
                                                                                         НАЦРТ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 20. став 1. тачка 1. и 

чл. 52. став 1. тачка 1. 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) и чл. 69. став 1. тачка 1. Статута 

општине Кнић  („Сл.гласник општине Кнић“ ,бр. 1/19 и 14/21) а у складу са чл. 2. Одлуке 

о приступању промени Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, 

бр.21/22) 

П р е д л а ж е 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од ____2022. године, 

на основу чл. 46. став 1. тачка 1. 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 1. 

Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21) донесе 

З а к љ у ч а к 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од ___2022. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 1. 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. 37. став 1. 

тачка 1. и чл.130. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 

14/21), чл.151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник 

општине Кнић“, бр. 4/19), донесе  

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА 

 СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/2019 и 

14/2021), у члану 7. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Општина има свечану 

песму чија ће се садржина и употреба уредити посебном одлуком Скупштине општине“. 

Члан 2. 

У члану 8. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Општина има славу 

општине која ће се уредити посебном одлуком Скупштине општине“. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнић“. 

Број:110-1541/2022-01                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

У Книћу:12.10.2022. године                                                      Марина Петровић с.р.  

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 

1. 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) и чл. 37. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић 

(„Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), којима је прописано да Скупштина 

општине у складу са законом доноси статут општине и пословник општине. Чланом 130. 

Статута општине Кнић прописано је да иницијативу за доношење или промену Статута 

општине може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на територији Општине, 

трећина одборника, председник Општине и надлежно радно тело Скупштине општине. О 

иницијативи Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника. Ако 

Скупштина општине одлучи да прихвати иницијативу, односно да се приступи доношењу 

или промени Статута општине, истим актом одређује рок за израду нацрта Статута, 

односно одлуке о промени Статута општине и рок за достављање предлога Статута. 

Скупштина може одредити да се израда предлога нацрта повери Комисији при чему ће 

одредити састав комисије, водећи рачуна да Комисија буде састављена од стручних лица 

или пак да се израда предлога нацрта повери Општинској управи. Нацрт статута, односно 

одлуке о промени статута утврђује Општинско веће већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа. О нацрту Статута, односно одлуке о промени Статута спроводи 

се јавна расправа на начин и у року који одреди Општинско веће, водећи рачуна о року 

који је Скупштина одредила за достављање предлога. Општинско веће, након спроведене 

јавне расправе, утврђује предлог Статута, односно одлуке о промени Статута, већином 

гласова од укупног броја чланова Општинског већа. Скупштина ће предлог Статута или 

Одлуке о промени Статута доставити Министарству надлежном за локалну самоуправу 

ради прибављања мишљења о усклађености са Законом. Уколико се Министарство у року 

од 30 дана од пријема предлога Статута не изјасни сматраће се да је дало позитивно 

мишљење. Скупштина општине усваја Статут, односно одлуку о промени Статута 

већином гласова од укупног броја одборника. 

Скупштина општине Кнић на седници од 29.09.2022. године донела је Одлуку о 

приступању промени Статута којом је прихватила иницијативу председника општине за 

промену Статута општине Кнић у смислу уношење одредбе о свечаној песми општине 

Кнић као и одредбе о слави општине  а што ће се уредити посебном одлуком Скупштине 

општине. Истом Одлуком Скупштина општине је израду нацрта Одлуке о промени 

Статута поверила Општинској управи општине Кнић и одредила рок од 10 дана од дана 

ступања на снагу наведене Одлуке да нацрт Одлуке о промени Статута достави 

Општинском већу општине Кнић. 

 

 

 


