
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2011 Број: 6 Кнић, 03.11.2011. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 03.11.2011.године, на основу чл.20. став 1. 
тачка 3. и чл.32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.63. став 1. 
Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 
73/10 и 101/10), чл.13. став 1. тачка 4. и чл.35. став 1. 
тачка 2. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 
95/08), донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Буџету општине Кнић за 
2011.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/10) у чл.1.  
износ од ''233.342.000,оо динара'' замењује се износом од 
''291.527.000,оо динара''. 
 

Члан 2. 
 

 У чл.2. Одлуке износ од ''59.765.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''73.032.000,оо динара''. 
 

Члан 3. 
 

 У чл.3. Одлуке, износ од ''74.979.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''82.027.000,оо динара''. 
 

Члан 4. 
 

 У чл.4. Одлуке, износ од ''9.250.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''10.750.000,оо динара''. 
 

Члан 5. 
 

 У чл.6. Одлуке, износ од ''2.000.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''3.500.000,оо динара''. 
 

Члан 6. 
 

 У чл.26. наслов '''општи део I приход'' у 
табеларном прегледу где су приказани приходи за 
2011.годину, по контима, називима конта и 
износима,мења се и гласи: 
 Конто 711110 – порез на зараде, износ од 
''37.000.000,оо динара замењује се износомд 
''42.542.000,оо динара''; 
 Конто 711140 – порез на приход од имовине, 
износ од ''6.142.000,оо динара'' замењује се износом од 
''7.685.000,оо динара'', и то конто 711145 – порез од 

давања у закуп покретних ствари, износ од ''200.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''300.000,оо динара'', 
конто 711147-порез на земљиште, износ од ''542.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''1.985.000,оо динара''; 
 Укупно конто 711000 износ од ''57.142.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''64.227.000,оо динара''; 
 Конто 713120 – порез на имовину, износ од 
''9.000.000,оо динара'' замењује се износом од 
''7.000.000,оо динара''; 
 Укупно 713000 износ од ''19.000.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''17.000.000,оо динара''; 
 Конто 733150 – текући трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа општине, износ од 
''104.000.000,оо динара'' замењује се износом од 
''156.100.000,оо динара''; 
 Укупно 733000 износ од ''109.900.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''162.000.000,оо динара''; 
 Конто 741530 – накнаде за коришћење простора 
и грађевинског земљишта, износ од ''1.000.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''2.000.000,оо динара''; 
 Укупно 741000 износ од ''3.000.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''4.000.000,оо динара''; 
 Укупни приходи, износ од ''213.342.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''271.527.000,оо динара''; 
 Укупни приходи и примања, износ од 
''233.342.000,оо динара'' замењује се износом од 
''291.527.000,оо динара''. 
 
