
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 10. Кнић, 20.07.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

  

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.07.2017. године, на основу члана 34. 

Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16/ - др. закон и 108/16) , члана 6. и 7. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  („Сл. гласник РС“ бр. 24/12, 

48/15, 99/15 и 42/17) , члана 6. Одлуке о давању пословног простора у закуп („Сл. гласник општине Кнић“ 

бр.8/17) и Одлуке о расподели просторија, намени и начину коришћења пословног простора у зградама у 

својини општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 8/17), донело је  
                                                   

ОДЛУКУ 

o покретању поступка за давање у закуп пословног простора 

                                                                                                               

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком покреће се поступак давања у закуп пословних просторија у својини општине Кнић. 

Предмет закупа су следеће пословне просторије: 

1. Дом културе Кнић (кп. бр. 7/5) 

Приземље 

- Просторија бр. 14., површине 17,44 м2 

- Просторија 15., површине 13,70 м2 

- Површина бр.16. и 21., површине 79,40 м2 

- Просторије бр. 18. и 19., површине 30,00 м2 

- Просторија бр. 22.,површине 18,70 м2 

- Просторија бр. 23., површине 19,00 м2 

- Просторија бр. 24., површине 51,50 м2 

- Просторија бр. 25., површине 51,50 м2 

Намена : Комерцијалне делатности (трговина, услуге, угоститељство, административне и агенцијске 

услуге и слични послови) 

- Просторије бр. 17. и 20., површине 50,00 м2 

Намена: Комерцијалне делатности (финансијске делатности, услуге монетарних институција као што су 

банке, штедионице и сл.) 

           Наведене пословне просторије  налазе се у првој зони – А. 

2. Дом културе Баре (кп. бр. 142/2) 

 Просторија бр. 1., површине 31,20 м2 

-  Просторија бр. 2., површине 33,10 м2 

-  Просторија бр. 3., површине 6,80 м2 

-  Просторија бр. 4., површине 9,40 м2  

-  Просторија бр. 5., површине 29,70 м2 

-  Просторија бр. 6., површине 39,70 м2 

-  Просторија бр. 7., површине 15,30 м2 

-  Просторија бр. 8., површине 8,70 м2 

-  Просторија бр. 9., површине 35,00 м2 

-  Просторија бр. 10., површине 8,40 м2 

-  Просторија бр. 11., површине 12,30 м2 

Намена:  Комерцијалне делатности (трговина, услуге, угоститељство, административне и агенцијске 

услуге и слични послови) 

Наведене пословне просторије  налазе се у другој зони.  

3. Дом културе у Топоници (кп. бр. 1104/1) 

   а) Приземље 
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-  Просторија бр. 7., површине 8,50 м2 

-  Просторија бр. 8., површине 13,20 м2 

-  Просторија бр. 10., површине 23,30 м2 

-  Просторија бр. 11., површине 19,20 м2 

Намена: Комерцијалне делатнoсти (трговина, услуге, административне и агенцијске услуге и сл.) 

-  Просторија бр. 12., површине 88,60 м2 

-  Просторија бр. 13., површине 19,30 м2 

-  Просторија бр. 14., површине 39,70 м2 

-  Просторија бр. 15., површине 37,10 м2 

-  Просторија бр. 16., површине 40,00 м2 

-  Просторија бр. 17., површине 9,00 м2 

-  Просторија бр. 18., површине 16,50 м2 

Намена : Комерцијалне делатности (трговине, услуге,   угоститељство, административне и агенцијске 

услуге и сл. послови) 

          б) спрат 

            -  просторија бр. 1., површине 30,00 м2 

           Намена : Комерцијалне делатности (административне и агенцијске услуге и  слични послови)  

               Наведене пословне просторије налазе се у другој зони. 

4. Дом културе Опланић (кп. бр. 684/2) 

-  Просторија бр. 3., површине 53,30 м2 

-  Просторија бр. 4., површине 17,10 м2 

Намена: Комерцијалне делатности (трговина, услуге, угоститељство, административне и агенцијске 

услуге и слични послови)  

       Наведене пословне просторије налази се у трећој зони. 

 

 Прилог : Скице објеката које садрже распоред, ознаке и површине просторија, саставни део су ове 

Одлуке. 

                 

Члан 2. 

 

    Пословне просторије наведене у чану 1. ове Одлуке, дају се у закуп у поступку јавног надметања, 

који  спроводи Комисија коју формира Општинско веће општине Кнић. 

    Комисија има председника и четири члана. 

    Актом о образовању Комисије, утврди ће  се задаци, односно надлежност Комисије, као и друга 

питања значајна за рад и функционисање Комисије. 

 

Члан 3. 

 

      Комисија сачињава и објављује оглас за давање у закуп пословних просторија.  

      Оглас из става 1. овог члана се обавезно објављује на званичном сајту општине Кнић, на огласној 

табли општине Кнић као и у једном штампаном медију.   

 

Члан 4. 

 

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

 

 

  Број:361-1153/17-02                                                                   

  У Книћу 17.07.2017 године                                                        

 

     

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 
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