.  

 

 

2.1.3. Извод из Извештаја са фокус група у оквиру пројекта „Снага локалних иницијатива за нове 

послове“ са предлозима мера за подршку запошљавању теже запошљивих група грађана у Книћу 
21 

 

Овај извештај је продукт анализе и систематизовања информација добијених на две фокус групе 

организоване у оквиру пројекта „Снага локалних иницијатива за нове послове“. Пројекат су у партнерству 

реализовали Развојни Бизнис центар Крагујевац и Општина Кнић, а као део програма „Локалне иницијативе за 

повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“, којим је координирао Тим за социјално укључивање 

и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу SDC. 

Циљ фокус група био је, да се изврши анализа приоритетних проблема и ограничења у области 

запошљавања тешко запошљивих лица, односно предлога за њихово решење, како би се израдила листа 

приоритетних мера. 

Идеја је била да се у консултацијама са свим важним локалним актерима, продискутују искуства са до 

сада примењиваним мерама подршке запошљавању, приоритетни проблеми у области запошљавања теже 

запошљивих група грађана и могући предлози, односно мере за решавање идентификованих проблема. Ови 

предлози представљају улазне информације Локалном савету за запошљавање за припрему предлога Локалног 

акционог плана запошљавања у 2016. и 2017. години. 

 

Закључци, препоруке и предлози конкретних мера 

У закључку је на основу информација и предлога о новим решењима, као и идентификованих 

потенцијала и ресурса за запошљавање дат предлог мера које би требало размотрити од стране Локалног савета 

за запошљавање за планирање локалног акционог плана запошљавања, а као одговор на сваки идентификован 

                                           
21 Извештај је разматран, позитивно оцењен и усвојен на седници Локалног савета за запошљавање за 

територију општине Кнић, која је одржана дана 15.12.2015. године 
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проблем. Анализирајући ситуацију у локалној заједници, уочљиво је да су предложене мере идаље актуелне и 

применљиве за Општину Кнић.  

1)  Јачање локалне привреде као базе за запошљавање 

•  Дефинисати сет олакшица у складу са финансијским могућностима општине, за оне послодавце који 

запошљавају нова лица, а посебно оне који запошљавају лица из теже запошљивих категорија. Олакшице се 

могу кретати у распону од директног субвенционисања по новом радном месту, до ослобађања од одређеног 

дела локалних пореза и такси.  

Мера новог запошљавања, односно субвенција за нова радна места, до сада се показала као веома 

успешна. У истраживању које је спровео Развојни бизнис центар Крагујевац, 2014. године, које је испитивало 

ефекте мера локалних политика запошљавања на запошљавање младих, показало се да су испитаници, који су 

користили ову меру у највећем проценту били у радном односу и у тренутку истраживања, односно годину дана 

по изласку из мере, чак 87% испитаника.  

•  Развити програм стимулисања нових инвестиција. Кроз програм је потребно исту пажњу посветити 

како постојећим, тако и новим, потенцијалним инвеститорима. Програмом је потребно обухватити: а) 

идентификацију локација за реализацију инвестиција, решавање правно - имовинских питања, као и 

инфраструктурно опремање; б) идентификовати приоритетне секторе за општину, у које треба интензивније 

усмерити инвестиције, као што су прерада хране, метало - прерађивачки сектор, туризам и др; ц) дефинисање 

олакшица за запошљавање, а посебно запошљавање теже запошљивих категорија; д) промотивни део, који 

подразумева промовисање општине Кнић као атрактивне инвестиционе локације. Препорука је да се припреме 

предлози пројеката, како би се средства за реализацију програма стимулисања инвестиција, услед недовољних 

буџетских средстава обезбедила од донатора.    

 

2)  Подршка развоју предузетништва 

• Осмислити и спровести мотивационе и едукационе програме у циљу развијања предузетничког духа и 

унапређења предузетничких знања и вештина. У циљу мотивације и развијања предузетничког духа потребно је 

анимирати успешне предузетнике из локалне средине да кроз своје успешне приче мотивишу младе и друге 

потенцијалне предузетнике. Такође је важно, у сарадњи са партнерима из региона организовати обуке на тему 

започињања сопственог бизниса и других пословних вештина.  

• Наставити са реализацијом програма субвенција за самозапошљавање, како би се обезбедила 

финансијска подршка за оснивање нових бизниса.  

Истраживање, које је спровео Развојни бизнис центар 2014. године, о ефектима локалних мера на 

запошљавање младих, такође је показало да и субвенција за самозапошљавање има релативно добар учинак на 

запошљавање младих - њих 69% испитаних, корисника ове мере било је у радном односу годину дана по истеку 

мере, односно у тренутку истраживања.  

•  Радити на идентификовању и промоцији постојећих извора финансирања, као што је Фонд за развој и 

развоју нових финансијских механизама као што су Гаранцијски, или други фондови, који могу бити 

коришћени за ову сврху. 

 

3)Радити на усклађености понуде радне снаге на тржишту рада са потребама и захтевима 

послодаваца 

 

•  У партнерству са представницима из привреде и образовања идентификовати занимања за којима код 

послодаваца постоји потреба, као и специфичне вештине које су им потребне. Утицати на отварање занатских 

смерова у средњој школи, како би се продуковали кадрови који се могу одмах запошљавати у секторима са 

потенцијалом. Препорука иде и у правцу повезивања средње стручне школе са послодавцима у циљу 

интензивирања и унапређивања ученичке праксе. 

• Организовати програме преквалификација у складу са идентификованим потребама послодаваца, како 

би се у кратком року утицало на усклађеност  понуде и тражње на тражишту рада. 

• Развити иновативне моделе подстицања запошљавања теже запошљивих група, у партнерству са 

привредом, који укључују ОБУКУ – ПРАКСУ – ЗАПОШЉАВАЊЕ, а у складу са потребама послодаваца. 

• Планирати програме стручне праксе у партнерству са послодавцима. Унапредити најпре ниво 

информисаности приватних послодаваца о предностима и бенефитима стручне праксе и мотивисати их да се 

пријављују.  

Према истраживању, које је спровела Национална служба запошљавања о ефикасности програма 

стручне праксе, ова мера показује значајне резултате у смислу запошљавања лица по завршетку програма. Са 

протоком времена значајно расте ефекат ове мере на запошљавање. Наиме, у року од 3 месеца по завршетку 

мере, запослило се 26% лица, а 6 месеци по истеку програма 43.85% лица.  

 

4) Поспешити развој пољопривреде 
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•  Осмислити и спровести програме стручне, специјализоване обуке пољопривредника. У циљу уштеде 

средстава за организацију обука анимирати успешне пољопривреднике из локалне средине да деле своје знање 

са другим заинтересованим пољопривредницима.  

•  Наставити са реализацијом програма субвенција у пољопривреди из општинског фонда, промовисати 

и пружати подршку за коришћење других доступних извора финансирања, као што су средства Министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства.  

•  Осмислити програме подршке удруживања пољопривредника у задруге или друге облике 

удруживања. 

 

5) Унапредити информисаност грађана о могућностима и мерама усмереним на запошљавање / 

самозапошљавање 

 

• У континуитету вршити информисање грађана, користећи различите канале и средства информисања, 

која су одговарајућа за различите циљне групе. Поред канала који се већ користе, организовати на годишњем 

нивоу догађаје где би се презентовале све актуелне мере и најавиле оне које се очекују. Такође је потребно, 

користити интернет и друштвене мреже, како би информације дошле до младих, а користити ресурсе попут 

месних заједница како би се омогућило грађанима из удаљених села да добију информације.  

 

 

2. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ  

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ КНИЋ 

                  

 

Политика запошљавања у Општини Кнић  је усмерена ка стварању услова за повећање запослености и 

смањење броја лица која остају без запослења. У том циљу се предузимају следеће мере и активности:  

 

- стварање услова за прилив директних инвестиција што доводи до отварања нових радних места,  

- стварање услова за привлачење домаћих инвестиција у циљу отварања нових радних места,  

- привлачење донаторских средстава за реализацију пројеката чији је циљ подстицај запошљавања и 

локалног одрживог развоја, што доводи до привременог упошљавања лица са евиденције Националне 

службе за запошљавање,  

- обезбеђење буџетских средстава за подршку запошљавању и самозапошљавању, 

- пружање подршке запошљавању особа са посебним потребама кроз прибављање средстава за њихово 

запошљавање,  

- планирање и организовање јавних радова,  

- стварање услова за обављање програма стручне праксе, 

- субвенционисање запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих,  

- подршка самозапошљавању кроз олакшице приликом отварања приватних фирми,  

- спровођење годишњих програма подршке оснивању малих и средњих предузећа и предузетничких 

радњи кроз субвенционисање самозапошљавања, 

- подршка пољопривредним произвођачима да ојачају сопствену производњу како би се смањио прилив 

незапослених на евиденцију Националне службе запошљавања, 

- улагање у развој спорта и културе и с тим у вези разматрање могућности за уговорно ангажовање 

младих са евиденције НСЗ приликом одржавање културних и спортских манифестација, 

- подршка извођењу обука за незапослене и њиховом оспособљавању за проналажење посла, 

- финансијска помоћ за студенте (стипендирање студената) , 

- директно обавештавање послодаваца о могућностима коришћења подстицајних средстава за 

запошљавање и др.  

 

 

 

 

 

 

2.1.  Циљеви и приоритети политике запошљавања у 2017 - ој години 

                    

 

Улога општине Кнић као и свих осталих локалних самоуправа на нивоу Републике Србије  јесте  

давање подршке централној власти и активно учешће у креирању модернизације образовног система Републике 

у складу са потребама тржишта рада и унапређењу квалитета образовања и обука нарочито у делу који се 

односи на кратке обуке и практичну наставу, јер су управо практична знања и стечене вештине од великог 
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значаја за запошљавање и укључивање у свет рада. Као основни задатак намеће се континуирано улагање у 

људски капитал и унапређење квалитета радне снаге. 