 Наслов I општи део,  у табеларном прегледу  
где су приказани расходи и издаци Буџета по основним 
наменама: 
 Редни број 1. конто 411000 – плате, додаци и 
накнаде запосленима, у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''40.770.000,оо динара'', замењује се износом од 
''43.093.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, 
износ од ''47.279.000,оо динара'' замењује се износом од 
49.602.000,оо динара''; 
 Редни број 2. конто 412000 – социјални 
доприноси на терет послодавца, у колони 4. средства из 
буџета, износ од ''7.507.000,оо динара'' замењује се 
износом од ''7.599.000,оо динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''8.816.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''8.908.000,оо динара''; 
 Редни број 6. конто 416000 – награде, бонуси и 
остали пос.расходи, у колони 4. средства из буџета, износ 
од ''4.840.000,оо динара'' замењује се износом од '' 
5.850.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''4.840.000,оо динара'', замењује се износом од 
''5.850.000,оо динара''; 
 Укупно 410 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''56.537.000,оо динара'', замењује се износом од 
''59.962.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''64.545.000,оо динара'' замењује се износом од 
''67.970.000,оо динара'': 
 Редни број 7. конто 421000 – стални трошкови, 
у колони 4. средства из буџета, износ од ''10.900.000,оо 
динара'' замењује се износом од '' 13.825.000,оо динара'', 
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у колони 6. укупна средства, износ од ''11.450.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''14.375.000,оо динара''; 
 Редни број 8. конто 422000 – трошкови 
путовања, у колони 4. средства из буџета, износ од 
''1.620.000,оо динара'' замењује се износом од 
''1.720.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''1.830.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.930.000,оо динара''; 
 Редни број 9. конто 423000 – услуге по уговору, 
у колони 4. средства из буџета, износ од ''5.300.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''7.150.000,оо динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''7.310.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''9.160.000,оо динара''; 
 Редни број 10. конто 424000 – специјализоване 
услуге, у колони 4. средства из буџета, износ од 
''21.150.000,оо динара'' замењује се износом од 
''24.150.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, 
износ од ''23.650.000,оо динара'', замењује се износом од 
''26.650.000,оо динара''; 
 Редни број 12. конто 426000 – материјал, у 
колони 4. средства из буџета, износ од ''4.690.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''6.760.000,оо динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''5.510.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''7.580.000,оо динара''; 
 Укупно 420 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''58.650.000,оо динара'', замењује се износом од 
''68.595.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''66.480.000,оо динара'' замењује се износом од 
''76.425.000,оо динара'': 
 Редни број 13. конто 440000 – камате, у колони 
4. средства из буџета, износ од ''3.950.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''3.350.000,оо динара'', у колони 
6. укупна средства, износ од ''3.950.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''3.350.000,оо динара''; 
 Укупно 440 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''3.950.000,оо динара'', замењује се износом од 
''3.350.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''3.950.000,оо динара'' замењује се износом од 
''3.350.000,оо динара'': 
 Редни број 14. конто 451000 –субвенције 
јавн.финан.корпор., у колони 4. средства из буџета, износ 
од ''3.500.000,оо динара'' замењује се износом од 
''4.800.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, износ 
од ''3.500.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.800.000,оо динара''; 
 Укупно 450 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''3.500.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.800.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''3.500.000,оо динара'' замењује се износом од 
''4.800.000,оо динара'': 
 Редни број 15. конто 463000 –донације и 
трансфери осталим нивоима власти, у колони 4. средства 
из буџета, износ од ''39.625.000,оо динара'' замењује се 
износом од ''50.460.000,оо динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''39.635.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''50.470.000,оо динара''; 
 Укупно 460 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''39.625.000,оо динара'', замењује се износом од 
''50.460.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''39.635.000,оо динара'' замењује се износом од 
''50.470.000,оо динара'': 
 Редни број 16. конто 472000 –накнаде за 
социјалну заштиту из Буџета, у колони 4. средства из 
буџета, износ од ''1.750.000,оо динара'' замењује се 
износом од ''1.910.000,оо динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''1.750.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''1.910.000,оо динара''; 

 Укупно 470 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''1.750.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.910.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''1.750.000,оо динара'' замењује се износом од 
''1.910.000,оо динара'': 
 Редни број 17. конто 481000 –донације 
невладиним организацијама, у колони 4. средства из 
буџета, износ од ''8.680.000,оо динара'' замењује се 
износом од ''10.700.000,оо динара'', у колони 6. укупна 
средства, износ од ''8.680.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''10.700.000,оо динара''; 
 Додаје се редни број ''19 а. конто 484000 –
накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока'', у 
колони 4. средства из буџета, износ од ''20.000.000,оо 
динара'' , у колони 6. укупна средства, додаје се износ од 
''20.000.000,оо динара''; 
 Укупно 480 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''12.460.000,оо динара'', замењује се износом од 
''34.480.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''12.550.000,оо динара'' замењује се износом од 
''34.570.000,оо динара'': 
 Редни број 20. конто 511000 –зграде и 
грађевински објекти, у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''49.050.000,оо динара'' замењује се износом од 
''58.650.000,оо динара'', у колони 6. укупна средства, 
износ од ''49.050.000,оо динара'', замењује се износом од 
''58.650.000,оо динара''; 
 Укупно 510 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''53.870.000,оо динара'', замењује се износом од 
''63.470.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''54.390.000,оо динара'' замењује се износом од 
''63.990.000,оо динара'': 
 Редни број 25. конто 499120 –текућа резерва, у 
колони 4. средства из буџета, износ од ''2.000.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''3.500.000,оо динара'', у 
колони 6. укупна средства, износ од ''2.000.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''3.500.000,оо динара''; 
 Укупно 490 у колони 4. средства из буџета, 
износ од ''3.000.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.500.000,оо динара'',  у колони 6. укупна средства, 
износ од ''3.000.000,оо динара'' замењује се износом од 
''4.500.000,оо динара'': 
 Укупно расходи и издаци, у колони 4. средства 
из буџета, износ од ''233.342.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''291.527.000,оо динара'',  у колони 6. укупна 
средства, износ од ''249.800.000,оо динара'' замењује се 
износом од ''307.985.000,оо динара'': 
 

Члан 7. 
 
 У чл.27. став 1. Одлуке износ од ''233.342.000,оо 
динара'' замењује се износом од ''291.527.000,оо динара''. 
 
