СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2009

Број: 7

Кнић, 20.11.2009.

Цена 100,00 дин.

IV.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 28.10.2009.г., на основу чл.20. став 1. тачка 20. и чл.32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.60. став 3. и 4. Закона о пољопривредном
земљишту (''Сл.гласник РС'',бр. 62/02, 65/08 и 41/09), чл.35.
тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08)
чл.146. став 2. и чл.147. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ КНИЋ

Претплата: 700,00 дин.

Комисија је дужна да предлог годишњег
Програма из члана III овог решења достави Скупштини
општине на усвајање у року од 3 (три) месеца од дана
именовања.
V.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Број: 320-884/09-01
У Книћу,28.10.2009.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

I.
Образује се стручна Комисија за израду Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Кнић (у даљем тексту: Комисија).
II.
Комисију чине председник и чланови и то:
Председник Комисије: Арсенијевић Небојша,
дипл.агроном;
Чланови Комисије:
1. Милица Томић, дипломирани економиста;
2. Томислав Радовић, геодетски техничар;
3. Силвана Илић, дипломирани биолог;
4. Рајко Пантовић, дипломирани правник;
5. Члан Општинског већа задужен за област
привреде и пољопривреде.
III.
Задатак Комисије је да изради предлог годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Кнић којим ће утврдити врсту и обим
радова које треба извршити у 2010/2011.години, динамику
извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити
податке који се односе на пољопривредно земљиште у
државној својини у складу са чл.60. став 6. Закона о
пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'',бр. 62/06,
65/08 и 41/09) и прибави мишљење Комисије из чл.60. став
3. Закона о пољопривредном земљишту коју образује
председник општине, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичка лица-пољопривреднике који су
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као и
сагласност Министарства у складу са чл.60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009. године на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС»бр.72/09), члана
32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС»бр.129/07), члана 35. тачка 6. Статута општине Кнић
(«Сл.гласник РС»бр. 95/08),и чл. 146. став 2. и чл.147. став
2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08),донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Просторног
плана општине Кнић .
Члан 2.
Изради
Просторног плана општине Кнић
приступа се са циљем одређивања смерница за развој
делатности и намену површина, као и одређивања услова
за одрживи и равномерни развој на територији општине
Кнић.
Члан 3.
Просторним планом општине Кнић обухваћена је
територија општине Кнић коју чини 36 насељених места и
исто толико катастарских општина, чија је укупна
површина 41.310,05, 21 ха.
Члан 4.
Саставни део Просторног плана општине Кнић су
правила уређења, правила
грађења, графички део и
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обавезне прилоге, а израђује се у аналогном и дигиталном
облику.
Члан 5.
Носилац израде Просторног плана општине Кнић
је ЈП «Дирекција за урбанизам» у Крагујевацу, по основу
уговора о поверавању послова број 350-723/08-01 од
26.09.2008. године.
Члан 6.

Рок за израду Просторног плана општине Кнић је
11. март 2011.године, сходно члану 215. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС»бр. 72/09).
Члан 7.
Средства за израду Просторног плана општине
Кнић обезбеђују се делом у Буџету општине Кнић а делом
уговореним суфинансирањем од стране Министарства
животне средине и просторног планирања Републике
Србије.
Члан 8.
За потребе израде Просторног плана општине
Кнић, приступити изради Стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 9.
Просторни план општине Кнић се излаже на јавни
увид
након извршене
стручне контроле од стране
Комисије за планове општине Кнић, у просторијама у
згради општине Кнић, а време и место одржавања јавног
увида ће бити оглашено у дневном и локалном листу и
траје 30 дана од дана оглашавања.
Члан 10.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ
КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се
изради
Плана
генералне регулације за насељено место Кнић које је
седиште општине Кнић.
Члан2.
Изради Плана генералне регулације за насељено
место Кнић приступа се са циљем утврђивања границе
плана и обухвата грађевинског подручја, поделе простора
на посебне целине и зоне, одређивање посебне намене
земљишта по
зонама и целинама, одређивања
регулационих линија улица, површина јавне намене и
грађевинских линија, нивелационих кота раскрсница и
улица и површина јавне намене, трасе , коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфаструктуру и поред овога садржи и све друге елементе
прописане чланом 26. Закона о планирању и изградњи
(«Сл.гласник РС»бр.72/09).
Члан 3.
Планом генералне регулације за насељено место
Кнић обухваћена је цела територија односно катастарска
општина насељеног места Кнић, чија је укупна површина
2719, 55, 43 ха.
Члан 4.
Саставни део Плана генералне регулације за
насељено место Кнић су: правила уређења, правила
грађења, графички део и обавезне прилоге, а израђује се у
аналогном и дигиталном облику.

Ова Одлука се доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Кнић, које је
саставни део ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику општине
Кнић.

20.11.2009.

Члан 5.
План генералне регулације за насељено место
Кнић може да израђује јавно предузеће, односно друга
организација као и привредна друштва, односно друга
правна лица, која су уписана у одговарајући регистар за
обављање послова просторног и урбанистичког планирања
и израде планских докумената.
Члан 6.

Број:350-916/2009-02
Средства за израду Плана генералне регулације
за насељено место Кнић обезбеђују се у Буџету општине
Кнић и
евентуланим суфинансирањем од стране
Министарства животне средине и просторног планирања
Републике Србије и других донатора.

У Книћу, 13.11.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

Члан 7.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009. године на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС»бр.72/09), члана
32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС»бр.129/07), члана 35. тачка 6. Статута општине Кнић
(«Сл.гласник РС»бр.95/08), и чл.146. став 2. и чл.147. став
2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је

Рок за израду Плана генералне регулације за
насељено место Кнић је 11. септембар 2011.године, сходно
члану 215. став 2. Закона о планирању и изградњи
(«Сл.гласник РС»бр. 72/09).
Члан 8.
План генералне регулације за насељено место
Кнић, се излаже на јавни увид након извршене стручне

Draft

20.11.2009.

Службени гласник општине Кнић

контроле од стране Комисије за планове општине Кнић, у
просторијама у згради општине Кнић, а време и место
одржавања јавног увида ће бити оглашено у дневном и
локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
Члан 9.
Ова Одлука се доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Кнић, која се
налази у прилогу ове Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику општине
Кнић.

Број: 350-915/2009-02
У Книћу, 13.11.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић , с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009. године на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС»бр.72/09), члана
32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС»бр.129/07), члана 35. тачка 6. Статута општине Кнић
(«Сл.гласник РС»бр.95/08),и чл. 146. став 2. и чл. 147. став
2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА «РАВНИ ГАЈ»
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се
изради
детаљне регулације комплекса «Равни Гај».