Успостављање и развој каријерног вођења и саветовања, развој образовања одраслих и функционалног 

основног образовања, стандардизација програма образовања и обука, акредитација образовних установа, 

сертификација знања, вештина и компетенција незапослених лица, развој националног оквира квалификација 

као и успостављање новог система класификације занимања, су питања којима ће се бавити ресорна 

Министарства на централном нивоу у сарадњи са локалним самоуправама. 

Побољшање положаја теже запошљивих лица група на тржишту рада и њихово запошљавање је изазов 

којем је Национални план запошљавања посветио посебну пажњу и као такав биће подржан и Акционим 

планом запошљавања општине Кнић.  

 

 

 

Циљеви и приоритети локалне политике запошљавања у Општини Кнић у 2017 - ој години су  

следећи:  

 

 

 Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 

 Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршку 

регионалној и локалној политици запошљавања; 

 Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал; 

 Усклађивање потреба тржишта рада са системом образовања у локалној заједници; 

 Повећање запослености кроз обезбеђење буџетских средстава за суфинансирање мера активне 

политике запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање ангажовањем незапослених 

на извођењу јавних радова и кроз суфинансирање субвенција за самозапошљавање; 

 Повећање запослености кроз обезбеђење буџетских средстава за реализацију одговарајућих активности 

подршке МСПП, односно запошљавању на подручју општине Кнић које ће се уредити у складу са 

посебним актима, односно, програмима за 2017. годину  (у складу са прописима који регулишу ову 

област) 

 Јачање људских ресурса кроз оспособљавање незапослених за активно тражење посла и 

самозапошљавање и стимулисање младих да се школују за дефицитарна занимања. 

 

 

2.2.  Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 

Локалним акционим планом запошљавања општине Кнић средствима из републичког буџета 

(по захтеву јединице локалне самоуправе)22 

 

Јединица локалне самоуправе, може до 31. јануара 2017. године, преко надлежне филијале НСЗ, 

поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања. 

У 2017. години на подручју општине Кнић, биће реализовано учешће суфинансирања програма или 

мера активне политике запошљавања, и то: 

 

 

1. Програм јавних радова 

 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених 

лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, 

као и остваривања одређеног друштвеног интереса.  

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у 

складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се 

за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова 

доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају потребе 

за организовањем обуке, накнаду трошкова организовања обуке. 

Висина средстава намењена за организовање јавних радова дефинише се Програмом рада НСЗ за 2017. 

годину у складу са расположивим средствима и обухватом лица планираним Споразумом о учинку НСЗ за 

                                           
22Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, стр. 14 - 16 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr278674 
nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_za_2017_017_cyr.docx , датум приступа 15.01.2017. године 
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2017. годину. Динамика реализације појединачних јавних радова зависи од конкретних активности утврђених 

плановима извођења радова и реалних могућности њиховог спровођења. 

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних 

радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. По 

завршетку обуке лицу се издаје интерни сертификат о стеченим компетенцијама. 

У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, 

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Јавни 

радови у области културе могу се организовати искључиво кроз радно ангажовање особа са инвалидитетом.  

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и органи 

јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и 

удружења. 

 

2. Програм стручне праксе 

 

Програм стручне праксе – подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у 

струци за које је стечено одговарајуће образовање - квалификација, без заснивања радног односа. 

Програм стручне праксе реализује се код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% 

укупно укључених лица у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, 

образовања и социјалне заштите. 

Програм стручне праксе подразумева: 

А) стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова за 

полагање стручног испита у складу са општим односно посебним законом. Програм је намењен незапосленим 

лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем. 

Трајање програма утврђено је општим односно посебним законом, а НСЗ финансира програм најдуже 

до 12 месеци.  

Б) стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци. Програм је намењен 

незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем. Трајање програма је 6 

месеци, без обзира на степен образовања. 

 

3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица 

 

Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова 

заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору. У програм могу да буду укључена 

незапослена лица без квалификације односно завршеног средњег образовања и лица која су завршила 

функционално основно образовање одраслих без обзира на године живота. У случају да послодавац заснива 

радни однос на одређено време са незапосленим лицем, остварује право на накнаду трошкова зараде за 

укључено лице у трајању од 3 месеца. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још три месеца 

након завршетка програма. 

У случају да послодавац заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку 

програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова зараде за 

још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном 

односу још најмање шест месеци након истека финансирања.  

Током трајања програма послодавцима који су засновали радни однос са лицима, рефундира се: 

 - на месечном нивоу нето зарада у износу од 23.000,00 динара (за пун фонд радних часова) , у трајању 

од 3 месеца, а најдуже 6 месеци (у зависности да ли је послодавац са лицем закључио уговор на одређено или 

неодређено време) и  

-припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање. 

 

4. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

 

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на 

новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, међутим, крајњи 

корисник субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову меру. 

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су: 

- млади до 30 година старости, 

- старији од 50 година, 

- вишкови запослених, 

- Роми, 

- особе са инвалидитетом; 



07.02.2017.                                       Службени гласник општине Кнић                                     Број 1 – страна 63 

 

 

 

 

- радно способни корисници новчане социјалне помоћи. 

 

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2017. години, 

осим за особе са инвалидитетом, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу 

са посебним прописом Владе износи: 

- за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја 

(степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 динара по кориснику;  

- за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара по кориснику; 

- за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне 

самоуправе - 150.000,00 динара по кориснику. 

Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане 

социјалне помоћи увећавају за 20%, тако да износе: 

- за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја 

(степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00 динара по кориснику;  

- за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара по кориснику; 

- за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне 

самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику. 

 

 

5. Субвенције за самозапошљавање 

 

Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва 

и субвенцију за самозапошљавање. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на 

евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

1) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца 

и млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања; 

2) вишкови запослених; 

3) Роми;  

4) особе са инвалидитетом; 

5) жене; 

6) жртве трговине људима;  

7) жртве породичног насиља. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 180.000,00 

динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за 

незапослене особе са инвалидитетом ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и 

оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у 

складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ. Право на субвенцију може се остварити и 

удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више 

незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 

остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су 

подносиоци захтева особе са инвалидитетом. 

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удруже ради оснивања привредног 

друштва у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у 

једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате 

средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и 20% износа средстава додељених по 

основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим 

финансијским средствима за ову намену за 2017. годину. 

Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се исплатити новчана накнада без 

доприноса за обавезно социјално осигурање, у једнократном износу ради самозапошљавања. 

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и 

саветодавне услуге у пословним центрима НСЗ и регионалним развојним агенцијама, кроз обуке из 

предузетништва, уз подршку предузетницима у првој години пословања који се реализује кроз менторинг 

програм и специјалистичке обуке.  

Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике запошљавања је да 

аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе има: 

- формиран Локални савет за запошљавање, 

- донет Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ),  

-обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере. 

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове 

запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
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РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) може одобрити учешће у финансирању и кад је обезбеђено мање од половине 

потребних средстава; 

- усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног 

тржишта рада. 

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице локалне 

самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су: 

1) степен развијености јединице локалне самоуправе; 

2) припадност јединице локалне самоуправе групи III и IV степена развијености и посебно девастирана 

подручја (утврђени у складу са посебним прописом Владе); 

3) формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен заједнички план 

запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа. 

Критеријуми из тачке 2) и 3) примењују се на начин да имају предност, у случају да јединице локалне 

самоуправе потражују већи износ средстава из буџета Републике Србије од расположивих средстава за 

конкретан програм или меру. 

По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за финансирање програма 

или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком појединачном ЛАПЗ (усклађеност са 

циљевима локалног економског развоја и индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за учешће у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања на основу критеријума и расположивих 

средстава у републичком буџету. 

НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике 

запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева, на основу кога министар надлежан 

за послове запошљавања доноси одлуку. 

 НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о начину и поступку 

реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и другим питањима од значаја за 

спровођење ове одлуке. 

Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, креирати нове 

програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и финансирати их у целости из 

средстава буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе. У реализацији програма или 

мера активне политике запошљавања које се финансирају из буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица 

локалне самоуправе у целости, НСЗ пружа стручну и техничку подршку. 

 

 

2.3.  Циљна група23 

 

У складу са Законом, теже запошљива лица су она незапослена лица која због здравственог стања, 

недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или 

професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности 

теже налазе посао. Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче се 

равноправнији положај тих лица на тржишту рада, тако да теже запошљива лица имају приоритет код 

укључивања у поједине мере. 

У 2017. години теже запошљива лица која ће имати приоритет у укључивању у мере активне политике 

запошљавања су: млади до 30 година без квалификација или са ниским квалификацијама, млади који на посао 

чекају дуже од 12 месеци, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година који 

имају или су имали статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног 

насиља. Осим њих, као и 2015. и 2016. године, ту спадају и старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, 

особе са инвалидитетом, корисници новчане социјалне помоћи. Сада има укупно 10 различитих категорија 

незапослених лица која спадају у теже запошљиве категорије, и за њих ће послодавци који буду конкурисали за 

програм запошљавања на новооотвореним радним местима добијати субвенцију преко НСЗ у износу који 

зависи од развијености општина. У склопу напора да се подстакне активација радно способних корисника 

новчане социјалне помоћи, овој категорији лица такође ће бити посвећена посебна пажња.  