 У истом члану наслов Посебан део, у 
табеларном прегледу, раздео I Скупштина општине, 
Општинско веће и председник општине, врше се следеће 
измене и допуне, и то: 
 Функција 110, позиција 01, економска 
класификација 416000 – накнаде одборницима и 
члановима радних тела,  у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, износ од ''3.000.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''3.700.000,оо динара''; 
 Додаје се код позиције 01, подпозиција 1.,  
економска класификација 416000 – накнада Комисији, у 
колони 5. и 7. износ ''од 200.000,оо динара'' (извор 07); 
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 Функција, 110 позиција 02, економска 
класификација 421100 – стални трошкови-провизија,  у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства, износ од ''1.000.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''1.200.000,оо динара''; 
 Функција, 110 позиција 03, економска 
класификација 421200 – стални трошкови-јавна расвета 
електрична енергија,  у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, износ од ''4.000.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''4.700.000,оо динара''; 
                Функција, 110 позиција 05, економска 
класификација 423710 – услуге по уговору 
(репрезентација),  у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, износ од ''600.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''1.250.000,оо динара''; 
 Функција, 110 позиција 06, економска 
класификација 426400 – материјал-гориво,  у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''800.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.000.000,оо динара''; 
 Додаје се код позиције 06, подпозиција 01.,  
економска класификација 426400 – материјал-гориво, у 
колони 5. и 7. износ ''од 300.000,оо динара'' (извор 07); 
 Додаје се код позиције 06, подпозиција 02.,  
економска класификација 426000 – материјал, у колони 
5. и 7. износ од ''50.000,оо динара'' (извор 07); 
                Функција, 110 позиција 10, економска 
класификација 511400 – пројектно планирање (израда 
Просторног плана општине и урбан.планова),  у колони 
5. средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ 
од ''4.000.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.400.000,оо динара''; 
 Додаје се код позиције 11, подпозиција 01.,  
економска класификација 424000 – специјализоване 
услуге (споразум одводњавање), у колони 5. и 7. износ  
од ''1.300.000,оо динара'' (извор 01); 
 Додаје се, функција 090,  код позиције 11, 
подпозиција 02.,  економска класификација 484000 – 
накнаде штете  за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока, у 
колони 5. и 7. износ  од ''20.000.000,оо динара'' (извор 
07); 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''14.580.000,оо динара'' замењује се износом од 
''18.730.000,оо динара'', извор 07-донације од осталих 
нивоа власти, износ од ''4.400.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''24.950.000,оо динара''; 
 Укупно раздео I у колони 5. средства из буџета 
и колони 7. укупна средства, износ од ''20.980.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''45.680.000,оо динара''. 
 
 Раздео II Општинска управа А) Општинска 
управа: 
 Функција, 110 позиција 12, економска 
класификација 411100 – плате, додаци и накнаде-
функционера,  у колони 5. средства из буџета, и колони 
7. укупна средства, износ од ''6.612.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''7.050.000,оо динара'', плате, 
додаци и накнаде-запослених, у Општинској управи, у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства, износ од ''23.412.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''24.760.000,оо динара''; 
 Функција, 110 позиција 18, економска 
класификација 421000 – стални трошкови,  у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''4.000.000,оо динара'', замењује се износом од 
''5.400.000,оо динара''; 

 Додаје се код позиције 20, подпозиција 01.,  
економска класификација 423000 – услуге по уговору, у 
колони 5. и 7. износ  од ''1.200.000,оо динара'' (извор 07); 
 Функција, 110 позиција 23, економска 
класификација 426000 – материјал,  у колони 5. средства 
из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''1.600.000,оо динара'', замењује се износом од 
''2.240.000,оо динара''; 
 Додаје се код позиције 26, подпозиција 01.,  
економска класификација 511000 –зграде и грађевински 
објекти (''Санитекс''), у колони 5. и 7. износ  од 
''1.500.000,оо динара'' (извор 07); 
 
 Б) Фонд за заштиту животне средине: 
 Додаје се код функције 500, позиција 2 Ц, 
економска класификација 424000 –специјализоване 
услуге, у колони 5. и 7. износ  од ''1.400.000,оо динара'' 
(извор 07); 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''54.606.000,оо динара'' замењује се износом од 
''58.432.000,оо динара'', додаје се извор 07-донације од 
осталих нивоа власти, износ од ''4.100.000,оо динара''; 
 Укупно раздео II у колони 5. средства из буџета 
и колони 7. укупна средства, износ од ''54.606.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''62.532.000,оо динара''. 
 