Плана

Члан 2.
Плански основ за доношење Плана детаљне
регулације комплекса «Равни Гај» је Просторни план
општине Кнић.
Члан 3.
Изради Плана детаљне регулације комплекса
«Равни Гај»приступа се са циљем реализације програма
развоја пословања у општини Кнић, успостављања система
регулације на простору обухваћеним Планом, утврђивање
услова за уређење саобраћајница и грађевинских парцела у
складу са прописима и планским актима.
Члан 4.
Планом детаљне регулације комплекса « Равни
Гај» обухваћена је површина од 33,60,00 ха.
Граница захвата плана детаљне регулације радне
зоне „Равни гај“ је на западу у КО Вучковица, граница
почиње од магистралног пута Крагујевац-Чачак који
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представља кп.бр.2601 односно од тромеђе магистаралног
пута кп.бр.2601,2569 и 2568 и даље, идући у правцу
казаљке на сату (са лева на десно), наставља у правцу
севера међном линијом између кп.бр.2568 и 2569 до
четворомеђе парцела кп.бр.2568,2569,2552/1 и 2563/2.Од
ове четворомеђе граница захвата скреће у правцу истока и
иде међном линијом између кп.бр.2568 и 2563/2, затим
међном линијом између кп.бр.2563/1 и 2567, и даље међном
линијом између кп.бр.2564 са једне и кп.бр.2563/1, 2618/3 и
2618/1 са друге стране, даље наставља међном линијом
између кп.бр.2653 и 2652 са једне и кп.бр.2618/2 са друге
стране, одакле даље наставља међном линијом између
кп.бр.2615, 2614/2 и 2614/1 са једне и кп.бр.2651, 2650, 2649
и 2648 са друге стране, до четворомеђе кп.бр.2614/1,
2619/1,2646 и 2648, одакле међна линија скреће у правцу
југо-истока и наставља међном линијом између кп.бр.2648
и 2646 до тромеђе кп.бр.2648, 2647/2 и 2646.Од ове тромеђе
граница захвата скреће у правцу северо-истока и
даљенатавља међном линијом између кп.бр.2646 и 2643/1
са једне стране и кп.бр.2647/2, 2647/2, 2647/3, 2645 и 2644/1
до тромеђе кп.бр.2643/1, 2644/1 и 2642/3 све у КО
Вучковица. Од ове тромеђе граница захвата скреће у правцу
југо-истока и даље иде међном линијом између кп.бр.2644/1
са једне и кп.бр.2642/3 и 2644/2 са друге стране до тромеђе
магистралног пута Крагујевац-Краљево означеног као
кп.бр.2187 односно тромеђе кп.бр.2187, 2644/1 и 2644/2. Од
напред описане тромеђе, граница сече магитрални пут
Крагујевац –Краљево под правим углом и долази до
четворомеђе кп.бр.2187 КО Вучковица и кп.бр.624/1 и 623/3
и 623/1 КО Љубић, односно на овом месту граница захвата
улази у КО Љубић.Од напред описане четворомеђе граница
наставља међном линијом између кп.бр.623/1 са једне и
кп.бр.624/1 и 625/1 КО Љубић, којом иде приближно у
дужини од око 50 метара до њене једне половине, односно
до тачке која би се добила у пресеку једне половине међне
линије између кп.бр.623/1 и суседних кп.бр.625/1, 625/2 и
624/1 са друге стране.Од ове тачке граница захвата скреће у
правцу југо-запада и натавља даље пресецајући попречно
по пола кп.бр.625/1, 629/1, 630, 631/1, 631/4, 631/5 до
тромеђе кп.бр.631/5, 638/1 и 638/2, затим наставља међном
линијом између кп.бр.638/1 и 638/2 до тромеђе пута
кп.бр.765 и кп.бр.638/1 и 638/2, кога пресеца под правим
углом, односно до тачке коју образује пут кп.бр.765 и једна
половина међне линије између пута кп.бр.765 са једне и
кп.бр.640 са друге стране.Одавде међна линија наставља
даље пресецајући попречно по пола кп.бр.640, 647/1, 647/2
до четворомеђе кп.бр.647/2, 648/4, 648/2 и 648/3 одакле
натавља међном линијом између кп.бр.648/3 са једне и
кп.бр.648/4 и 648/2 са друге стране и наставља пресецајући
попречно кп.бр.648/1 на два једнака дела до тачке где се
граница захвата пресеца са једном половином међне линије
између кп.бр.648/1 и 653/2 све у КО Љубић.Од ове тачке
гранична линија скреће у правцу запада и иде међном
линијом између кп.бр.653/2 и кп.бр.648/1 до магистралног
пута Краљево-Крагујевац кп.бр.970 односно, тромеђе
кп.бр.970, 653/2 и 648/1, кога сече под правим углом и иде
до тромеђе кп.бр.970, 667 и 668 КО Љубић. Од ове тромеђе
граница иде међном линијом између кп.бр.667 и 663 са
једне и кп.бр.668 и 666 са друге стране до четворомеђе
кп.бр.666,663 КО Љубић и кп.бр.2586 и 2587/2 КО
Вучковица. Од ове четворомеђе граница захвата скреће у
правцу југо-запада и иде границом КО Љубић и КО
Вучковица до тромеђе кп.бр.2587/2, 2587/1 КО Вучковица и
кп.бр.666 КО Љубић. Од ове тромеђе граница захвата
скреће у правцу северо-запада и наставља међном линијом
између кп.бр.2587/1 и 2587/2 до четворомеђе кп.бр.2587/1,
2587/2,2583/1 и 2584 све у КО Вучковица. Од ове
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четворомеђе граница захвата наставља даље идући међном
линијом између кп.бр.2583/1 и 2584 и долази до тромеђе
магистралног пута Крагујевац-Чачак означеног као
кп.бр.2601 и кп.бр.2583/1 и 2584, од које пресеца
магистрални пут под правим углом у правцу севера и
завршава се на тромеђи магистралног пута КрагујевацЧачак кп.бр.2601 кп.бр.2601и 2569 и 2568 КО Вучковица од
које је и почела граница захвата.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.г., на основу чл.20. став 1. тачка 39. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл. 65.
Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр.54/09),
чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), чл.146. став 2. и чл.147. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),
донела је

Члан 5.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Саставни део
Плана
детаљне регулације
комплекса «Равни Гај» су: правила уређења, правила
грађења, графички део и обавезне прилоге, а израђује се у
аналогном и дигиталном облику.

Члан 1.

План детаљне регулације комплекса «Равни Гај
израђује ЈП «Дирекција за урбанизам» Крагујевац.

У Одлуци о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09) у чл.4. речи:
''пречника 50 мм'' замењују се речима: ''пречника 32 мм''.