Међутим, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже 

запошљива лица и посебно осетљиве категорије незапослених као што су: жене, рурално становништво, избегла 

и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, самохрани 

родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у 

развоју и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада и побољшање квалитета 

живота.  

 

                                           
23 Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, стр. 12. http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr278674 
nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_za_2017_017_cyr.docx , датум приступа 15.01.2017. године.  
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3. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

  

 

Општина Кнић ће, у 2017 - ој години, спроводити мере активне политике запошљавања у складу са 

својим надлежностима и законским овлашћењима, и то:  

 

 

- Стварање услова за подршку и реализацију мера активне политике запошљавања које спроводи 

Национална служба за запошљавање;  

- Реализација јавних радова и субвенција за самозапошљавање.  

Број и структура ангажованих лица за ове мере биће утврђена на предлог Локалног савета за 

запошљавање уз сагласност Општинског већа, уз обезбеђење средстава и подршке за ове активности у 

складу са одредбама овог ЛАПЗ; 

- Подршка самозапошљавању кроз обезбеђење механизама за пласирање средстава буџета Републике 

Србије за самозапошљавање и пореске олакшице приликом отварања нових фирми;  

- Подршка запошљавању у постојећим привредним субјектима уз техничку подршку Националне службе 

за запошљавање, филијала Крагујевац; 

- Подршка регистрацији и пререгистрацији пољопривредних газдинстава кроз даљу логистичку, стручну 

и техничку помоћ пољопривредницима; 

- Подршка запошљавању младих кроз стварање услова за стручно оспособљавање приправника и лица 

без радног искуства за самосталан рад у струци; 

- Подршка новом запошљавању кроз обезбеђење механизама за пласирање субвенција из буџета 

Републике Србије послодавцима за отварање нових радних места;  

- Подношење предлога пројеката код иностраних и домаћих донатора који имају за циљ ново 

запошљавање и др.  

- Стварање услова за реализацију „Иницијативе за унапређење економског и друштвеног положаја жена 

у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа“ која је предата у оквиру партнерског 

програма „Подршка руралном регионалном развоју у Републици Србији“ са Регионалном агенцијом за 

економски развој Шумадије и Поморавља. 

Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености, реализоваће се у 

складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009) .  

 

 

3.1. Финансијски оквир политике запошљавања и извори  финансирања 

  

Активна политика запошљавања у 2017. - ој години финансираће се средствима буџета Републике 

Србије у складу са Националним акционим планом запошљавања Републике Србије за 2017. годину, 

средствима буџета Општине Кнић и донаторским средствима, уз подршку локалне самоуправе кроз стварање 

услова за искоришћавање средстава буџета Републике Србије од стране послодаваца и незапослених лица.  

 

 

 

Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, 

бр. 36/2009)24, утврђено је да локална самоуправа може да поднесе захтев ресорном Министарству за учешће у 

финансирању одређеног програма или мере активне политике запошљавања. 

                                           
 24 Члан 60, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ , бр. 36/2009, 

88/2010 и 38/2015) : „Територијална аутономија, односно јединица локалне самоуправе која, у оквиру 

покрајинског, односно Локалног акционог плана запошљавања, обезбеђује више од половине средстава 

потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања може поднети 

захтев Министарству за учешће у финансирању тог програма или мере. 

Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву из става 1. овог члана у складу са 

расположивим средствима и критеријумима из Акционог плана. 

Министар надлежан за послове запошљавања може одобрити захтев из става 1. овог члана и ако територијална 

аутономија, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује мање од половине средстава потребних за 
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Потребна средства за суфинансирање мера активне политике запошљавања дефинисаних у овом 

Акционом плану обезбедиће се  решењем надлежног органа у складу са Одлуком о буџету општине Кнић за 

2017. годину. Средства буџета општине Кнић за 2017. годину у износу од  1.000.000,00 динара: Раздео 4., Глава 

4.3., Функција 490, Програм 3. Локални економски развој, Програмска активност 1501-0002 Мере активне 

политике запошљавања, Позиција 68, Економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања, употребиће се за суфинансирање ПРОГРАМА ЈАВНИХ РАДОВА,  ПРОГРАМА 

СТРУЧНЕ ПРАКСЕ,  СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ, у складу са одредбама Националног 

акционог плана запошљавања за 2017. годину и овог ЛАПЗ. Ова средства ће представљати партиципацију 

општине Кнић у складу са мерама националне политике запошљавања. У складу са чл. 60. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености износ опредељен Одлуком о буџету општине биће најмање 

удвостручен учешћем Министарства надлежног за послове запошљавања. Уколико из одређених разлога не 

дође до учешћа средстава од стране ресорног министарства, предвиђена средства из буџета општине Кнић биће 

реализована за ове намене у наведеном износу у сарадњи са НСЗ.  Број и структура незапослених лица за чије 

запошљавање ће бити обезбеђена средства у буџету општине Кнић уз суфинансирање од стране НСЗ - а, 

утврдиће се уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање. 

 

Средства буџета општине Кнић за 2017. годину у износу од  4.000.000,00 динара: Раздео 4., Глава 4.3., 

Функција 490, Програм 3. Локални економски развој, Програмска активност 1501-0003 Подстицаји за развој 

предузетништва, Позиција 69, Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, употребиће 

се за спровођење програма и мера за повећање запослености кроз реализацију одговарајућих активности 

подршке МСПП, односно запошљавању у привреди на подручју општине Кнић које ће се уредити у складу са 

посебним актима, односно, програмима и мерама за 2017. годину уз техничку подршку Националне службе за 

запошљавање филијала Крагујевац  (у складу са прописима који регулишу ову област) . Пре дефинисања 

конкретних мера, субвенција и програма извршиће се свеобухватна анализа постојеће привреде, биће 

организовани радни састанци и посете, а како би се утврдила реална слика стања и потреба постојеће привреде 

на територији општине Кнић.  

Општина Кнић ће као један од партнера створити услове за реализацију „Иницијативе за унапређење 

економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа“ која је 

предата у оквиру партнерског програма „Подршка руралном регионалном развоју у Републици Србији“ са 

Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља.   

Уколико се евентуално искажу потребе за коришћење ових средстава у току 2017. године, иста ће бити 

ангажована у складу за законским и подзаконским прописима који регулишу ову област. 

 

 

 

4. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

 

 

 

Мере активне политике запошљавања, у складу са утврђеним надлежностима, спроводи Локални савет 

за запошљавање општине Кнић и други надлежни органи локалне самоуправе, Национална служба за 

запошљавање, Филијала Крагујевац, испостава Кнић. 

Основне смернице, препоруке и мишљења за спровођење Локалног акционог плана предлаже Локални 

савет за запошљавање општине Кнић. 

Општинска управа општине Кнић ће пратити објављивање јавних позива Националне службе за 

запошљавање, републичких органа и донатора за подношење предлога пројеката за финансирање или 

суфинансирање, пружати подршку у попуњавању апликационих формулара, прикупљати предлоге пројеката 

релевантних субјеката са подручја општине и предузимати активности на аплицирању за средства за 

запошљавање.  

                                                                                                                                            
финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања уколико је тај програм или мера 

усмерен на неразвијену општину - утврђену у складу са посебним прописом Владе“ . 
 

. 
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У сарадњи са Националном службом запошљавања, развојним агенцијама и другим државним 

субјектима учествоваће у обезбеђењу услова за извођење обука за незапослене и пружати стручну помоћ 

незапосленима приликом конкурисања за подстицајна средства за запошљавање.  

 

5. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКАТА ЛАПЗ - а 

 

 

Адекватни индикатор успешности, биће смањен број незапослених лица, односно број новозапослених 

лица са евиденције Националне службе за запошљавање. 

Праћење резултата реализације Локалног акционог плана запошљавања вршиће Локални савет за 

запошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање, филијала Крагујевац, испостава Кнић. 

 

 

Овај Акциони план објавити у Службеном гласнику општине Кнић. 

 

 

 

Бр. 9-89/2017-01                                                                   

У Книћу, 31.01.2017. године                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Мирослав Николић с.р. 

 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.01.2017. године, на основу чл. 32. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чл.35 став 1. тачка 7.   Статута  

општине Кнић ("Сл..гласник РС", бр. 95/08 и "Сл.гласник општине Кнић", бр. 3/16), и 146. став 2. и чл. 147. став 

2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ("Сл.гласник РС", бр. 95/08), донела је 

  

О Д Л У К У 

 

 О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о начину обављања функције изабраних и 

постављених лица, платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица ("Сл.гласник 

општине Кнић", бр. 5/12, 5/1/12, 3/13, 9/15,  19/15 и  10/16), у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан 2. 

 

У члану 5. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: "Члану општинског већа припада накнада за 

обављање посла по налогу председника општине, и то у нето износу од 1.000,оо динара, по обављеном послу." 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: "Исплата накнаде по обављеном послу, врши се на основу 

налога који оверава председник општине." 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кнић". 

 

Број: 120-158/17-01                                                        

У Книћу, 31.01.2017.године      

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 31.01.2017. године, на основу члана 13. 

тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ , 

бр. 21/2016) члана  58., члана 59. став 1. 2. 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( 

„Сл. гласник РС“, бр. 95/08) донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

                    1. Утврђује се да дана 31.01.2017. године БИЉАНИ ПАНТОВИЋ, дипл.  правнику  из 

Крагујевца, престаје функција секретара Скупштине,  због поднете оставке, услед  поствљења на положај в.д. 

начелника Општинске управе.    