 Раздео III основно образовање: 
 Функција, 910 позиција 29, економска 
класификација 463100, 416-награде, бонуси и остали 
посебни расходи,  у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, износ од ''100.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''1.750.000,оо динара''; 
 Функција, 910 позиција 30, економска 
класификација 463100, 421-стални трошкови,  у колони 
5. средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ 
од ''6.500.000,оо динара'', замењује се износом од 
''8.700.000,оо динара''; 
 Функција, 910 позиција 35, економска 
класификација 463100, 426-материјал,  у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''1.000.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.400.000,оо динара''; 
 Функција, 910 позиција 36, економска 
класификација 463100, 512-улагање у основна средства,  
у колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства, износ од ''1.800.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''2.400.000,оо динара''; 
 Додаје се код функције 910, позиције 36, 
подпозиција 01, 463100, 511-санација грађевинских 
објеката, у колони 5. и 7. износ  од ''2.000.000,оо динара'' 
(извор 07); 
 Брише се свега: у колони 5. и 7. износ од 
''22.500.000,оо динара''.  
                Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''24.500.000,оо динара'' замењује се износом од 
''29.350.000,оо динара'', додаје се извор 07-донације од 
осталих нивоа власти, износ од ''2.000.000,оо динара''; 
 Укупно раздео III у колони 5. средства из 
буџета и колони 7. укупна средства, износ од 
''24.500.000,оо динара'', замењује се износом од 
''31.350.000,оо динара''. 
 
 Раздео IV средње образовање: 
 Функција, 920 позиција 37, економска 
класификација 463100, 416-награде, бонуси и остали 
посебни расходи,  у колони 5. средства из буџета, и 
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колони 7. укупна средства, износ од ''50.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''255.000,оо динара''; 
 Функција, 920 позиција 38, економска 
класификација 463100, 421-стални трошкови,  у колони 
5. средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ 
од ''2.000.000,оо динара'', замењује се износом од 
''2.700.000,оо динара''; 
 Функција, 920 позиција 42, економска 
класификација 463100, 426-материјал,  у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''200.000,оо динара'', замењује се износом од ''280.000,оо 
динара''; 
 Додаје се код функције 920, позиције 43, 
подпозиција 01, 463100, 511-зграде и грађевински 
објекти-котларница, у колони 5. и 7. износ  од 
''3.000.000,оо динара'' (извор 01); 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''4.450.000,оо динара'' замењује се износом од 
''8.435.000,оо динара''; 
 Укупно раздео IV у колони 5. средства из 
буџета и колони 7. укупна средства, износ од 
''4.450.000,оо динара'', замењује се износом од 
''8.435.000,оо динара''. 
 
 Раздео V  култура: 
 Функција 820 позиција 44, економска 
класификација 411100-плате, додаци и накнаде 
запосленима, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''1.479.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.553.000,оо динара'', у колони 7. укупна средства, износ 
од ''1.770.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.844.000,оо динара''; 
 Функција 820 позиција 45, економска 
класификација 412000-социјални доприноси на терет 
послодавца, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''273.000,оо динара'', замењује се износом од ''287.000,оо 
динара'', у колони 7. укупна средства, износ од 
''330.000,оо динара'', замењује се износом од ''344.000,оо 
динара''; 
 Функција 820 позиција 49, економска 
класификација 421000-стални трошкови, у колони 5. 
средства из буџета, износ од ''250.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''340.000,оо динара'', у колони 7. 
укупна средства, износ од ''260.000,оо динара'', замењује 
се износом од ''350.000,оо динара''; 
 Функција 820 позиција 50, економска 
класификација 422000-трошкови путовања, у колони 5. 
средства из буџета, износ од ''280.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''380.000,оо динара'', у колони 7. 
укупна средства, износ од ''290.000,оо динара'', замењује 
се износом од ''390.000,оо динара''; 
 Функција 820 позиција 53, економска 
класификација 426000-материјал, у колони 5. средства из 
буџета, и колони 7. укупна средства износ од ''80.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''110.000,оо динара''; 
                Додаје се код функције 820, код позиције 55, 
подпозиција 01,  
економска класификација 511000-санација грађевинских 
објеката, у колони 5. и 7. износ  од ''700.000,оо динара'' 
(извор 07); 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''3.292.000,оо динара'' замењује се износом од 
''3.600.000,оо динара'', додаје се извор 07-донације од 
осталих нивоа власти, износ од ''700.000,оо динара''; 
 Укупно раздео V у колони 5. средства из буџета 
износ од ''3.292.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.300.000,оо динара'', у  колони 7. укупна средства, 

износ од ''3.690.000,оо динара'', замењује се износом од 
''4.698.000,оо динара''. 
 