Члан 7.

Члан 2.

Средства за израду Плана детаљне регулације
комплекса «Равни Гај» обезбеђују се у Буџету општине
Кнић и
Канцеларије за одрживи развој недовољно
развијених подручја.

У чл.12. у ставу 3. речи: ''Општинско веће
општине Кнић'', замењују се речима: ''Скупштина општине
Кнић''.

Члан 6.

Члан 3.
Члан 8.
Рок за израду
Плана
детаљне регулације
комплекса «Равни Гај» је седам месеци од дана доношења
ове Одлуке.
Члан 9.
Израда Стратешке процене утицаја на животну
средину биће утврђена посебном Oдлуком.

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

Број: 320-999/09-01
У Книћу, 13.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

Члан 10.
План детаљне регулације комплекса «Равни
Гај», се излаже на јавни увид након извршене стручне
контроле од стране Комисије за планове општине Кнић, у
просторијама у згради општине Кнић, а време и место
одржавања јавног увида ће бити оглашено у дневном и
локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
Члан 11.
Ова Одлука се доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Кнић, која се
налази у прилогу ове Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл. 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07),
чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), и чл. 167.став 2.Пословника о раду
Скупштине општине Кнић. (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и
члана 2. и 16 став 1.Одлуке о установљењу општинских
награда и других јавних признања општине Кнић
(''Општински сл.гласник'',бр.3/07 и ''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 6/09), донела је

Члан 12.

О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2009.ГОДИНЕ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у Службеном гласнику општине
Кнић.

Члан 1.
Број: 350-976/2009-02
У Книћу, 13.11.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

Овом Одлуком додељују се општинске награде и
друга јавна признања поводом Празника општине Кнић
2009.године.
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Члан 2.
Члан 5.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се:
ЗАХВАЛНИЦА, се додељује:
1. Др БОРИСАВУ МИЛОВАНОВИЋУ, ИЗ
КРАГУЈЕВЦА, због остварених резултата на унапређењу
пружања здравствених услуга, напора уложених у
опремање савременом опремом, имплементацији пројекта
кућне неге и сл.
2. ЖЕЉКУ ПЕРКУНИЋУ, ИЗ БЕОГРАДА,
који је као донатор изградње стадиона у Бумбаревом Брду,
и кроз активности као председник ФК ''Партизан'' из
Бумбаревог Брда, дао изузетан допринос промоцији спорта,
пре свега међу младима са подручја општине.
3. Др ДРАГУТИНУ РАДОСАВЉЕВИЋУ, ИЗ
КРАГУЈЕВЦА, због великог личног ангажовања и
доприноса на остварењу и реализацији великог броја
пројеката од изузетног значаја за општину Кнић.

1. СЛОБОДАНУ МИЛУТИНОВИЋУ, ИЗ
БЕЧЕВИЦЕ, јер као дванаестогодишњак већ има
освојених 13 медаља на међународним такмичењима у
каратеу (5 златних, 4 сребрне и 4 бронзане).
2. РАДУ ПЕТРОВИЋУ, ИЗ БРЊИЦЕ, због
успешног бављења ратарском производњом на великим
површинама које обрађује.
3.
МИЛИСАВУ
ТОДОРОВИЋУ,
ИЗ
ВУЧКОВИЦЕ, због дугогодишњег хуманитарног рада и
покретања више иницијатива за хуманитарне акције, као и
великог личног ангажовања и помоћи на изградњи
породичне куће деци без родитељског старања, Милану и
Марини, из Вучковице.

Члан 3.
НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује:
1.
МИЛИЦИ
ОБРАДОВИЋ,
ИЗ
ПАЈСИЈЕВИЋА, као најбољем студенту са територије
општине Кнић и остварених резултата током студирања на
Машинском факултету у Крагујевцу, где као студент V
године има просечну оцену 9,91.
2.ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ''СМЕЧ'' ИЗ
ГРУЖЕ, због изузетних резултата које остварује већ
неколико такмичарских сезона, и као једином женском
спортском клубу на подручју општине Кнић.
3. ШАХОВСКОМ КЛУБУ ''КНИЋ'', У
КНИЋУ, због дугогодишњег успешног такмичења у
Републичком рангу.
Новчана награда се додељује у висини од
40.000,оо динара (четрдесетхиљададинара).

4. СЛОБОДАНУ БЕТУЛИЋУ, ИЗ ГРИВЦА,
због доприноса који је дао у развоју Гривца и целог краја,
доприноса за изградњу фудбалског стадиона и трибина у
Гривцу, и због његовог запаженог хуманитарног рада на
ширем подручју општине.
5. ВЛАДАНУ ЧАКАРЕВИЋУ, ИЗ КНИЋА, због
изузетног доприноса у раду МЗ Кнић у претходном
периоду, као и због изузетног доприноса на обнављању
храма ''Светог Илије'' и уређењу порте у Книћу.
6.ПЕРУ АЛЕКСИЋУ, ИЗ ГУБЕРЕВЦА, као
оснивачу и власнику Предузећа ''Алексић први'' Губеревац
Д.О.О., због обима производње ракије, а кроз коју
производњу врши и унапређење целокупне воћарске
производње на подручју општине, кроз откуп воћа,
запошљавање радника и сл.
7. ПРЕДУЗЕЋУ ''ГАЈ'' Д.О.О. , због савесног и
доброг пословања, оријентисаног 100% на извозни програм,
запошљавања радника са подручја општине и због
донаторства од значаја за општину.

Члан 4.
8. МИЉАНИ ДЕЛИЋ, ИЗ КНИЋА, јер је читав
радни век, као предан и стручан радник посветила раду у
просвети и образовању младих.

ДИПЛОМА, се додељује:
1. ПЕТРУ ПАВЛОВИЋУ, ИЗ ГРУЖЕ, због
постигнутих изузетних и врхунских резултата и доприноса
развоју привреде на подручју општине Кнић.
2. ДАМЉАНУ ТАНАСИЈЕВИЋУ, ИЗ ЖУЊА,
за дугогодишње успешно бављење сеоским туризмом.
3. ЗОРАНУ ДРЕШЕВИЋУ, ИЗ КНИЋА, због
изузетног доприноса на асвалтирању више путева у МЗ
Кнић.
4.
ЖЕЉКУ
РАДОШЕВИЋУ,
државном
секретару у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, због доприноса у развоју пољопривреде у
нашој општини и пружању подршке и смерница за развој и
унапређење пољопривреде.

Члан 6.
Општинске награде и друга јавна признања
уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра
2009.г.

Број: 17-849/09-01
У Книћу, 13.11.2009.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић , с.р.