                    2.Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

                    3. Решење доставити Биљани Пантовић, из Крагујевца,  Општинској управи општине Кнић- 

Одељењу за финансије и буџет, Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 13. тачка 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ , бр. 21/2016) којим 

је прописано да функционеру аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе функција престаје у случају 

подношења оставке; члану  58., члана 59. став 1. 2. 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић ( „Сл. гласник РС“, бр. 95/08), којима је прописано да  секретару Скупштине престаје функција 

пре истека времена на које је постављен: оставком или разрешењем, да у случају подношења оставке, секретару 

Скупштине престаје функцјија даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној 

седници Скупштине, ако је оставку поднео у времену између две седнице, да се о поднетој оставци не отвара 

расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом основу само констатује у форми 

решења, да се решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима у складу са 

Законом, Статутом и одлуком Скупштине. 

 Како је Биљана Пантовић, секретар Скупштине,  дана 27. 01.2017. године поднела оставку на функцију 

секретара Скупштине, због постављења на положај в.д. начелника Општинске управе, на седници која је 

одржана 31. 01. 2017. године, констатовано је  да је Биљани Пантовић, дипл. правнику из Крагујевца, престала 

функција секретара, због поднете оставке услед преузимања посла неспојивог са функцијом секретара. 

   

Број: 119-172/17-01 

У Книћу, 31.01.2017. године                                         

                   

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

                            
             

                                         

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 31.01.2017. године, на основу члана  40. 

став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон), члана 51. став  1. и.3. 

Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“, бр. 3/16), члана  33., члана 

34. став 1. члана 59. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“, бр.  

95/08) донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

                    1.РАДМИЛА ЧОЛОВИЋ, дипломирани правник из Крагујевца, поставља се за секретара 

Скупштине општине Кнић, на мандатни период до истека мандата скупштинског сазива конституисаног  26.05. 

2016. године. 

                    2.Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

                    3.Решење доставити Радмили Чоловић из Крагујевца, и Општинској управи општине Кнић- 

Одељењу за финансије и буџет, Одељењу за општу управу и заједничке послове. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама чл.40. став 1. и 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон), члана 51. став  1. и.3. Статута општине Кнић („Сл. 

гласник РС“, бр 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“, бр. 3/16), члана  33., члана 34. став 1. члана 59. и члана 

147.  став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић  („Сл. гласник РС“, бр. 95/08), којима је прописано да 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад, да за секретара Скупштине може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, 

положен стручни испит за рад у органима управе и радно искуство од најмање 3 године, да се за секретара 

Скупштине поставља кандидат за кога гласа већина од укупног броја одборника, да Скупштина решењем 

одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са Законом, Статутом и 

Одлукама Скупштине. 

 Како је Биљана Пантовић, секретар Скупштине, дана 27.01.2017. године, поднела оставку на функцију 

секретара Скупштине општине Кнић, на седници одржаној 31.01.2017. године ( првој наредној седници 

Скупштине  , обзиром да је оставка поднета у времену између две седнице) констатована је њена оствка ,у 

складу са чланом 59. Пословника о раду Скупштине. На  истој седници  постављена је Радмила Чоловић, 

дипломирани правник из Крагујевца, на функцију секретара Скупштине, обзиром да је за постављење новог 

секретара гласао 31 одборник, што представља већину од укупног броја одборника сагласно Закону, Статуту и 

Пословнику. 

 

Број: 119-173/17-01 

У Книћу, 31.01.2017.године                                                                                                                        

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

                            
             

                                         

                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,   на седници одржаној дана 31.01.2017. године, а на основу чл.32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 124. Закона о 

социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), чл. 9. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), 

донела је следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ 

 

  1.За директора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, именује се Александра Спасојевић 

дипл.спец.педагог из Крагујевца, на мандатни период од четири године.. 

  2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, када је именовани директор дужан 

да ступи на рад. 

3. Решење објавити  у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

  4. Решење доставити Александри Спасојевић из Крагујевца, именованој за директора и Центру 

за социјални рад ''Кнић'' у Книћу. 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама чл.32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом 

именује директоре установа, организација и служби чији је оснивач(непотребно изостављено), као и у одредби  

чл. 124. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), којом су прописани услови за именовање 

директора, мандатни период, начин спровођења конкурса као и да директора центра за социјални рад  именује 
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надлежни орган јединице локалне самоуправе, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу управног одбора 

центра за социјални рад и да на именовање сагласност даје министарство надлежно за социјалну заштиту.   

 Како је Скупштина општине Кнић, на седници од 02.08.2016.године именовала вршиоца дужности 

директора, у међувреману, на седници од 05.12.2016.године Управни одбор је донео одлуку о расписивању 

конкурса за избор директора. Након тога се приступило спровођењу конкурса за именовање директора. Текст 

конкурса је објављен у публикацији  ''Послови'' број: 704 од 14.12.2016.године. Управни одбор је спровео 

поступак конкурса за избор директора . На конкурс су приспеле две пријаве, обе благовремене,  од којих је 

једна била непотпуна па није ни узета у разматрање. Управни одбор  је утврдио да кандидат Александра 

Спасојевић , дипл.спец.педагог из Крагујевца доставила комплетну документацију која је захтевана конкурсом  

и да иста испуњава све услове конкурса. Након тога је утврдио листу кандидата  и Скупштини општине Кнић 

доставио мишљење да се за директора Центра  за социјални рад именује Александра Спасојевић 

дипл.спец.педагог из Крагујевца на мандатни период од четири године, с обзиром на то да је и као именовани 

вршилац дужности директора у предходном периоду послове обављала стручно и професионално 

 У складу са Законом за именовање директора  је потребно прибавити сагласност ресорног 

министарства, Из тог разлога је потребно  упутити  захтев за давање сагласности на овај предлог решења 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 С обзиром на све, напред наведено Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине и административна питања предлаже Скупштини да по прибављеној сагласности Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања донесе решење и именује Александру Спасојевић 

дипл.спец.педагога  из Крагујевца за директора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, на мандатни период 

од четири године. 

 

Број: 551-31/2017-01 

У Книћу, 20.01.2017. год.           

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   

 
             

        

 

 

                       СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 31.01.2017. године, на основу чл.32.  став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07)  чл. 11а став 19. Закона о ученичком 

стандарду  (''Сл.гласник РС'',бр. 18/010 и 55/013)   и чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 95/08), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

  У Одлуци о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр. 16/13 и 19/15), мења се чл. 2. тако да гласи: 

 

''Општина Кнић ће стипендирати до 20 студента који су први пут уписани на студије првог, другог  или 

трећег степена високошколских установа, чији је оснивач Република Србија, а чије се школовање финансира из 

буџета Републике Србије и то : 

-за студије првог степена : финансирање обухвата студије од друге, па до завршне године, односно до 

истека апсолвентског стажа, а на основу висине укупне просечне оцене досадашњег студирања. 

-за студије другог степена : финансирање обухвата студије од прве године, а на основу укупне просечне 

оцене досадашњег студирања, под условом да је студент уписао студије другог степена одмах након завршетка 

студија првог степена. 

-за студије трећег степена : финансирање обухвата студије од прве године, а на основу укупне просечне 

оцене досадашњег студирања, под условом да је студент уписао студије трећег степена одмах након завршетка 

студија другог степена. 

У случају да је више студената  оставрило исту просечну оцену, предност ће имати студент са вишег 

степена студија, односно више године у оквиру истог степена студија “ 

 

Члан 2. 
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У члану 3. мења се став 1. тако да гласи: „Право на студентску стипендију има студент који није губио 

ни једну годину током студија, који је према наставном програму високошколске установе положио све испите 

из предходних година студија и постигао укупну просечну оцену најмање 8,50 и који има пребивалиште на 

територији општине Кнић.“ 

 

Члан 3. 

 

 Остали чланови Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',  бр. 16/13 и 19/15) остају неизмењени. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Бр. 401-176/2017-01                                                                  

У Книћу, 31.01.2017.године                                 

       

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Бранко Јовановић с.р.                                                                                                                                   
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.01.2017. године, на основу 46. став 1. 

тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), чл. 4. став 2. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“ 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), чл. 59. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, 

бр.95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), чл. 6. став 6.  Одлуке о манифестацијама и програмима у 

области културе од значаја за општину Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.19/16),  и чл. 7. став 1. тачка 2. и 

чл 39. став 1.  Одлуке о Општинском већу општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.1/08), чл. 29. и 30. 

став 1. (Пословника о раду Општинског већа општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/09 и 9/16)  

донeло је: 

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ОПШТИНУ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком врши се расподела средстава планираних Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. 

годину за финансирање и суфинансирање културних манифестација од значаја за општину Кнић, програма и 

пројеката у области културе на основу јавног конкурса као и манифестација које није било могуће унапред 

планирати. 

Члан 2. 

 

Средства планирана Одлуком о буџету општине Кнић за 2017.  Раздео 4-Општинска управа,глава 4.1, 

функција 840- верске и друге услуге заједнице ПА 0602-0001- функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, позиција 57, средства за културне манифестације по Одлуци СО износ 500.000 динара расподељује се 

на следећи начин: 

1. Средства у износу од 460.000 динара користиће се за финансирање и суфинансирање културних 

манифестација од значаја за општину Кнић и то: 

              „Книћанско лето“ у Книћу..............................................................40.000 динара  

„Дани Стевана Книћанина“ у Книћу..............................................50.000 динара 

„Разиграна Гружа“ у Гружи............................................................90.000 динара  

„Фијакеријада“ у Гружи..................................................................40.000 динара  

„Топоничко посело“ у Топоници...................................................40.000 динара 

„Гулашијада“ у Честину.................................................................40.000 динара  

„Цвети“ у Барама.............................................................................40.000 динара 

„Новогодишњи карневал“ у Гружи...............................................25.000 динара  

„Дочек Деда Мраза“ у Книћу.........................................................25.000 динара  

„Видовданске свечаности“ у Коњуши..........................................30.000 динара 

„Пасуљијада“ у Лесковцу...............................................................40.000 динара 

 

2. Средства  у износу од 40.000 динара за финансирање и суфинансирање осталих  манифестација које 

није било могуће планирати унапред вршиће се на основу посебне Одлуке Општинског већа а по детаљном  

образложеном захтеву организатора манифестације.   