 Раздео VIII друштвена брига о деци: 
 Функција 911 позиција 70, економска 
класификација 411100-плате, додаци и накнаде 
запосленима, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''7.773.000,оо динара'', замењује се износом од 
''8.162.000,оо динара'', у колони 7. укупна средства, износ 
од ''13.590.000,оо динара'', замењује се износом од 
''13.979.000,оо динара''; 
 Функција 911 позиција 71, економска 
класификација 412000-социјални доприноси на терет 
послодавца, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''1.290.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.355.000,оо динара'', у колони 7. укупна средства, износ 
од ''2.460.000,оо динара'', замењује се износом од 
''2.525.000,оо динара''; 
 Функција, 911 позиција 75, економска 
класификација  
416000-награде, бонуси и остали посебни расходи,  у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства, износ од ''100.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''210.000,оо динара''; 
 Функција 911 позиција 76, економска 
класификација 421000-стални трошкови, у колони 5. 
средства из буџета, износ од ''1.400.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''1.900.000,оо динара'', у колони 
7. укупна средства, износ од ''1.600.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''2.100.000,оо динара''; 
 Функција 911 позиција 81, економска 
класификација 426000-материјал, у колони 5. средства из 
буџета, износ од ''500.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''700.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства износ од ''1.000.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''1.200.000,оо динара''; 
 Функција, 911 позиција 82, економска 
класификација  
472000-накнада за социјалну заштиту за треће дете,  у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства, износ од ''200.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''360.000,оо динара''; 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''12.303.000,оо динара'' замењује се износом од 
''13.727.000,оо динара''; 
 Укупно раздео VIII у колони 5. средства из 
буџета износ од ''12.303.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''13.727.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства, износ од ''21.300.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''22.724.000,оо динара''. 
 
 Раздео IX остали расходи: 
 Функција, 470 позиција 85, економска 
класификација  
481130-донације Црвеном крсту,  у колони 5. средства из 
буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''1.290.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.360.000,оо динара''; 
 Функција 473 позиција 86, економска 
класификација 411100-плате, додаци и накнаде 
запосленима, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''669.000,оо динара'', замењује се износом од ''702.000,оо 
динара'', у колони 7. укупна средства, износ од 
''1.070.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.103.000,оо динара''; 
 Функција 473 позиција 87, економска 
класификација 412000-социјални доприноси на терет 
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послодавца, у колони 5. средства из буџета, износ од 
''118.000,оо динара'', замењује се износом од ''124.000,оо 
динара'', у колони 7. укупна средства, износ од 
''200.000,оо динара'', замењује се износом од ''206.000,оо 
динара''; 
 Функција 473 позиција 89, економска 
класификација 421000-стални трошкови, у колони 5. 
средства из буџета, износ од ''100.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''135.000,оо динара'', у колони 7. 
укупна средства, износ од ''140.000,оо динара'', замењује 
се износом од ''175.000,оо динара''; 
 Функција 473 позиција 94, економска 
класификација 426000-материјал, у колони 5. средства из 
буџета, износ од ''110.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''260.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства износ од ''130.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''280.000,оо динара''; 
 Укупно Туристичка организација, у колони 
5.средства из буџета, износ од ''1.632.000,оо динара'' 
замењује се износом од ''1.856.000,оо динара'', у колони 
7. укупна средства, износ од ''3.495.000,оо динара'', 
замењује се износом од 3.719.000,оо динара''; 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''2.922.000,оо динара'' замењује се износом од 
''3.216.000,оо динара''; 
 Укупно раздео IX у колони 5. средства из 
буџета износ од ''2.922.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''3.216.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства, износ од ''4.785.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''5.079.000,оо динара''. 
 
 Раздео X средства за остале намене: 
 Функција, 112 позиција 98, економска 
класификација  
499120-текућа резерва,  у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, износ од ''2.000.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''3.500.000,оо динара''; 
 Функција, 760 позиција 112, економска 
класификација  
481000-Дом здравља Кнић (опрема),  у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства, износ од 
''800.000,оо динара'', замењује се износом од 
''1.100.000,оо динара''; 
 Функција, 760 позиција 112, подпозиција 01, 
економска класификација 481000-Дом здравља Кнић 
(опрема-наменска средства) у колони 5. средства из 
буџета, и колони 7. укупна средства, додаје се износ од 
''1.200.000,оо динара'',  (извор 07); 
 Функција, 760 позиција 112, подпозиција 02, 
економска класификација 481000-Дом здравља Кнић 
(опрема) у колони 5. средства из буџета, и колони 7. 
укупна средства, додаје се износ од ''250.000,оо динара'',  
(извор 07); 
 Додаје се функција 840, позиција 114, 
подпозиција 01,  економска класификација 481000-
средства за Регионалну агенцију, у колони 5. средства из 
буџета, и колони 7. укупна средства, додаје се износ од 
''200.000,оо динара'',  (извор 01); 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''10.840.000,оо динара'' замењује се износом од 
''12.340.000,оо динара'', додаје се извор 07-донације од 
осталих нивоа власти, износ од ''1.450.000,оо динара''; 
 Укупно раздео X у колони 5. средства из буџета 
и колони 7. укупна средства, износ од ''10.840.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''14.290.000,оо динара''. 
 