5. АД ''ЖИТОПРОДУКТ'' КРАГУЈЕВАЦ, због
веома успешне пословне сарадње у реализацији програма
који се спроводе у области пољопривреде у општини Кнић.

Draft

Страна 6 – Број 7

Службени гласник општине Кнић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009. године, на основу чл. 40. и чл. 41. став 1. и 3.,
чл. 43. и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08) и чл. 63., чл.66. став 1. и 3. ,чл.69. и чл. 147.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је

20.11.2009.

У чл.6. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују његови чланови, и то:''
Члан 9.

О Д Л У К У
О четвртој измени Одлуке о образовању сталних радних
тела Скупштине општине Кнић
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о образовању
сталних радних тела Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 108/08, и ''Службени гласник општине
Кнић, бр. 02/09, 4/09 и 6/09).
Члан 2.
Мења се назив Одлуке тако да гласи:'' Одлука о
образовању сталних радних тела Скупштине општине
Кнић, и именовању чланова сталних радних тела
Скупштине општине Кнић''

У чл.7. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују његови чланови, и то:''
Члан 10.
У чл.8. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују његови чланови, и то:''
У истом члану, у тачки 1. бришу се речи:''Миодраг
Ђоровић, из Груже'', и уместо њих уносе речи: ''Стана
Вучковић, из Бумбаревог Брда''

Члан 3.
Члан 11.
У чл.1. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 108/08 и
''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09 и 6/09) на
крају реченице брише се тачка и додају речи: ''и именују
њихови чланови.''

У осталом делу Одлука о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09 )остаје неизмењена.

Члан 4.

Члан 12.

У чл.2. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи:''у саставу'' и уместо њих уносе речи:
''и именују њени чланови, и то:''

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

Члан 5.
У чл.3. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују њени чланови, и то:''

Члан 13.
Овлашћује се стручна служба за скупштинске
послове и послове општинског већа да сачини пречишћен
текст Одлуке и исти достави на објављивање ''Службеном
гласнику општине Кнић''.

Број:119-986/09-01
У Книћу, 13.11.2009.г.

Члан 6.
У чл.4. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују њени чланови, и то:''
Члан 7.
У чл.5. став 1.Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
108/08 и ''Службени гласник општине Кнић, бр. 02/09, 4/09
и 6/09) бришу се речи: ''у саставу'' и уместо њих уносе
речи: ''и именују његови чланови, и то:''
Члан 8.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07),
чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), и чл.12. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''бр2/09) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Draft

20.11.2009.

Службени гласник општине Кнић

1. Даје се сагласност на Статут Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић,
бр 320-997/09-01 који је донео Управни одбор фонда на
седници од 29.10.2009.године, с тим да се:
- у чл. 3. Статута уместо речи ''пречника 50 мм''
унесу речи: ''пречника 32 мм'';
- у чл.13. Статута уместо речи: ''Општинско веће
општине Кнић'' унесу речи: ''Скупштину општине Кнић''
- у чл.16., уместо постојећег става 2. унесе нови
став 2. који гласи: ''На Статут Фонда, Годишњи Програм
рада, финансијски план, годишњи извештај и статусне
промене сагласност даје Скупштина општине Кнић''.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Управни одбор ће усагласити текст Статута са
примедбама датим у тачки 1. овог Решења, и тако
усаглашен Статут доставити на објављивање ''Сл.гласнику
општине Кнић''.
4. Решење доставити Управном одбору Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине
Кнић, у Книћу.

Број: 119-1007/2009-01
У Книћу, 13.11.2009.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.
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чл. 55 Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09) и чл. 98. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СВЕТИ САВА'' ИЗ ТОПОНИЦЕ
1. Мења се Решење о именовању чланова
Школског одбора основне школе ''Свети Сава'' из
Топонице, бр. 610-535/06-01, од 15.06.2006.г. (''Општински
службени гласник'' бр. 5/06, и 2/07 и 2/09), и то тако што се
у тачки 1. подтачка 4 мења, тако да гласи:
''4) Светлана Јовановић, из Љуљака, члан из реда
родитеља''.
2. У осталом делу Решење Скупштине општине
Кнић о именовању чланова Школског одбора основне
школе ''Свети Сава'' из Топонице,
бр.610-535/06-01 од 15.06.2006.г.(''Општински службени
гласник'' бр. 5/06, и 2/07 и 2/09), остаје неизмењено.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
4. Решење доставити именованом члану Школског
одбора основне школе ''Свети Сава'' из Топонице и основној
школи ''Свети Сава'' из Топонице.

Број: 119-1002/2009-01
У Книћу, 13.11.2009.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл. 52., 53. .54. и чл. 55.став
2. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09) и чл. 98. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА''У ТОПОНИЦИ
1. Дужности члана Школског одбора основне
школе ''Свети Сава'' у Топоници, разрешава се, због
престанка основа по којем је именован у Школски одбор:
- Бранимир Весовић, из Бара, члан из реда
родитеља,
именован Решењем Скупштине општине Кнић, број: 610535/2006-01 од 15.06.2006.године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити разрешеном члану Школског
одбора основне школе ''Свети Сава'' у Топоници, и
директору основне школе ''Свети Сава'' у Топоници.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл. 30. став 3. и чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.69. став 1. и 69в. став 2., 3. и 4. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана (''Сл.гласник РС'',бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05, 115/05),
чл.16. и 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.
42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.10. став 1. и 2. Одлуке
о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински
сл.гласник'',бр.11/00), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ

Број: 119-1001/09-01
У Книћу, 13.11.2009.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл. 52., 53.став 2., чл.54., и

1. Дужности председника и члана Управног
одбора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, разрешава
се, пре истека времена на које је именована:
- Вучковић Стана, из Бумбаревог Брда,
представник оснивача, именована Решењем Скупштине
општине Кнић број 119-174/2009-01, од 20.03.2009.године
(''Сл.гласник општине Кнић''бр 2/09), због потврђивања
мандата одборника Скупштине општине Кнић,
на
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9.редовној седници Скупштине општине Кнић, решењем
бр.119-688/09-01, од 09.09.2009. године, даном потврђивања
мандата одборника, чиме је, у складу са Законом наступила
неспојивост функција.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Стани Вучковић из
Бумбаревог Брда и Центру за социјални рад ''Кнић'' у
Книћу.
Број: 119-1003/2009-01
У Книћу, 13.11.2009.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07),
чл.69. став 1. и 69в. став 2., 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(''Сл.гласник РС'',бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), чл.16. и 20.
Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр. 42/91 и
71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.10. став 1. и 2. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински
сл.гласник'' бр.11/00), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ
1. У Решењу Скупштине општине Кнић, о
именовању председника и чланова Управног одбора Центра
за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, бр 119-174/2009-01, од
20.03.2009.године (''Сл.гласник општине Кнић''бр. 2/09), у
тачки 1. алинеја 1. речи:
''- Вучковић Стана, из Бумбаревог Брда, за
председника, представник оснивача'', мењају се речима:
''Пантовић Драгомир, из Кнића, за председника,
представник оснивача''.
2.Мандат новоименованог председника Управног
одбора траје до истека мандата Управном одбору
именованом 20.03.2009.године, Решењем Скупштине
општине Кнић, бр.119-174/2009-01.
3. У осталом делу Решење Скупштине општине
Кнић
бр.
119-174/2009-01,
од
20.03.2009.године
(''Сл.гласник општине Кнић''бр. 2/09) остаје неизмењено.