 

Члан 3. 

 

 Средства из чл. 2. став 1. тачка  ове Одлуке преносе се на захтев организатора манифестације на 

начин који ће бити ближе дефинисан Уговорм између општине Кнић и организатора манифестације. 

      

Члан 4. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

 

Број 401-113/2017-01                                                                        

     У Книћу 23.01.2017. године  

     ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Ђоровић, с.р.                                                           
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 23.01.2017. године,  на основу члана 46. 

став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и 

члана 59.став 1. тачка 32. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ број 95/2008 и „Службени гласник 

општине Кнић“ број 3/2016),  донело је: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА  

СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА  

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона (у 

даљем тексту: Правилник) уређује се право на коришћење и начин коришћења службених мобилних телефона 

са припадајућом картицом и претплатничким бројем (у даљем тексту: службени мобилни телефон), односно 

право на коришћење картице са претплатничким бројем изабраних и постављених лица у органима општине 

Кнић и запослених лица у Општинској управи. 

 

Члан 2. 

 

Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу мобилног телефона 

са припадајућом картицом и претплатничким бројем, односно право на доделу картице са претплатничким 

бројем, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања месечног рачуна за коришћење 

мобилног телефона у прописаној висини. 

 

Члан 3. 

 

Право на коришћење службеног мобилног телефона, под условима прописаним овим Правилником 

имају изабрана и постављена лица у органима општине Кнић и запослена лица у Општинској управи (у 

наставку текста: корисник). 

 

Члан 4. 

 

Право на коришћење службеног мобилног телефона имају изабрана и постављена лица у органима 

општине Кнић и то: 

 

 Председник Општине, 

 Заменик председника Општине, 

 Председник Скупштине Општине, 

 Заменик председника Скупштине Општине, 

 Чланови Општинског већа, 

 Помоћници председника општине, 

 Начелник Општинске управе, 

 Заменик начелника Општинске управе, 

 Секретар Скупштине општине, 

 Општински правобранилац. 

 

Члан 5. 

 

Право на коришћење службеног мобилног телефона имају и запослени руководиоци унутрашњих 

организационих јединица у Општинској управи, запослени који раде на инспекцијским пословима, запослени 

који раде на терену, запослени чија је природа посла таква да постоји потреба да је у свако време доступан 

странкама, изабраним, постављеним лицима и другим службама и државним органима.  
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Члан 6. 

 

Право на коришћење службеног мобилног телефона може се одобрити и за потребе рада комисија и 

других радних тела и сл. када је то неопходно за обављање појединачног посла у одређеном временском 

периоду, где се посебним решењем председника општине, а на предлог органа који је исту формирао, утврђује 

рок коришћења, задужено лице, тип апарата  и дозвољени месечни лимит. 

Претплатнички број се може определити и за коришћење за потребе телефонске централе или другог 

централизованог уређаја када се у циљу смањења трошкова користи од стране више корисника при чему се не 

утврђује лимит.  

 

Члан 7. 

 

Решење о праву на коришћење службеног мобилног телефона за лица из  чл. 4. овог Правилника 

доноси председник општине. 

Решење о праву на коришћење службеног мобилног телефона за лица из чл.5. овог Правилника доноси 

начелник Општинске управе уз сагласност добијену од председника општине која се евидентира на решењу. 

Решењем се утврђује тип апарата, сим картица са претплатничким бројем, дозвољени месечни износ, 

тарифни пакет. 

Решењем се утврђује и право на коришћење картице са претплатничким бројем изабраних и 

постављених лица у органима општине Кнић и запослених лица у Општинској управи, уколико та лица не 

преузимају мобилни телегон већ желе да користе сопствени апарат. 

Решењем се може утврдити и додатно коришћење интернета односно другог пакета података који се не 

урачунава у дозвољени лимит уколико исти није укључен обједињеним тарифним пакетом. У ове сврхе се може 

одобрити и коришћење посебног уређаја за коришћење интернета (таблет, лаптоп, рутер и сл.). 

По правилу, за лица која нису у радном односу у органима општине Кнић на коришћење се додељује 

тарифни пакет најприближнији дозвољеном лимиту, а чије је месечно задужење фиксно и где након 

потрошеног износа не постоји могућност прекорачења већ се врши допуна из личних средстава. 

Приликом преузимања мобилног телефона или другог посебног уређаја за коришћење интернета, 

односно картице са претплатничким бројем  корисник и овлашћено лице које издаве телефон или уређај на 

коришћење потписују реверс којим корисник потврђује да је телефон/уређај , са припадајућом додатном 

опремом, односно картицу са претплатничким бројем примио. 

Лице које је овлашћено да издаје телефон или други посебни уређај односно картицу са 

претплатничким бројем овлашћују лица која доносе решење о праву на коришћење ( председник општине и 

начелник општинске управе) посебним решењем. 

Приликом преузимања мобилног телефона или другог уређаја корисник, уз реверс да је примио на 

коришћење службени мобилни телефон или други уређај,односно картицу са претплатничким бројем има 

обавезу да потпише и изјаву из члана 12. и члана 15. став 2.овог Правилника. 

Лице које је примило само картицу са претплатничким бројем потписује само изјаву која се односи 

члан 12. овог Правилника. 

 Образци Изјава је саставни део овог Правилника. 

 

 

Члан 8. 

 

Мобилни телефон се користи искључиво за службене потребе. 

Корисник службеног мобилног телефона је дужан да буде доступан на службени мобилни телефон у 

свако доба. 

 

Члан 9. 

 

Забрањено је давање на коришћење и послугу службеног мобилног телефона који је одређеном лицу 

додељен у складу са овим Правилником. 

 

Члан 10. 

 

Износ месечног рачуна за коришћење службеног мобилног телефона се ограничава на максималне 

износе до: 

 5.000,00 динара за председника Општине, заменика председника Општине, председника 

Скупштине Општине, заменика председника Скупштине Општине ,  

 1.000,00 динара за чланове Општинског већа, 
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 2.000,00 динара за секретара Скупштине Општине, начелника и заменика начелника 

Општинске управе и Општинског правобраниоца и помоћнике председника Општине 

 1.500,00 динара за руководиоце унутрашњих организационих јединица Општинске управе 

 1.000,00 динара за запослене у Општинској управи. 

 

Појединачна ограничења месечног рачуна односно лимита из става 1. овог члана могу бити и нижа од 

прописаних што се утврђује решењем о праву на коришћење службеног мобилног телефона из чл.7. овог 

Правилника, а сходно оправданим службеним  потребама корисника. 

У наведене лимите месечних рачуна не урачунавају се: 

- ПДВ,  

- Месечна претплата за VPN пакете (који се обрачунавају према стварном утрошку и не садрже 

бесплатне минуте и друге сервисе).  

 Тарифни пакети који обједињено садрже бесплатне минуте, смс поруке, интернет и слично у 

потпуности се урачунавају у прописане лимите.  

 

 

Члан 11. 

 

Изузетно, из оправданих разлога поједини износ месечног рачуна за коришћење службеног мобилног 

телефона одређеног лица у поједним случајевима може бити виши од дозвољеног месечног ограничења 

утврђеног чланом 12. овог Правилника.    

Оправданост разлога цени и о плаћању већег износа испостављеног месечног рачуна од дозвољеног 

месечног ограничења одлучује председник општине за изабрана и постављена лица, као и за запослене у 

Општинској управи на предлог начелника Општинске управе. 

Плаћање већег износа од дозвољеног месечног ограничења одобрава се потписом и белешком  на 

испостављеној фактури за месец у коме је настало прекорачење. 

Корисницима службеног мобилног телефона који на службеном путу користе и плаћају услугу 

паркирања возила путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају преко дозвољеног месечног рачуна - 

лимита за коришћење службеног мобилног телефона на терет буџетских средстава. Да би плаћени трошкови 

паркирања били признати, неопходно је да се исти евидентирају у путном налогу приликом чега се уписује број 

службеног мобилног телефона и електронски број паркинг карте. Копија путног налога се прилаже Одељењу за 

финансије и буџет у циљу признавања трошкова.   

Није дозвољено коришћење других специјалних, дигиталних и премијум сервиса оператера, осим ако 

то за службене потребе посебно није одобрено од стране председника општине. 

Трошкови коришћења службеног мобилног телефона настали за време службеног пута у иностранству 

(ромингу) признају се кориснику изнад дозвољеног месечног лимита по одредбама овог Правилника.  

За време боравка изабраних, постављених и запослених лица у иностранству током годишњих одмора 

или другог одсуства, могу се признати трошкови коришћења службених мобилних телефона уколико су настале 

пословне обавезе захтевале службену комуникацију. 

Уколико код оператера постоји могућност, пре поласка у иностранство кориснику мобилног телефона 

се може као услуга укључити одговарајући роминг пакет који омогућава повољније тарифирање. 

Сагласност за признавање износа насталих трошкова у ромингу и укључивање роминг пакета даје 

председник општине за изабрана, постављена лица и запослене у Општинској управи, док за председника 

општине сагласност даје председник Скупштине општине, што се евидентира белешком и потписом на 

испостављеној фактури, која обухвата период боравка у иностранству. 

Корисник је одговоран и дужан да током боравка у иностранству искључи све сервисе на мобилном 

телефону, односно корисничком броју који могу да коришћењем података неоправдано увећају трошкове. У 

супротном му трошкови неће бити признати. 