 

 Раздео XI Буџетски фонд и месне заједнице: 
 Функција 620 позиција 115, економска 
класификација 411100-плате, додаци и накнаде 
запосленима, у колони 5. средства из буџета и колони 7. 
укупна средства, износ од ''825.000,оо динара'', замењује 
се износом од ''866.000,оо динара''; 
 Функција 620 позиција 116, економска 
класификација 412000-социјални доприноси на терет 
послодавца, у колони 5. средства из буџета и колони 7. 
укупна средства, износ од ''144.000,оо динара'', замењује 
се износом од ''151.000,оо динара''; 
 Функција 620 позиција 127, економска 
класификација 511000-куповина зграда и објеката, у 
колони 5. средства из буџета и колони 7. укупна 
средства, износ од ''38.600.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''45.600.000,оо динара''; 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''56.979.000,оо динара'' замењује се износом од 
''64.027.000,оо динара''. 
 Укупно у колони 5. средства из буџета, и 
колони 7. укупна средства, икзнос од ''74.979.000,оо 
динара'', замењује се износом од ''82.027.000,оо динара''. 
 Укупно раздео XI у колони 5. средства из 
буџета износ од ''74.979.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''82.027.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства, износ од ''77.979.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''85.027.000,оо динара''. 
 
 Раздео XII Фонд за развој пољопривреде, 
водопривреде и шумарства: 
 Функција 421 позиција 139, економска 
класификација 424000-специјализоване услуге, у колони 
5. средства из буџета, износ од ''1.650.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''1.950.000,оо динара'', у  колони 
7. укупна средства износ од ''3.850.000,оо динара'', 
замењује се износом од ''4.150.000,оо динара''; 
 Функција 421 позиција 140, економска 
класификација 426000-материјал за пољопривреду, у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства износ од ''1.300.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''1.800.000,оо динара''; 
 Функција 421 позиција 141, економска 
класификација 441000-отплата камата, у колони 5. 
средства из буџета, и колони 7. укупна средства износ од 
''3.750.000,оо динара'', замењује се износом од 
''3.150.000,оо динара''; 
 Функција 421 позиција 142, економска 
класификација 451000-субвенције у пољопривреди, у 
колони 5. средства из буџета, и колони 7. укупна 
средства износ од ''1.300.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''2.600.000,оо динара''; 
 Извор 01 – приходи из Буџета, износ од 
''9.250.000,оо динара'' замењује се износом од 
''10.750.000,оо динара''. 
 Укупно раздео XII у колони 5. средства из 
буџета износ од ''9.250.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''10.750.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства, износ од ''11.450.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''12.950.000,оо динара''. 
 
 Укупно расходи и издаци, у колони 5. средства 
из буџета износ од ''233.342.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''291.527.000,оо динара'', у  колони 7. укупна 
средства, износ од ''249.800.000,оо динара'', замењује се 
износом од ''307.985.000,оо динара''. 
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Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се од 01.01.2011.године. 
 
 
Број: 400-797/11-03 
У Книћу, 03.11.2011.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Александар Јовановић, с.р. 
 

 
 
  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.11.2011.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 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И 

ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 
ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2011.ГОДИНЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком додељују се општинске награде 
и друга јавна признања поводом Празника општине Кнић 
2011.године. 
 
 

Члан 2. 
 

 ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се:  
 
 1. Милану Марковићу, Министру за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу у Влади Републике Србије, због велике 
помоћи и подршке коју пружа општини Кнић, и великог 
личног ангажовања за обезбеђивање средстава општини 
Кнић, како кроз финансирање разних пројеката, тако и у 
другим видовима помоћи.  
 2.  Проф. Др сц. мед. Драгани Стаматовић из 
Београда, због нарочито високих и значајних резултата у 
раду које постиже на Клиници за хематологију ВМА, и 
као израз велике захвалности и поштовања за посебно 
ангажовање за пријем и лечење већег броја грађана са 
територије општине Кнић и региона Шумадије.  
 3. Центру за социјални рад Кнић'' у Книћу, - 
за више од 20 година изузетно успешног рада у области 
социјалне заштите и константног  унапређења услуга 
социјалне заштите у погледу њихових врста и квалитета. 
 
