
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КНИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ 

Број: 06-2063/2017-01-1 

Датум: 09. 12. 2017. године 

КНИЋ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 4. и члана 

6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о 

одржавању јавне расправе („Службени гласник РС“ , бр. 108/08) , а по иницијативи 

Општинске управе општине Кнић од 09. 12. 2017. године, организује: 

 

 

ЈАВНУ РАСПРАВУ 

 

 
1. Јавна расправа се спроводи  о: 

 

- Нацрту Одлуке о буџету општине Кнић за 2018. годину; 

- Нацрту Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Кнић за 2018. годину; 

- Нацрту Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, 

јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018. години у општини 

Кнић; 

- Нацрту Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2018. годину; 

- Предлогу плана рада – програмских активности Црвеног крста Кнић; 

- Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним 

таксама; 

- Нацрту Одлуке о заштити и унапређењу заштите животне средине општине 

Кнић. 

 

 

2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 9. до 12. децембра 2017. 

године. 

 

3. Јавна расправа се организује: 

- истицањем аката која су предмет јавне расправе на сајту општине Кнић, 

- стављањем на увид аката која су предмет јавне расправе у Општинској управи - 

Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа, 

просторијама Канцеларије за пољопривреду и Канцеларије за инвестиције, 

- организовањем отвореног састанка са заинтересованим грађанима у 

просторијама „Агроцентра“ у Книћу 11. 12. 2017. године, са почетком у 9 

часова, о чему ће се телефонским путем обавестити одборници СО Кнић, 

председници Савета месних заједница и корисници буџетских средстава. 



 

4. Примедбе, предлози и мишљења на акта којa су предмет јавне расправе, достављају 

се Општинској управи општине Кнић у писаном облику најкасније до 12. 12. 2017. 

године до 13 часова. 

 

5. По истеку рока за достављање примедби, Општинско веће ће се изјаснити о 

приспелим примедбама и утврдити предлоге аката и исте упутити Скупштини на 

разматрање.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     Милош Сретеновић, с.р. 