    

Члан 12. 

 

Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона, односно картице, корисник је дужан да 

потпише изјаву којом се саглашава да му се износ прекорачења дозвољеног месечног износа рачуна за 

службени мобилни телефон, односно картицу, наплати обуставом од зараде. 

Корисник који није у радном односу у органима општине Кнић,( а није корисник тарифног пакета из 

члана 7. став 5. овог Правилника,)  је дужан да потпише изјаву којом се саглашава(обавезује ) да износ који 

прелази дозвољени месечни износ рачуна за службени мобилни телефон уплати налогом за уплату у корист 

рачуна буџета општине Кнић у року од три дана од дана обавештења о насталом прекорачењу.  
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Члан 13. 

 

Корисник службеног мобилног телефона или другог посебног уређаја за коришћење интернета је 

дужан да одмах по престанку правног основа по коме му је додељен на коришћење, врати телефон са картицом 

и припадајућом опремом, као и да надокнади трошкове његовог коришћења уколико је њихов износ већи од 

дозвољеног месечног износа утврђеног Правилником до дана утврђеног као дан престанка правног основа, као 

и да врати други посебни уређај за коришћење интернета са припадајућом опремом.  

Приликом враћања мобилног телефона, сим картице или другог посебног уређаја за коришћење 

интернета са припадајућом опремом корисник и овлашћено лице из члана 7. став 7. и 8. овог Правлника 

потписују на издатом реверсу изјаву којом се потврђује да је телефон, односно уређај са припадајућом 

додатном опремом) враћен 

Уколико корисник жели да задржи картицу са претплатничким бројем, по престанку правног основа по 

коме му је додељена, неопходно је да поднесе молбу председнику општине да се изврши пренос 

претплатничког броја на физичко лице. Уколико на броју постоји уговорна обавеза корисник је дужан да је 

преузме у потпуности. Корисник нема право задржавања мобилног телефона.  

Председник одлучује о свакој молби из става 2. овог члана. 

 

Члан 14. 

 

Нестанак мобилног телефона, односно СИМ картице или другог посебан уређаја за коришћење 

интернета као и припадајуће опреме, или настанак квара на истим корисник је дужан да без одлагања писмено 

пријави начелнику Општинске управе. 

Одмах по сазнању за нестанак извршиће се блокада картице код оператера. 

 

 

Члан 15. 

 

Службени мобилни телефон или други посебан уређај за коришћење интернета као и припадајућа 

опрема, могу се заменити само у случају немогућности поправке истог. 

У случају нестанка службеног мобилног телефона, другог посебног уређаја, или припадајуће опреме 

корисник је дужан да надокнади њихову тржишну вредност у време нестанка, обуставом од зараде, (односно 

уплатом одређеног износа у корист рачуна буџета општине Кнић, ако се ради о лицима из члана 12. Став 2. 

Овог Правилника), а нови мобилни телефон се набавља сходно одредбама уговора са оператером. 

 

Члан 16. 

 

Израду потребне документације за примену овог Правилника, као и Евиденцију о издатим службеним 

мобилним телефонима, сим картицама, и  посебним уређајима за коришћење интернета  припрема односно 

води  Општинска управа. 

За закључивање уговора и обављање административних радњи са пружаоцем услуга мобилне 

телефоније овлашћен је председник општине Кнић, односно изабрано, постављено или запослено лице у 

Општинској управи које он овласти. 

 

Члан 17. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Одлука о начину употребе и коришћењу 

службених мобилних телефона број 345-138/09-01 од 26.03.2009.године и Одлука о измени и допуни одлуке о 

начину употребе и коришћењу службених мобилних телефона број 345-164/2010-01 од 02.03.2010.године.   

Право на коришћење службених мобилних телефона и картице са претплатничким бројем, који су се 

налазили у употреби пре доношења овог Правилника усагласиће се са одредбама истог. 

Општина Кнић као правни следбеник Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и 

комуналну делатност на селу општине Кнић и Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства 

општине Кнић преузима уговорне обавезе које су наведена правна лица закључила са операторима мобилне 

телефоније до истека истих. 

 

Члан 18. 

 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“. 
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Број : 110-96/2017-01                                                                      

У Книћу, 23.01.2017.године                                                           

         

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић с.р. 

 

 

                                               Образац Изјаве 

 

ИЗЈАВА БР.________________ 

 

 

 

Ја____________________________________________,  _________________________________________________  

        ( име и презиме)                                                                                         (својсво)  

корисник службеног мобилног телефона ________________, IMEI________________, број__________________, 

сагласан-а сам да се обуставом од моје зараде/ сталног примања наплати износ прекорачења дозвољеног 

месечног износа рачуна за службени мобилни телефон /картицу као и да се у случају нестанка службеног 

мобилног телефона изврши надокнада обуставом од моје зараде/ сталног примања по тржишној вредности у 

време нестанка службеног мобилног телефона. 

 

 

У Книћу, дана ___________године                  Потпис корисника  

          __________________ 

           Бр.л.к. 

          __________________ 

 

 

          Образац Изјаве 

 

ИЗЈАВА БР.________________ 

 

 

 

Ја____________________________________________, _________________________________________________   

        ( име и презиме)                                                                                         (својсво) 

корисник службеног мобилног телефона __________________, IMEI___________________, 

број__________________, обавезујем се да износ прекорачења дозвољеног месечног износа рачуна за службени 

мобилни телефон /картицу уплатим налогом за уплату у корист рачуна буџета Општине Кнић у року од три 

дана од дана обавештења о насталом прекорачењу, као  и да у случају нестанка службеног мобилног телефона, 

у остављеном року извршим надокнаду по тржишној вредности у време нестанка службеног мобилног телефона 

. 

 

 

 

У Книћу, дана ___________године                    Потпис корисника  

          __________________ 

           Бр.л.к. 

          __________________ 
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          Образац Изјаве 

 

ИЗЈАВА БР.________________ 

 

 

 

Ја____________________________________________, _________________________________________________   

        ( име и презиме)                                                                                         (својсво) 

корисник сим картице број__________________, сагласан-а сам да се у случају прекорачења дозвољеног 

месечног износа рачуна обуставом од моје зараде/ односно сталног примања  наплати износ прекорачења 

дозвољеног месечног износа рачуна  

 

 

 

У Книћу, дана ___________године                    Потпис корисника  

          __________________ 

           Бр.л.к. 

          __________________ 

 

          Образац Изјаве 

 

 

ИЗЈАВА БР.________________ 

 

 

 

Ја____________________________________________, _________________________________________________   

        ( име и презиме)                                                                                         (својсво)  

корисник сим картице број__________________, обавезујем се да се у случају прекорачења дозвољеног 

месечног износа рачуна уплатим износ прекорачења налогом за уплату у корист рачуна буџета општине Кнић 

 

 

 

У Книћу, дана ___________године                      Потпис корисника  

          __________________ 

           Бр.л.к. 

          __________________ 

 

 

          Образац Реверса 

 

 

РЕВЕРС БР._________________ 

 

Датум _______________године 

 

Потврђујем да сам примио-ла од Општине Кнић - Општинске управе на коришћење мобилни телефонски 

апарат и/или сим картицу, који су ми одобрени по решењу бр.__________________ од ______________године.  

 

Мобилни телефонски апарат тип  

IMEI  

СИМ картица са претплатничким бројем  

Посебни уређај  

Пратећа опрема   

(Непотребна поља прецртати) 

 

Издао         Примио 

               ________________                                        __________________ 
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          Образац Изјаве 

 

ИЗЈАВА О ВРАЋАЊУ УРЕЂАЈА 

 

Датум ________________ године 

 

Потврђујем да сам примио-ла од корисника _________________________________ 

мобилни телефонски апарат и/или сим картицу, који су му одобрени по решењу бр.__________________ од 

______________године. 

Мобилни телефонски апарат тип  

IMEI  

СИМ картица са претплатничким бројем  

Посебни уређај  

Пратећа опрема   

(Непотребна поља прецртати) 

Примио         Предао 

        ________________                                                    __________________ 

 
 

             

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 27.01.2017. године, на основу 

члана 9. став 1. тачка 4., 5. и 6., члана 28. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” 

број 16/02, 115/05 и 107/09), члана 50. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник 

РС“ број 18/10), члана 159. став 2. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/09, 52/11, 55/13, 38/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 46. став 1. 

тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), чл. 59. став 1. тачка 2. Статута 

општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр.95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16) чл. 11. и 12. Одлуке о 

друштвеној бризи о деци („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 19/16)  донело је  

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ОДЛУКОМ О ДРУШТВЕНОЈ 

БРИЗИ О ДЕЦИ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређују права утврђена Одлуком о друштвеној бризи о деци коју је донела 

Скупштина општине Кнић на седници од 23.12.2016. године („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 19/16) и то: 

 

1. Право на бесплатно коришћење програма у Предшколској установи „Цветић“. 

2. Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Цветић“. 

3. Обезбеђивање превоза деце која похађају припремно предшколски програм у Предшколској 

установи „Цветић“ и њихових пратилаца као и  ученика основних школа у складу са Законом. 

 

Члан 2. 
 

Права  из  члана  1.  овог  Правилника,  под  условима  из  овог  Правилника,  може  да  оствари  дете 

држављанина Републике Србије који има пребивалиште/боравиште на територији општине Кнић.  

Права из члана 1. овог Правилника, под условима из овог Правилника, може да оствари и дете чији је 

родитељ страни држављанин са сталним настањењем на територији општине Кнић. 

 

Члан 3. 

 

Корисник услуга, у смислу овог Правилника, је лице коме се признају права на основу одредби овог 

Правилника, у складу са Законом. 
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Члан 4. 