20.11.2009.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 13.11.2009.г., на основу чл.30. став 3. и чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), чл.11. и чл.15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Сл.гласник
РС'',бр. 25/00, 25/02 и 107/05), чл.35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чл.15.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић (''Општински сл.гласник'',бр. 17/01,
16/03 и 5/06), и чл.64. до 67. Статута Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Кнић, од 21.11.2001.год., на који је
Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр.
110-476/01-01 од 27.12.2001.год., са I изменом од
03.06.2005.год., на коју је Скупштина општине Кнић дала
сагласност Решењем бр. 110-551/05-01 од 27.07.2005.год., II
изменом од 09.09.2005.г., на коју је Скупштина општине
Кнић дала сагласност Решењем бр.110-931/05-01 од
17.10.2005.г., и III изменом од 12.04.2006.год., на коју је
Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр.
110-428/06-01 од 15.06.2006.г., донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''КОМУНАЛАЦ''
У КНИЋУ

1. Дужности председника и члана Надзорног
одбора ЈКП ''Комуналац'' Кнић у Книћу, разрешава се, пре
истека времена на које је именован:
- Неборишевић Драган, из Вучковице, председник,
представник оснивача, именован Решењем Скупштине
општине Кнић, број: 119-171/09-01, од 20.03.2009.године
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09), због потврђивања
мандата одборника Скупштине општине Кнић, на 9.
редовној седници Скупштине општине Кнић, Решењем
бр.119-687/09-01, од 09.09.2009.год., даном потврђивања
мандата одборника, чиме је, у складу са Законом наступила
неспојивост функција.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити разрешеном председнику
Надзорног одбора и Јавном комуналном предузећу
''Комуналац'' Кнић, у Книћу.

Број: 119-1008/09-01
У Книћу, 13.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић , с.р.

4. Решење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Кнић''.
5. Решење доставити именованом председнику
Управног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у
Книћу.
Број: 119-1004/2009-01
У Книћу, 13.11.2009.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Весна Перовић, с.р.

Draft

20.11.2009.

Службени гласник општине Кнић

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 35. став 4. Закона о средствима у
својини Републике Србије(''Сл.гласник РС'',бр.53/95, 3/96,
32/97 и 101/2005) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), Председник
општине Кнић, дана 03.11.2009. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА

Број 7 – страна 9

Изузетно, службено возило се може користити за
потребе правних лица чији је оснивач Општина или
Република и за потребе других друштвнених организација и
удружења грађана, када је то оправдано и нужно.
Члан 7.
Службено возило се користи за обављање
службених задатака и послова у земљи. Изузетно, службено
возило се може користити и за службено путовање у
иностранство.
Члан 8.
Право на употребу службених возила имају
изабрана и постављена лица и запослени у Општинској
управи у складу са овим Правилником.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 9.

Овим Правилником уређују се услови и начин
коришћења службених возила за потребе Скупштине
општине Кнић, Председника општине, Општинског већа и
Општинске управе ( у даљем тексту: Органи општине).

Председник
општине
одобрава
употребу
службеног возила:
- изабраним и постављеним лицима;
- за потребе утврђене чланом 5. и 6. овог
Правилника и
- за службена путовања у иностранство.

Члан 2.
Службена возила у смислу овог Правилника, јесу
путнички аутомобили и друга моторна возила на којима
право коришћења имају органи општине.
Члан 3.
Органи општине су дужни да службена возила
користе наменски, рационално и економично, са пажњом
доброг домаћина.

КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Начелник Општинске управе одобрава коришћење
службеног возила запосленом у Општинској управи.
Члан 10.
Пре одобравања за коришћење службеног возила ,
а најкасније дан пре коришћења подноси се захтев за
коришћење службеног возила лицу које у складу са овим
Правилником је надлежно да одобри коришћење службеног
возила.
Образац захтева за коришћесе службеног возила
из става 1. овог члана одштампан је уз овај Правилник и
чини његов саставни део.

Члан 4.

Члан 11.

Службено возило се користи за извршавање
службених задатака и послова из делокруга органа општине
и других послова у складу са овим Правилником.
Службена возила по правилу се користе за вршење
послова:
- који се благовремено и ефикасније могу
извршити коришћењем службених возила, редовне или
неодложне инспекцијске контроле, доставе материјала за
седнице органа општине и њихових радних тела;
- службена путовања,
- послови заступања органа општине пред
надлежним судовима и другим установама;
- и други послови када природа и услови рада то
захтевају.
Члан 5.
Изузетно, службено возило може се користити и
за потребе одређених категорија грађана у одређеним
случајевима , као што су превоз тешко болесног лица,
учешће на одређеним такмичењима, изложби радова и сл.
Члан 6.

Приспели захтеви за превоз и коришћење
службених возила извршавају се по приоритету корисника
и послова. Ако се свим захтевима за вршење превоза и
коришћења службених возила не може удовољити због
недостатка возила, возача и др., о томе се одмах обавештава
лице које је поднело захтев.
Члан 12.
Службена возила се користе по правилу у току
радног времена.
Ван радног времена, службено возило може се
користити само изузетно, и то по одобрењу лица које је
одобрило употребу службеног возила у складу са овим
Правилником.
У одобрењу за употребу службеног возила наводе
се поред осталог и разлози за употребу службеног возила
после истека радног времена.