 
 
 

Члан 3. 
 

 НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује: 
 студентима са подручја општине Кнић, који 
постижу изузетне резултате у студијама, и то: 

1. Данијели Мишовић, студенткињи 
Медицинског факултета, из Претока, 
 

2. Милији Паламаревићу,  студенту 
Факултета ветеринарске медицине, из Губеревца 
 3. Николи Јовићу,  студенту Медицинског 
факултета,  из Груже, и 
 4. Данијели Милорадовић,  студенткињи 
Медицинског факултета, из Бечевице. 
 
 Новчана награда се додељује у висини од 
40.000,оо динара (четрдесетхиљададинара) 

 
Члан 4. 

 
 ДИПЛОМА, се додељује: 
 
 1. Владимиру Петровићу, потпоручнику 
Војске Србије, из Жуња, за изузетнан успех са којим је 
завршио Војну академију, а за шта је одликован и од 
Председника Републике Србије, Бориса Тадића, сабљом, 
као симболом официрске части. 
 2. Др Милану М. Зечевићу из Гунцата, 
лекару у Дому здравља ''Даница и Коста 
Шамановић'' у Книћу, због преданости послу у области 
медицине, коректном и хуманом односу према људима и 
великом ангажовању у раду на терену. 
 3. Школи Фудбала ''Марјан'' Кнић,  због 
дугогодишњег успешног рада са децом са подручја целе 
општине Кнић, где се осим фудбалу деца уче и здравом 
начину живота, јачању самопоуздања, и избегавају замке 
одрастања као што су дрога, алкохолизам и пушење. 
 4. КУД-у '' Гружа'' из Груже, због изузетних 
резултата у очувању и неговању народних обичаја, 
културе, традиције и изворног стваралаштва гружанског 
краја и Шумадије. 
 5. Милану Туцаковићу, пољопривреднику из 
Честина, као рекордеру у производњи млека. 
 6. Николи Васовићу, пољопривреднику из 
Гунцата, за изузетно високе приносе које постиже у 
ратарској и повртарској производњи.   

 
Члан 5. 

 
 ЗАХВАЛНИЦА,  се додељује: 
   
 1. Дамљану Ћуприћу из Кнића, за велики 
допринос у обезбеђивању средстава за реализацију већег 
броја пројеката, који су од великог значаја за општину 
Кнић. 
 2. Весни Перовић из Груже, директорки ОШ 
''Рада Шубакић'' у Гружи, за изузетно ангажовање у 
очувању школе са издвојеним одељењима и стварању 
адекватних услова у школи за рад наставног особља и 
школовања деце. 
 3. Националној служби за запошљавање- 
филијали у Крагујевцу, због посебног ангажовања и 
доприноса у реализацији више пројеката и мера активне 
политике запошљавања на подручју општине Кнић. 
 4. Споменки Марковић, учитељици из 
Груже, због изузетног доприноса који је, током целог 
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свог радног века, дала у образовању и васпитању 
најмлађих генерација у гружанском крају.  
 5. Милану Јовановићу, власнику предузећа 
''Пак промет'' у Барама, као израз захвалности због 
запошљавања већег броја младих људи са подручја наше 
општине, као и помоћи и донаторства које пружа за 
организовање бројних акција и манифестација у 
општини. 
 6. Марини Вучетић, из Борча, за врло успешан 
рад у пољопривреди, чиме даје позитиван пример, да 
младе особе могу да остану на селу и буду успешни у 
области коју су изабрали за свој позив. 
  

Члан 6. 
 

 Општинске награде и друга јавна признања 
уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра 
2011.г. 

Члан 7. 
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић'' 
 
 
Број:  17-771/11-01 
У Книћу, 03.11.2011.г.                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Александар Јовановић, с.р. 
 
 
  
         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 03.11.2011.године,  на основу чл.29. став 
3.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'',бр.72/09 и 52/11), чл.32. став 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), чл.146. и чл.147. став 2. Пословника о 
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о мрежи предшколских установа на 
територији општине Кнић (''Сл.гласник општине 
Кнић'',бр.3/11) у чл.2. брише се реч: ''Гривац'' и уместо 
тога уноси реч: ''Претоке''. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.  
 