 

Корисник услуга је дужан да пријави сваку промену која је, по овом Правилнику, од утицаја на 

остваривање права из члана 1. овог Правилника, најкасније у року од 15 дана од дана настале промене 

Општинској управи општине Кнић, на основу које ће се поново решавати о правима. 

 

Члан 5. 

 

Корисник права из члана 1. овог Правилника који оствари право на основу неистинитих или нетачних 

података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, дужан је да накнади штету, у 

складу са законом. 

Члан 6. 

 

Заједничко домаћинство у смислу овог Правилника јесте заједница живљења, привређивања и трошења 

средстава. 

При  утврђивању  броја  чланова  заједничког  домаћинства,  чланом  заједничког  домаћинства  неће  се 

сматрати: 

- лице коме је у потпуности обезбеђено издржавање на терет друштвене заједнице, 

- лице које се налази на издржавању казне затвора дуже од шест месеци. 

 

II   ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК  ДЕТЕТА 
 

Члан 7. 

 

Поступак за остваривање права покреће се на захтев родитеља/ старатеља/хранитеља детета. 

Захтев се подноси Општинској управи општине Кнић преко Одељења за друштвене делатности. 

Уз захтев за остваривање права подносе се докази на основу којих се утврђује статус корисника 

прописаних овим Правилником. 

 

Право на бесплатно коришћење програма у Предшколској установи „Цветић“, у складу са 

Законом остварују: 

- дете са сметњама у развоју; 

- дете без родитељског старања; 

- треће дете и свако наредно дете у породици; 

- дете ратног војног инвалида. 

 

Члан 8. 

 

Начин и услови потребни за остваривање права 

 

Уз захтев за остваривање овог права подносе се следећи докази: 

1) За дете са сметњама у развоју подноси се 
-потврда о пребивалишту 

-потврда о упису детета у Предшколску установу „Цветић“ 

-мишљење интерресорне комисије 

 

2) За дете дете без родитељског старања подноси се 

 -потврда о пребивалишту 

-потврда о упису детета у Предшколску установу „Цветић“ 

-решење о праву на дечији додатак  

-уверење надлежног Центра за социјални рад којим се доказује статус детета без родитељског старања 

 

Дете без родитељског старања у смислу овог Правилника је дете које нема живе родитеље, чији су 

родитељи непознати или нестали и дете чији родитељи из било којих разлога привремено или трајно не 

извршавају своја родитељска права и дужности. 

 

3) За треће и свако наредно дете подноси се  
-потврда о пребивалишту 

-потврда о упису детета у Предшколску установу „Цветић“ 

-извод из матичне књиге рођених за свако дете по редоследу рођења 
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Треће и и свако наредно дете у породици у смислу овог Правилника је треће и свако наредно дете у 

породици према редоследу рођења. 

Редослед рођења деце у породици, утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу 

рођених. 

Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према 

родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа. 

Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била 

пунолетна или  за  коју  је  у  току  поступак  утврђивања  породично – правног  статуса  пред  надлежним  

органом, утврђује се према родитељу са којим деца живе. 

Чињеница са којим родитељем деца живе, из става. 2. и 3. овог члана, утврђује се према налазу 

надлежног центра за социјални рад. 

 

4) За дете ратног војног инвалида подноси се 
-потврда о пребивалишту 

-потврда о упису детета у Предшколску установу „Цветић“ 

-решење о праву на дечији додатак  

-извод из матичне књиге рођених за дете 

-коначно решење надлежног органа о утврђивању статуса ратног војног инвалида 

 

 

III  ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 9. 
 

Признаје се право на регресирање трошкова боравка за дете из материјално угрожене породице у 

укупном износу од 30%. 

Право на регресирање трошкова боравка за дете из материјално угрожене породице признаје се ако је 

приход по члану домаћинства испод 9.000,00 динара и катастарски приход испод 10 динара по члану 

домаћинства.  

 

Општинска управа доноси решење о регресирању трошкова боравка за дете из материјално угрожене 

породице на основу достављене документације о приходима породице. 

 

Уз захтев за остваривање овог права подносе се следећи докази: 

-потврда о пребивалишту 

    - достављањем потврде издате од ПУ „Цветић“ о упису 1. и 2. детета у Установу; 

-доказ о висини прихода 

 

Приходи породице који су од утицаја на остваривање права на регресирање трошкова су: 

1. Приходи који подлежу опорезивању према закону којим се уређује порез на доходак грађана: 

1. зараде (потврда послодавца); 

2. од пољопривреде и шумарства (уверење организације надлежне за геодетске послове); 

3. од  самосталне  делатности  (уверење  организације  надлежне за  јавне  приходе  за  

регистровану делатност: решење о пореском задужењу за уплату пореза и доприноса; оснивачи - потврда о 

заради и оверени ПП-ОПЈ и ПП-ОД обрасци; самостални уметници - нето основица за ПИО из Пореске управе); 

4. од  ауторских  права  (уверење  организације  надлежне  за  јавне  приходе  односно  потврда 

одговарајућег удружења); 

5. од  капитала  (потврда  финансијских  и  других  организација  односно  потврда  послодавца  о 

исплаћеној добити, дивиденди и сл); 

6. од издавања у закуп непокретности (уверење организације надлежне за јавне приходе, односно 

потврда исплатиоца); 

7. од капиталних добитака (уверење организације надлежне за јавне приходе о оствареном 

добитку); 

8. остали приходи (уверење организације надлежне за јавне приходе односно потврда 

исплатиоца). 

 

Корисници услуга су у обавези да поред доказа из тачке 1., доставе и уверење Пореске управе о 

приходима по свим основима, за претходну годину. 
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2. Приходи остварени од: 

9. пензија и инвалиднина (потврда организације надлежне за пензијско и инвалидско осигурање); 

10. примања по прописима о правима ратних инвалида (потврда надлежне организације о 

исплаћеној инвалиднини); 

11. сродника који имају законску обавезу издржавања (судска пресуда или потврда послодавца); 

12. отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских 

или организационих промена, остварених у години пре подношења захтева (потврда послодавца); 

13. накнада по основу социјалног програма, оствареног у години пре подношења захтева (потврда 

послодавца, односно исплатиоца); 

14. накнада за време незапослености (потврда Националне службе за запошљавање); 

15. реализованих новчаних и других ликвидних средстава у временском периоду од једне године 

пре подношења захтева 

16. (потврда послодавца, односно исплатиоца); 

 

Незапослена лица брисана са евиденције Националне службе за запошљавање, као и лица која се нису 

никада пријављивала Националној служби за запошљавање, свој статус доказују потврдом из Фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање о уписаном стажу. 

 

У приходе из члана 9. овог Правилника не урачунавају се накнаде трошкова за долазак и одлазак са 

рада, накнаде трошкова за време проведено на службеним путовањима у земљи и иностранству, отпремнине при 

одласку у пензију, солидарна помоћ, јубиларне награде, износи исплаћених алиментација и помоћи у случају 

смрти члана породице. 

 

Члан 10. 
 

Укупни приходи породице релевантни за одлучивање о праву на регресирање трошкова у смислу овог 

Правилника су: 

17. за кориснике услуга који подносе захтев до 31. децембра текуће године, сви приходи остварени 

од 1. јануара до 30. јуна текуће године; 

18. за кориснике услуга који подносе захтев од 1. јануара до 31. августа наредне године, сви 

приходи остварени од 1. јула до 31. децембра претходне године. 

 

Члан 11. 
 

Признаје се  право на регресирање дела трошкова боравка за дете  самохраног  родитеља  које је 

корисник дечјег додатка. 

Месечна  цена  коју  би самохрани родитељ, за трошкове боравка за дете, требало  да  плати   

умањује се за 50% по детету. 

 

Уз захтев за остваривање права овог права подносе се следећи докази: 

-потврда о пребивалишту 

-потврда издата од ПУ „Цветић“ о упису  детета у Установу; 

-доказ да је корисник самохрани родитељ 

 

Статус самохраног родитеља доказује се: 

1. изводом из матичне књиге рођених детета, или изводом из матичне књиге умрлих другог 

родитеља односно решењем надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим, или одлуком суда о 

потпуном лишењу родитељског права односно пословне способности (када је други родитељ непознат, или је 

умро, или је потпуно лишен родитељског права односно пословне способности); 

2. на основу одлуке суда о вршењу родитељског права када родитељи не воде заједнички 

живот (а нису закључили споразум о вршењу родитељског права, или су закључили споразум о заједничком 

или самосталном вршењу родитељског права, али суд процени да тај споразум није у најбољем интересу 

детета, или ако закључе споразум о самосталном вршењу родитељског права и ако суд процени да је тај 

споразум у најбољем интересу детета); 

3. решењем инвалидске комисије и потврдом фонда за пензијско и инвалидско осигурање да 

други родитељ  није  остварио  право  на  пензију  (када  је  други  родитељ  постао  потпуно  и  трајно 

неспособан за привређивање, а није стекао право на пензију); 

4. потврдом надлежног војног органа (за време док се други родитељ налази на одслужењу 

војног рока); 

5. потврдом надлежног казнено – поправног завода (за време док је други родитељ на 
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издржавању казне затвора дуже од шест месеци); 

6. потврдом суда да је у току поступак за доношење одлуке о вршењу родитељског права (када 

само један родитељ живи са дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права). 

 

Не сматра се самохраним родитељем, родитељ који је по престанку раније брачне, односно 

ванбрачне заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу. 

 

Члан 12. 
 

Када двоје и више деце користи услуге Предшколске установе „Цветић“, кориснику услуга 

признаје се право на регресирање трошкова тако да месечна цена коју би требало да плати зa друго дете 

умањује се за 20%, при чему корисник услуга плаћа пун износ за прво дете. 