Члан 13.
Возилом по правилу управља професионални
возач Општинске управе.
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Сваки возач одговара за задужено службено
возило.
Изузетно, ако су сви професионални возачи
ангажовани или потребе обављања службеног посла то
налажу возилом могу управљати и други запослени, под
условом да поседују возачку дозволу за управљање
моторним возилом одговарајуће категорије.
Члан 14.
На основу примљених захтева за коришћење
службених возила овлашћено лице које одобрава
коришћење службеног возила утврђује приоритет и
сачињава дневни распоред коришћења возила.
Због настанка хитних и непредвиђених околности,
дневни распоред превоза може се мењати, о чему се одмах
обавештавају подносиоци захтева за коришћење службеног
возила.
На основу утврђеног распореда овлашћено лице
које одобрава коришћење службеног возила издаје возачу
путни налог за коришћење службеног возила.
Члан 15.
Ниједан службени превоз, односно коришћење
службеног возила не може се обавити без уредно
попуњеног путног налога за коришћење возила.
Садржина, издавање, вођење и предаја путних
налога, као и евиденција о издатим путним налозима врши
се у складу са Законом и подзаконским актом којим се
уређује садржина, издавање и вођење путних налога и
евиденција о издатим путним налозима.
Налог за превоз корисника у целини попуњава
возач службеног возила, а оверу тачности података унетих
у налог врши непосредни корисник.
У случају непопуњавања налога, одмах се
обавештава наручилац превоза и Начелник Општинске
управе, ради предузимања потребних мера против возача
возила.
Члан 16.
Возач, односно друго лице које је управљало
службеним возилом у обавези је да по окончању превоза
возило врати на место одређено за паркирање службеног
возила.
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- води уредне евиденције о утрошку горива, уља и
сл., пређеној километражи и оствареним ефективним
часовима рада сваког возача;
- да најмање једном годишње извештава
Председника општине о стању возног парка, укупном броју
пређених километара, утрошку горива за свако возило по на
особ;
- сачињава предлоге за припрему плана набавке
службених возила, као врши и друге послове од значаја за
коришћење службених возила.
Члан 19.
Евиденцију о коришћењу службених возила води
овлашћено лице Општинске управе кога одреди Начелник
Управе.
Евиденција из претходног става садржи:
- регистрацију возила;
- периодичне прегледе техничке исправности;
- поправке и замене делова;
- месечном утрошку горива и уља;
- податке о пнеуматицима и акумулаторима;
- податке о хаваријама;
- дневној и месечној пређеној километражи;
- податке о корисницима службених возила и
релацијама.
На основу евиденције из става 1 и 2. овог члана
овлашћено лице подноси Начелнику управе месечни
извештај о коришћењу службених возила, који садржи
податке о корисницима, пређеној километражи, утрошку
горива и уља, као и друге податке од значаја за утврђивање
наменског, рационалног и економичног коришћења
службеног возила, најкасније до 10-тог у месецу за
претходни месец.
Члан 20.
Овај Правилник биће објављен у ''Општинском
службеном гласнику општине Кнић'' и ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.
ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ
ВОЗИЛА
ЗАХТЕВ
за коришћење службеног возила

УПРАВЉАЊЕ СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА
Председнику општине Кнић
Члан 17.
Службна возила органа Општине поверавају се на
управљање Општинској управи општине Кнић.
Управљање службеним возилом у смислу става 1.
овог члана, јесте њихово одржавање, обнављање и
унапређивање, старање о њиховом коришћењу, као и
извршавање законских и других обавеза у вези службених
возила.

Сходно чл.10. Правилника о коришћењу
службених возила, подносим захтев за коришћење
службеног возила, за дан ________. године, ради обављања
___________________________________________________
___________________________________________________
(опис службеног посла)
У Книћу, _____________

Члан 18.
Општинска управа је дужна да:
- се стара о техничкој исправности и уредности
возила;
- возила опреми потребним резервним деловима,
алатом и другом опремом у складу са Законом,
- утврђује и реализује дневни распоред превоза и о
истом благовремено обавести корисника;

Број:344-1014/09-01
У Книћу, 03.11.2009. године
ОПШТИНА КНИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Борислав Бусарац, с.р.
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Члан 5.

АКТИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА

Рад Фонда је јаван.
Јавност рада Фонда
утврђеним овим Статутом.

На основу чл. 12. а у вези са чл. 15. Одлуке о
оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и
шумарства општине Кнић («Службени гласник општине
Кнић»бр.2/2009) и решења Скупштине општине Кнић о
давању сагласности
на Статут
Фонда
за развој
пољопривреде, водоприведе и шумарства општине Кнић
број 119-1007/2009-01 Управни одбор Фонда, на својој
седници одржаној дана 20.11. 2009. године, доноси

СТАТУТ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Фонд за развој пољопривреде, водопривреде и
шумарства општине Кнић основан је Одлуком Скупштине
општине
Кнић
о оснивању
Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
бр. 320-197/09-01од 20.03.2009. године. ( У даљем тексту:
Фонд) у циљу постицања развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства на територији општине Кнић.

обезеђује

се на начин

II ДЕЛАТНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 6.
Делатности Фонда су:
-расподела средстава

за реализацију циљева

Фонда,
- учешће у припреми планова и програма
унапређења развоја појединих области пољопривреде на
територији општине Кнић,
- финансијско посредовање,
- реализација стратегије локалног одрживог
развоја општине Кнић и Програма развоја у области
пољопривреде, водопривреде, шумарства
и других
пројеката из руралног развоја,
- прикупљање података и учествовање у изради
предлога Пројеката за реализацију Програма развоја,
- обједињавање различитих извора наменских
средстава,
- пружање техничких и финансијских услуга у
реализацији пројекта,
- посредовање и подстицање физичких и правних
лица донатора и фондатора за улагање у Програме и
пројекте
за развој
пољопривреде, водопривреде и
шумарства.

Члан 7.
Члан 2.
Фонд је правно лице са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним наведеном Одлуком и овим
Статутом.
Назив Фонда је: Фонд за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић.
Текст назива Фонда исписује се на српском
језику – ћирилицом.
Седиште
Фонда је у Книћу, у пословним
просторијама «Агроцентра».

Извори финансирања Фонда су:
- Средства обезбеђена у Буџету општине Кнић,
- Средства из Буџета Републике Србије,
- Средства прикупљена од донација и помоћи
домаћих и страних физичких и правних лица,
- Друга средства остварена у складу са Законом.
Члан 8.
Средства Фонда воде се код Управе за трезор –
Филијала Крагујевац – Експозитура Кнић.

Члан 3.
Члан 9.
Фонд има печат.
Печат Фонда је округлог облика, пречника 32
мм, на коме је по ободу исписан текст на српском језику
– ћирилицом: Република Србија, општина Кнић, Фонд за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине
Кнић.
У средини печата утиснут је грб Републике
Србије.
Члан 4.
Председник Управног одбора Фонда представља
и заступа Фонд.
Председник Управног одбора може пуномоћјем
своја овлашћења за потписивање и заступање пренети на
друго лице члана Управног одбора Фонда.

Финансијским планом Фонда средства Фонда се
распоређују за обављање делатности из члана 6. овог
Статута.
Члан 10.
Годишњим извештајем Фонда утврђује се стање
средстава и обавезе по изворима средстава на дан 31.
децембар пословне године, као и резултати пословања у
том периоду.

III ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА
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Члан 11.
Пословање Фонда врши се сагласно годишњем
програму рада.
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Одлуке и друге акте усвојене на седници
Управног одбора Фонда потписује председник Управног
одбора.
Члан 18.

Члан 12.
Годишњим програмом рада утврђују се врсте и
обим послова са износима потребних средстава за
извршавање програмских послова у текућој години.
Годишњи програм рада доноси се најкасније до
31. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 13.
Програм рада Фонда спроводи Управни одбор
који о свом раду обавештава Скупштину општине Кнић
једном годишње.

Председник Управног одбора Фонда обавља
следеће послове:
- представља и заступа Фонд,
- стара се о законитости рада Фонда,
- извршава одлуке Управног одбора,
- закључује уговоре у име и за рачун Фонда,
- подноси предлоге
Управном одбору за
доношење одлука, мера и закључака у вези са радом
Фонда,
- стара се по извршењу годишњег програма рада
Фонда,
- обавља и друге послове који су му поверени
одлукама Управног одбора.

IV. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 19.
Члан 14.
Надзорни одбор има
Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор.

3 члана: председника и 2

члана.
Председника и чланове надзорног одбора
именује и разешава Скупштина општине Кнић на мандат
од 4 године, са могућношћу поновног избора.

Члан 15.

Управни одбор има 5 чланова: председника и 4

Члан 20.

члана.
Председника и 4 члана Управног одбора Фонда
именује и разрешава Скупштина општине Кнић на
мандати период од 4 године, са могућношћу поновног
избора.
Члан 16.
Управни одбор фонда:
1. Доноси Статут Фонда,
2. Доноси годишњи Програм рада, финансијски
план и годишњи извештај Фонда.
3. Одлучује о расподели средстава Фонда по
критеријумима и условима утврђеним Статутом и
Програмом рада Фонда,
4. Доноси одлуку о критеријумима и условима
доделе средстава Фонда ,
5. Расписује конкурс за доделу средстава и
одлучује о додели средстава,
6. Именује
чланове Комисије
у
циљу
реализације посебних задатака,
7. Одређује банке код које ће се водити средства,
8. Одлучује о статусним променама,
9. Одлучује о другим питањима у оквиру
делатности Фонда.
На Стутут Фонда, годишњи Програм рада,
финансијски план, годишњи
извештај
и статусне
промене сагласност даје Скупштина општине Кнић.
Члан 17.

Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. Врши надзор у вези законитости рада Фонда,
2. Прати и контролише рад Фонда,
3. Указује на евентуалне пропусте у раду и
одговорностима Управног одбора,
4. Обавештава једном годишње Управни одбор
Фонда
и председника Скупштине општине Кнић о
пословању Фонда.

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА
Члан 21.
У циљу извршавања делатности Фонда, стручне
и администртивне послове обавља Општинска управа
општине Кнић – Одељење за финансије, привредни развој
и друштвене делатности.
Члан 22.
За обављање послова
везаних за срповођење
конкруса за доделу средстава, Фонд може одређене
послове
поверити
Банци или другој стурчној
организацији, о чему Одлуку доноси Управни одбор
Фонда.

VI.ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА

Управни одбор Фонда пуноважно ради ако
његовој седници присуствује више од половине чланова
Управног одбора, а одлуке и друга акта су пуноважна ако
за њих гласа више од половине чланова Управног одбора.

Draft

Члан 23.
Основни критеријуми за доделу средстава су:
- економска оправданост захтева,
- коришћење домаћих ресурса,
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- запошљавање већег броја радника,
- заштита животне средине,
- веће сопствено учешће,
- веће учешће банке и других у односу
тражена средства од Фонда.

на

Члан 24.
Ближи критеријуми и услови за доделу средстава
Фонда утврђују се годишњим програмом рада.
VII. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 25.
Јавност рада Фонда остварује се јавношћу
одлука и рада Управног одбора Фонда, подношењем
извештаја о раду Фонда, објављивањем општих аката,
програма и одлука.
VIII. ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 26.
Измене и допуне Статута врше се по поступку
предвиђеном за његово доношење.
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1. Одлуку о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС''бр.108/08). Из
овог текста није унет у пречишћен текст члан 10.којим је
утврђено да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику РС''.
2. Одлуку о првој измени Одлуке о образовању
сталних
радних
тела
Скупштине
општине
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''бр.2/09). Из овог текста
није унет у пречишћен текст, члан 1. којим је утврђено да се
мења Одлука о образовању сталних радних тела Скупштине
општине Кнић(''Сл.гласник РС''бр.108/08),члан 4.којим је
утврђено да у осталом делу Одлука о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић остаје неизмењена,
и чл.5. којим је утврђено да Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
3. Одлуку о другој измени Одлуке о образовању
сталних
радних
тела
Скупштине
општине
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''бр.4/09). Из овог текста
није унет у пречишћен текст члан 1. којим је утврђено да се
мења Одлука о образовању сталних радних тела Скупштине
општине Кнић(''Сл.гласник РС''бр.108/08, и ''Сл. гласник
општине Кнић'' бр.2/09), члан 3.којим је утврђено да у
осталом делу Одлука о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић остаје неизмењена, и чл.4. којим
је утврђено да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
4. Одлуку о трећој измени Одлуке о образовању
сталних
радних
тела
Скупштине
општине
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''бр.6/09). Из овог текста
није унет у пречишћен текст члан 1. којим је утврђено да се
мења Одлука о образовању сталних радних тела Скупштине
општине Кнић(''Сл.гласник РС''бр.108/08, и ''Сл. гласник
општине Кнић'' бр.2/09 и 4/09), члан 3. којим је утврђено да
у осталом делу Одлука о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић остаје неизмењена, и чл.4. којим
је утврђено да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Кнић».

Број: 320-997/09-01
Дана: 20.11.2009.године

5. Одлуку о четвртој измени Одлуке о образовању
сталних радних тела Скупштине општине Кнић од
13.11.2009. године. Из овог текста није унет у пречишћен
текст члан 1. којим је утврђено да се мења Одлука о
образовању сталних радних тела Скупштине општине
Кнић(''Сл.гласник РС''бр.108/08, и ''Сл. гласник општине
Кнић'' бр.2/09, 4/09 и 6/09), и члан 11. којим је утврђено да у
осталом делу Одлука о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић остаје неизмењена.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Драгиша Јанковић , с.р.

ОСТАЛИ АКТИ
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНЕ
КНИЋСТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, на основу чл.13.
Одлуке о четвртој измени Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић, утврдила је
пречишћен текст Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Кнић и именовању чланова сталних
радних тела Скупштине општине Кнић.

Број: 119-986/2009-01-1
У Книћу, 20.11.2009.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ,
Биљана Пантовић, с.р.