Број: 60-793/11-03 
У Книћу, 03.11.2011.године          
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Александар Јовановић, с.р. 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.11.2011.г., на основу члана 20. став 1. 
тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), а у вези члана 
60.Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник 
РС'',бр. 62/02, 65/08-др.закон и 41/09), члана 35. тачка 7. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08) члана 
146. став 2. и члана 147. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ 
 
 

I. 
 

 Образује се стручна Комисија за израду 
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Кнић,  за 2012. 
годину(у даљем тексту: Комисија). 
 

II. 
 

 Комисију чине председник и чланови и то: 
 Председник Комисије: Арсенијевић Небојша, 
дипл.агроном; 
 Чланови Комисије: 
 1. Богдан Божовић, члан Општинског већа 
општине Кнић. 
 2. Милица Томић, дипломирани економиста; 
 3. Томислав Радовић, геодетски техничар; 
 4. Силвана Илић, дипломирани биолог; 
 5. Рајко Пантовић, дипломирани правник; 
   

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 
2012.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. 

 
IV. 

 
                  Комисија је дужна да предлог годишњег 
Програма из тачке III овог решења достави Скупштини 
општине на усвајање у року од 3 (три) месеца од дана 
ступања на снагу овог Решења. 
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V. 
 

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

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење  о образовању стручне комисије за израду 
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Кнић које је 
донела Скупштина општине Кнић, број 320-884/09-01 од 
12.10.2009. године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.7/09). 
 
Број: 119-794/11-01 
У Книћу, 03.11. 2011.г.                                  
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Александар Јовановић, с.р. 
 
 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.11.2011.године, на основу чл. 54. став 2., 
став 11. тачка 3. и став 12. и члана 55. став 3. тачка 4. и 
тачка 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11) и чл. 98. 
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 
 
 

 1. Дужности члана Школског одбора Средње 
школе у Книћу, разрешавају се, пре истека мандата:   
 1.) Ненад Пантовић, члан из реда запослених, 
због преузимања функције директора школе, која је у 
складу са Законом неспојива са обављањем послова у 
органу управљања.  
 2.) Милоје Радуловић, из Кнића, члан из реда 
родитеља, због престанка основа по којем је именован у 
орган управљања, 
 3.) Ана Петровић, из Кнића, члан из реда 
родитеља, због престанка основа по којем је именована у 
орган управљања и који су именовани Решењем 
Скупштине општине Кнић број: 119-402/2010-01 од 
14.06.2010. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10) 
   
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
   
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 
52/11) и против њега се може покренути управни спор, 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 
 
 4. Решење доставити разрешеним члановима 
Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој 
школи у Книћу. 
 
Број: 119-795/2011-01 
У Книћу, 03.11.2011.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Александар Јовановић, с.р. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.11.2011.године, на основу члана 54. став 2. 
и став 12., а у вези члана 55. став 3. и став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09 и 52/11) и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08) донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 
 
 

 1. За чланове школског одбора Средње школе у 
Книћу именују се:  
 
 1.) Зора Ђаловић, из Кнића, члан из реда 
родитеља; 
 2.) Слађана Стојковић, из Кнића, члан из реда 
родитеља; 
 
 2. Мандат новоименованим члановима 
Школског одбора траје до истека мандата Школском 
одбору Средње школе у Книћу, именованом Решењем 
Скупштине општине Кнић, број 119-402/2010-01, од 
14.06.2010. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/10), 
а у складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 
52/11). 
  

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
   
 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09 и 
52/11) и против њега се може покренути управни спор 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од 
дана достављања овог Решења. 
 
 5. Решење доставити новоименованим 
члановима Школског  одбора Средње школе у Книћу и 
Средњој школи у Книћу. 
 
Број: 119-795/2011-01-1 
У Книћу, 03.11.2011.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Александар Јовановић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.11.2011.године, на основу чл. 54. став 2. и 
став 12. и члана 55. став 3. тачка 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 
72/09 и 52/11) и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника 
о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08) донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ 

 
 1. Дужности члана Школског одбора основне 
школе ''Вук Караџић'' у Книћу, разрешава се пре истека 
мандата:   
 - Милан Арсенијевић,  из Кнића, члан из реда 
представника локалне самоуправе; 
 који је именован Решењем Скупштине општине 
Кнић број: 119-403/2010-01 од 14.06.2010. године 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/10) 
   
 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
   
 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 
52/11) и против њега се може покренути управни спор, 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 
 
 4. Решење доставити Милану Арсенијевићу из 
Кнића и Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу. 
 
 
  
Број: 119-715/2011-01 
У Книћу, 03.11.2011.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Александар Јовановић, с.р. 
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