 

Уз захтев за остваривање овог права подносе се следећи докази: 
19. потврда издате од ПУ „Цветић“ о упису 1. и 2. детета у Установу; 

20. извода из матичне књиге рођених . 

21. потврда о пребивалишту  

 

Члан 13. 
 

Кориснику услуга за дане оправданог одсуства детета, дневна цена се наплаћује у износу од 

50% дневне цене, односно режијски трошкови. 

 

Оправдано одсуство детета из става 1. овог члана је: 

- одсуство детета због болести, које се доказује потврдом изабраног педијатра о одсуству детета; 

- одсуство детета због коришћења годишњег одмора родитеља, које се доказује копијом решења 

о коришћењу годишњег одмора родитеља; 

- повремено, једнодневно одсуство детета, а највише до 5 радних дана у току месеца, које се 

доказује писаном, личном изјавом родитеља о оправданом одсуству детета; 

-одсуство детета за време државних и верских празника и ванредних ситуација. 

Потврду о оправданом одсуству детета, корисник услуга доставља Предшколској установи „Цветић“. 

 

Члан 14. 
 

Кориснику услуга, за дане одсуства детета које је у трајању од месец и више дана, 

П р е д ш к о л с к а  у с т а н о в а  „ Ц в е т и ћ “ наплаћује  режијске трошкове у износу од 50% од укупне 

месечне цене за боравак а на основу евиденције из Књиге рада, добијене од стране васпитача. 

 

 

 

IV ПОСТУПАК И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ 

И УЧЕНИКА 
 

Члан 15. 

 

Кориснику услуга се признаје право на накнаду трошкова превозa деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремно предшколског програма, који станују на удаљености већој од два километра од 

Предшколске установе, у складу са Законом. 

Кориснику услуга се признаје право на накнаду трошкова превозa ученика основне школе на 

удаљености већој од 4km од школе, у складу са Законом. 

 

Уз захтев за остваривање овог права подносе се следећи докази: 

-изјава родитеља/старатеља/хранитеља под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је 

пребивалиште детета/ученика даље од 2km/4km.  

    -потврда о упису детета/ученика у Предшколску установу/школу  

    -потврду о пребивалишту  

Родитељ/старатељ/хранитељ уколико жели да оствари право на накнаду трошкова превоза за 

дете/ученика у обавези је да користи обезбеђен превоз од стране локалне самоуправе (уколико је превоз 

обезбеђен за ту релацију). 
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Уколико не постоји обезбеђен превоз за поједине релације признаје се право на регресирање трошкова 

превоза у висини цене карте јавног превоза за исту или сличну релацију (према километражи).   

 

V  ПОСТУПАК  И  НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА 

 

Члан 16. 

 

О правима за накнаду или регресирање трошкова боравка детета у Предшколској установи „Цветић“, 

Општинска управа решава на основу поднетог захтева од стране родитеља/старатеља/хранитеља. 

 

Члан 17. 

 

Решење о правима за накнаду или регресирање трошкова боравка детета у Предшколској установи 

„Цветић“, издато од стране Општинске управе, родитељ/старатељ/хранитељ доставља Предшколској установи 

„Цветић“.   

                     

Члан 18. 
 

Право на накнаду или регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Цветић“ 

признаје се у трајању од годину дана од дана подношења захтева, у зависности од укупних прихода 

породице из члана 9. овог Правилника. 

 

V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику  општине 

Кнић”. 

 

Бр. 110-120/2017-01                                                                                     

У Книћу, 27.01.2016. године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Ђоровић, с.р.                                                            

 
 

                                                                                                                          
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 23.12.2016. године, на основу чл. 173. 

Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''С.гласник РС'',бр.21/16) 

чл. 59. став 1. тачка 32. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.3/16), чл.23. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић,бр.1/08), чл.27., 

29. и 30. став 6. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/09 и 

9/16), донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О образовању Жалбене комисије општине Кнић 

 

I Образује се Жалбена комисија у општини Кнић (у даљем тексту:Комисија) и у исту се именују: 

1.Ружица Костић, дипл.правник, из Кнића, председник Комисије, 

2.Весна Стефановић, дипл.правник, из Кнића, члан, 

3.Драган Ђоровић, из Груже,  

Имена председника и чланова Комисије објављују се на интернет презентацији општине Кнић. 

    

II Задатак Комисије је да у складу са Законом у другом степену одлучује о жалбама службеника на 

решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима као и о жалбама учесника интерног и јавног 

конкурса. 

Комисија доноси Пословник о раду и има свој печат у складу са Законом. 

III Комисија је колегијални орган. 

Комисија је у свом раду самостална. 
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Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Комисије. 

Комисија у свом раду примењује Закон којим се уређује општи управни поступак. 

 

IV Чланови Комисије из тачке I овог решења именују се на период од 5 година и могу бити поново 

именовани. 

 

V  Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у висини од 3.000,оо динара у нето износу која се 

обрачунава и исплаћује по одржаној седници. 

 

VI   Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

  

Број: 9-1429/16-01                                                                                           

У Книћу, 23.12.2016.године                                                                           

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р.                                                            

 
 

                                                                                                                          

АКТИ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
 

                                                                                    

На основу чл.177. став 2. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.21/16), и тачке II Решења о образовању Жалбене комисије општине Кнић,  

бр. 9-1429/16-01 од 23.12.2016.године, Жалбена комисија општине Кнић, на седници од 06.02.2017.године, 

донела је 

 

П О С Л О В Н И К 

 

О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Предмет Пословника 

 

Члан 1. 

 

Овим Пословником у складу са Законом о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (у даљем тексту: закон), уређује се организација и начин рада Жалбене комисије општине 

Кнић (у даљем тексту: комисија). 

 

Седиште комисије 

 

Члан 2. 

 

 Седиште комисије је у Книћу у просторијама Скупштине општине Кнић-сала бр.18. 

 

Печат комисије 

 

Члан 3. 

 

 Комисија има печат округлог облика, пречника 32 мм, у чијој средини је мали грб Републике Србије.  

Текст печата исписан је око грба у концентричним круговима на српском језиику ћириличним писмом. 

У спољњем кругу печата исписан је назив Република Србија. 

У унутрашњем кругу печата исписан је назив Општина Кнић-Жалбена комисија. 

У дну печата исписано је седиште комисије - Кнић. 

 Печатом рукује и поверава се на чување лицу одређеном посебном Одлуком Комисије.  

 

Састав комисије 

 

Члан 4. 



07.02.2017.                                       Службени гласник општине Кнић                                     Број 1 – страна 86 

 

86 

 

 

 Комисија има 3 члана укључујући и председника које именује Општинско веће општине Кнић на 

мандантни период од 5 година. 

 

Рад комисије 

 

Члан 5. 

 

 Комисија је самостална у свом раду. 

 Комисија о питањима из своје надлежности одлучује на седницама. 

 Седнице комисије одржавају се по потреби. 

 За пуноважно одлучивање на седници Комисије потребно је присуство већине чланова укључујући и 

председника. 

 Комисија на седници већином гласова укупног броја чланова укључујући и председника доноси 

Пословник о раду, разматра извештај о раду, одлучује по жалбама и приговорима службеника и намештеника, 

учесника интерног и јавног конкурса, даје мишљења о питањима од значаја за рад Комисије и заузетим 

ставовима Комисије. 

 О раду Комисије води се записник. 

 У колико поједини чланови Комисије издвоје мишљење то се уноси у записник. 

 

Члан 6. 

 

 Одлучивање Комисије врши се гласањем јавно дизањем руке ''За'' или ''Против'' предлога. 

 У колико Комисија одлучи гласање може бити тајно, када одлучује и о начину тајног гласања. 

 

Члан 7. 

 

 Председник Комисије представља и руководи радом Комисије, сазива и председава седницама 

Комисије, одговоран је законит и благовремени рад Комисије, припрема годишњи извештај о раду Комисије, 

потписује акте Комисије, записник о раду Комисије и обавља друге послове утврђене законом. 

 Кад је председник Комисије спречен да врши дужност из става 1. овог члана, замењује га члан 

Комисије кога он одреди. 

 

Члан 8. 

 

 Комисија даје сагласност странци за разгледање, преписивање, и фотокопирање списа предмета. 

 Комисија даје сагласност странци и сваком другом лицу које учини вероватним свој правни интерес 

обавештење о току поступка. 

 Комисија доноси закључак којим се одбија захтев за разгледање, преписивање и фотокопирање списа 

предмета и захтев за давање обавештења о току поступка. 

 

Члан 9. 

 

 Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

 

Члан 10. 

 

 У погледу престанка дужности члана Жалбене комисије, разрешења и изузећа примењују се одредбе 

Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 

Извештај о раду 

 

Члан 11. 

 

 Комисија једном годишње подноси Извештај о раду Општинском већу. 

 Годишњи извештај о раду подноси се у року од 30 дана од завршетка календарске године на коју се 

извештај односи. 

 Годишњи извештај о раду садржи: податке о броју примљених предмета које је Комисија решила, броју 

решених предмета и начину на који су решени, броју жалби службеника и намештеника, броју жалби учесника 
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интерног и јавног конкурса, броју нерешених предмета и мишљењима Комисије до којих се дошло у раду 

Комисије. 

 

Стручне и административно – техничке послове 

 

 

Члан 12. 

  

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа 

општине Кнић.  

 

Накнада за рад 

 

Члан 13. 

 

 Чланови Комисије имају право на накнаду за рад чију висину одређује Општинско веће општине Кнић. 

Завршене одредбе 

 

Члан 14. 

 

 Пословник о раду Жалбене комисије општине Кнић ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

Број: 110-198/17-01 

У Книћу, 06.02.2017.године                               

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Ружица Костић 
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