
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2022. Број: 1. Кнић, 11.02.2022. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.02.2022. године, на основу чл. 

18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 37. став 1. тачка 

38. Статута општине Кнић („Сл.гласник општина Кнић“, бр.1/19 и 14/21) и чл. 152. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине кнић („Сл.гласник општина Кнић“, бр.4/19) донела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Кнић у сталном саставу: 

1) Саша Милошевић из Губеревца, председник, 

- Мирјана Милошевић Величанин из Кнића, заменик председника, 

2) Марија Андрић из Љубића, члан, 

- Дијана Нешовић из Кнића, заменик члана, 

3) Урош Пантовић из Кнића, члан, 

- Никола Ђурковић из Честина, заменик члана, 

4)   Вера Мирковић из Кнића, члан, 

-     Градимир Максимовић из Липнице, заменик члана, 

5)   Ратко Аксентијевић из Кнића, члан 

-     Милан Недељковић из Губеревца, заменик члана, 

6)   Љиљана Ранчић из Кнића, члан, 

-     Маријана Лазаревић из Балосава, заменик члана, 

7)   Лазар Миловић из Кнића, члан, 

-     Славиша Тодоровић из Драгушице, заменик члана,  

      8)   Татјана Буђевац из Вучковице, секретар, 

      -     Бојан Тошовић из Опланића, заменик секретара. 

 

2. У Општинску изборну комисију општине Кнић у сталном саставу именују се: 

      1. За председника: Саша Милошевић, дипл.правник из Губеревца, испред одборничке 

групе: „Александар Вучић-за нашу децу“;  

                   За заменика председника: Мирјана Милошевић Величанин, дипл.правник из Кнића, 

испред одборничке групе: „Александар Вучић-за нашу децу“; 

2. За члана: Марија Андрић из Љубића, испред одборничке групе: „Александар Вучић-за 

нашу децу“;  

     За заменика члана: Дијана Нешовић из Кнића, испред одборничке групе: „Александар 

Вучић-за нашу децу“; 
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3. За члана:Урош Пантовић из Кнића, испред одборничке групе: „Александар Вучић-за 

нашу децу“;  

     За заменика члана: Никола Ђурковић из Честина, испред одборничке групе: 

„Александар Вучић-за нашу децу“;  

4. За члана: Вера Мирковић из Кнића, испред одборничке групе „Социјалистичка партија 

Србије-Јединствена Србија“; 

    За заменика члана: Градимир Максимовић из Липнице, испред одборничке групе 

„Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“ 

5. За члана: Ратко Аксентијевић из Кнића, испред одборничке групе: „Социјалистичка 

партија Србије-Јединствена Србија“; 

      За заменика члана: Милан Недељковић из Губеревца, испред одборничке групе: 

„Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“; 

6. За члана: Љиљана Ранчић из Кнића, испред одборничке групе „Труман- Нова Србија“; 

    За заменика члана: Љубомир Јовановић из Кнића, испред одборничке групе групе 

„Труман- Нова Србија“; 

7. За члана: Лазар Миловић из Кнића, испред одборничке групе „Труман- Нова Србија“; 

     За заменика члана: Славиша Тодоровић из Драгушице, испред одборничке групе 

„Труман- Нова Србија“ 

8. За секретара Изборне Комисије општине Кнић у сталном саставу именује се Татјана 

Буђевац, мастер дипл.правник из Вучковице;  

   - За заменика секретара именује се Бојан Тошовић, дипл. правник из Опланића.  

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Oдлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 

изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика 

председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну 

комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о 

локалним изборима је ступио на снагу 08. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана 

када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење 

локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и 

њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Кнић на дан ступања на снагу Закона има 10.574 бирача 

уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. 

став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне 

комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних 

наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у 

сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у 

укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка 
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група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у 

сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију 

припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи „Александар Вучић-За нашу децу“ 

са 19 одборника, Одборничкој групи „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“ са 3 

одборника и Одборничкој групи „Труман-Нова Србија“ са 3 одборника. 

 С обзиром на то да Одборничка група „Александар Вучић-За нашу децу“ има 19 

одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Кнић, 

она има право да предложи председника, заменика председника, 6 чланова и 6 заменика чланова 

Општинске изборне комисије. 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује 

скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу 

да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, 

односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно градске управе или лице из 

реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у области 

правних наука. 

 У складу са наведеним, Одборничка група „Александар Вучић-За нашу децу“ је у 

Општинску изборну комисију предложила: Сашу Милошевића, дипл.правник из Губеревца, 

Мирјану Милошевић Величанин, дипл.правник из Кнића, Марију Андрић из Љубића, Николу 

Ђурковића из Честина, Уроша Пантовића из Кнића и Дијану Нешовић из Кнића. Одборничка 

група „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“ је у Општинску изборну комисију 

предложила: Веру Мирковић из Кнића, Градимира Максимовића из Липнице, Ратка 

Аксентијевића из Кнића и Милана Недељковића из Губеревца. Одборничка група „Труман-Нова 

Србија“ је у Општинску изборну комисију предложила: Љиљану Ранчић из Кнића, Љубомира 

Јовановића из Кнића, Лазара Миловића из Кнића и Славишу Тодоровића из Драгушице. 

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије 

предложио Татјану Буђевац, секретара Скупштине општине Кнић а за заменика секретара Бојана 

Тошовића, млађег саветника у Одељењу за општу управу и друштвене делатности. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика 

чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке сваки подносилац изборне 

листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу 

Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије. 

Број: 110-228/22-01                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

У Книћу: 10.02.2022. године                                                              Светлана Анђелић с.р. 
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АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.02.2022. године, на основу 

чл. 70. став 1. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени 

гласник РС“, бр.40/21), чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 58. став 1. тачка 36. 

Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21) и чл. 7. став 1. тачка 1. 

Одлуке о Општинском већу општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.1/08), донело је: 

 

ОДЛУКУ 

 О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о финансијској подршци енергетске санације породичних кућа и станова на 

територији општине Кнић, уређује се финансијска подршка власницима породичних кућа и 

станова, у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење 

емисије гасова са ефектом стаклене баште и унапређења процеса енергетске санације на 

територији општине Кнић (у даљем тексту: општина) 

 

Члан 2. 

 

Eнергентска санација је процес преласка са система у коме се доминантно користе 

конвенционални (необновљиви) извори енергије на систем заснован на коришћењу обновљивих 

извора енергије и њено ефикасно коришћење.  

Кључни елементи енергетске санације су: примена мера енергетске ефикасности, 

коришћење обновљивих извора енергије у заштити животне средине и смањење утицаја на 

климатске промене.  

 

Члан 3. 

 

Општина ће кроз мере енергетске санације суфинансирати део трошкова на унапређењу 

енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији општине.  

Конкретне мере које ће Општина суфинансирати, корисници субвенција, учесници у 

процесу, поступак оглашавања, општи и посебни услови, транспарентност поступка, праћење 

реализације мера, извештавање и сл. дефинисаће се Правилником који доноси Општинско веће 

општине Кнић.  

 

Члан 4.  

 

За реализацију ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету општине Кнић. 
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Члан 5.  

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић”. 

 

 

Број: 401-264/2022-05                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

У Книћу, 11.02.2022. године                                                              Срећко Илић с.р. 
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Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,  

мастер дипломирани правник, секретар Скупштине општине Кнић 

   Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242 

 Жиро рачун 840-61640-40    Штампа : Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић



 

 

 