Пречишћен текст Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Кнић и именовању
чланова сталних радних тела Скупштине општине Кнић
обухвата:

Draft

Страна 14 – Број 7

Службени гласник општине Кнић

20.11.2009.

4. Раде Николић, из Кнића, за члана из реда
грађана, испред Групе Грађана ''Драгана Јовановић''Драгана Јовановић
5. Александар Јовановић, из Рашковића, за члана
из реда грађана, испред Демократске Странке- Борис Тадић.

О Д Л У К А
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
(пречишћен текст)

Члан 5.
Образује се Савет за привредни развој, финансије
и буџет, и именују његови чланови, и то:

Члан 1.
Овом Одлуком образују се стална радна тела
Скупштине-Комисије и Савети, и именују њихови чланови.
Члан 2.
Образује се Комисија за статутарна питања,
организацију и нормативна акта скупштине и
административна питања, и именују њени чланови, и то:
1.Ивана
Мијатовић,
из
Пајсијевића,
за
председника, испред Демократске Странке- Борис Тадић
2. Бранко Јовановић, из Љубића, за члана из реда
одборника, испред Групе Грађана''Драгана Јовановић''Драгана Јовановић
3. Владан Чакаревић, из Кнића, за члана из реда
одборника, испред Нове Србије- Велимир Илић.
4. Радослав Вељовић, из Балосава, за члана из
реда грађана, испред Коалиције ''Заједно за Кнић и ГружуВерољуб Стевановић- Верко''.
5. Живомир Жиропађа, из Кнића, за члана из реда
грађана, испред Српске Радикалне Странке- Томислав
Николић.
Члан 3.
Образује се Комисија за представке и
жалбе, и именују њени чланови, и то:
:
1.Милован
Радојевић,
изПајсијевића,
за
председника, испред Социјалистичке Партије Србије(СПС)
и Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС).
2. Миломир Петровић, из Пајсијевића, за члана из
реда одборника, испред Групе Грађана ''За развој
пољопривреде и села''- Љубомир Ђурђевић.
3. Драган Буђевац, из Вучковице, за члана из реда
одборника, испред Коалиције ''Заједно за Кнић и ГружуВерољуб Стевановић- Верко''.
4. Драгић Радић, из Брњице, за члана из реда
грађана, испред Демократске Странке- Борис Тадић
5. Драган Милошковић, из Жуња, за члана из реда
грађана, испред Нове Србије-Велимир Илић.

Члан 4.
Образује се Мандатно имунитетска комисија, и
именују њени чланови, и то:
1. Радован Игњатовић, из Гривца, за председника,
испред Демократске Странке- Борис Тадић
2. Милоје Радовић, из Опланића, за члана из реда
одборника, испред Српске Радикалне Странке- Томислав
Николић.
3. Дејан Мирковић, из Губеревца, за члана из реда
одборника, испред Г 17 Плус- Млађан Динкић.

1. Љубомир Ђурђевић, из Кнића, за председника,
испред Групе Грађана ''За развој пољопривреде и села''Љубомир Ђурђевић.
2. Миољуб Крсмановић, из Драгушице, за члана
из реда одборника, испред Демократске Странке- Борис
Тадић.
3. Војин Максимовић, из Кнића, за члана из реда
одборника, испред Демократске Странке Србије - Војин
Максимовић.
4. Јасмина Кашерић, из Топонице, за члана из реда
грађана, испред Г 17 Плус- Млађан Динкић.
5. Слађана Жиропађа, из Кнића, за члана из реда
грађана, испред Српске Радикалне Странке- Томислав
Николић.
Члан 6.
Образује се Савет за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту животне средине, и
именују његови чланови, и то:
1.Мирослав
Тодоровић,
из
Липнице,
за
председника, испред Групе Грађана''Драгана Јовановић''Драгана Јовановић.
2. Зоран Вујовић, из Кнежевца, за члана из реда
одборника, испред Коалиције ''Заједно за Кнић и ГружуВерољуб Стевановић- Верко''.
3. Драган Тодоровић, из Драгушице, за члана из
реда одборника, испред Групе Грађана ''За развој
пољопривреде и села''- Љубомир Ђурђевић.
4. Живомир Марковић, из Борча, за члана из реда
грађана, испред Нове Србије-Велимир Илић.
5. Живорад Лазовић, из Рашковића, за члана из
реда грађана, испред Социјалистичке Партије Србије(СПС)
и Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС).
Члан 7.
Образује се Савет за развој пољопривреде,и
именују његови чланови, и то:
1. Братислав Николић, из Бечевице, за
председника, испред Нове Србије-Велимир Илић.
2. Радојко Станојевић, из Лесковца, за члана из
реда одборника, испред Демократске Странке- Борис
Тадић.
3. Љиљана Жиропађа, из Кнића, за члана из реда
одборника, испред Српске Радикалне Странке- Томислав
Николић.
4. Зоран Аксентијевић, из Опланића, за члана из
реда грађана, испред Групе Грађана''Драгана Јовановић''Драгана Јовановић.
5. Мирјана Јанковић, из Топонице, за члана из
реда грађана, испред Демократске Странке Србије - Војин
Максимовић.

Draft
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Члан 8.
Образује се Савет за друштвене делатности, и
именују његови чланови, и то:
1. Стана Вучковић, из Бумбаревог Брда, за
председника, испред Социјалистичке Партије Србије(СПС)
и Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС).
2. Драган Ристовић, из Опланића, за члана из реда
одборника, испред Демократске Странке- Борис Тадић.
3. Радмило Павловић, из Забојнице, за члана из
реда одборника, испред Нове Србије-Велимир Илић.
4. Данијела Пауновић, из Честина, за члана из реда
грађана, испред Групе Грађана ''За развој пољопривреде и
села''- Љубомир Ђурђевић.
5. Бранко Тодоровић, из Вучковице, за члана из
реда грађана, испред Групе Грађана''Драгана Јовановић''Драгана Јовановић.
Члан 9.
Чланови радних тела бирају се на мандатни
период за који је изабрана Скупштина.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Draft
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САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ

1

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ

1

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ
КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

2

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА «РАВНИ ГАЈ»

3

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

4

ОДЛУКA О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2009.ГОДИНЕ

4

ОДЛУКA О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

6

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

6

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА''У
ТОПОНИЦИ

7

РЕШЕЊЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' ИЗ ТОПОНИЦЕ

7

РЕШЕЊE О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ

7

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У КНИЋУ

8

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
''КОМУНАЛАЦ'' У КНИЋУ

8

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Draft

9

20.11.2009.
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Број 7 – страна 17

АКТИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

11

ОСТАЛИ АКТИ
ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
(пречишћен текст)

13
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