
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 05.02.2015.године, на основу чл.20. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'',бр.129/07), чл.13. став 1. тачка 10. и чл.59.став 1. тачка 
16. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.7. 
став 1. тачка 18. и чл.38. Одлуке о Општинском већу 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), и  
чл.29.  Пословника о раду Општинског већа општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/09), донело је 
  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 О ОСНИВАЊУ  

ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 
  
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком оснива се Пословни савет општине 
Кнић (у даљем тексту: Пословни савет) у циљу подршке 
локалном економском развоју и унапређењу пословне 
климе у општини Кнић. 

 
 

 Члан 2. 
 

Пословни савет је саветодавни орган Председника 
општине и Општинског већа. 

 
 

Члан 3. 
 

Задаци Пословног савета су давање савета, 
препорука, мишљења, подношење предлога аката и 
иницијатива у вези са локалним економским развојем и 
унапређењем пословне климе на локалном нивоу, а 
нарочито: 

- праћење и учествовање у изради, доношењу и 
спровођењу Стратегија и планова локалног економског 
развоја и локалног одрживог развоја; 

- давање стручних савета, препорука, мишљења, 
предлога и иницијатива у поступку доношења и 
спровођења планова, програма и пројеката у области 
локалног економског развоја; 

- праћење активности на промовисању привредних 
потенцијала општине и учествовање у њиховој 
организацији; 

- давање предлога за унапређење рада општинске 
управе, јавних предузећа, установа, организација и служби 
чији је оснивач општина Кнић, ради побољшања услова за 
развој пословне климе на локалном нивоу; 

- подношење извршним органима општине 
иницијатива, или других аката који утичу на побољшање 
положаја привредних субјеката, а нарочито у делу који се 
односи на програме подршке привреди и иновирању мера 
политике јавних прихода; 

- пружање подршке предлозима и иницијативама 
надлежне организационе јединице Општинске управе 
задужене за послове у области локалног економског развоја 
у обављању функција из своје надлежности. 
  
 

Члан 4. 
 

Пословни савет све иницијативе, препоруке, 
мишљења, савете и друге акте упућује надлежним органима 
општине. 

За свој рад Пословни савет је одговоран 
Општинском већу општине Кнић. 

 
 

Члан 5. 
 

Пословни савет има девет чланова, и то два из 
реда представника локалне самоуправе по функцији, и 
седам из реда привредника. 

Чланови Пословног савета по функцији из реда 
представника локалне самоуправе су председник општине и 
члан Општинског већа задужен за област привреде. 

Чланове Пословног савета из реда привредника 
посебним решењем именује Општинско веће на предлог 
председника општине. Председник општине подноси 
предлог за именовање чланова Пословног савета из реда 
привредника по претходно обављеним консултацијама са 
представницима привредног сектора са подручја општине 
Кнић. 

Мандат чланова Пословног савета везан је за 
мандат председника општине. 

Председник Пословног савета бира се на првој 
седници Пословног савета и то из реда привредника. 

Ближе одредбе о сазивању седница и раду 
Пословног савета уређују се Пословником о раду. 
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Члан 6. 
Стручне, административне и техничке послове за 

Пословни савет обавља надлежна организациона јединица 
Општинске управе задужена за послове у области локалног 
економског развоја. 

 
 

Члан 7. 
Средства за рад Пословног савета обезбеђују се у 

Буџету општине Кнић. 
 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 
 
У Книћу, 05.02.2015.год.      
Бр.9-178/15-01      
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Љубомир Ђурђевић, с.р. 

 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 19.02.2015.године, на основу чл. 137. и 138. 
Закона о спорту (''Сл.гласник РС'',бр.24/11 i 99/11) и чл.59. 
став 1. тачка 16. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донело је 
  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

(СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
  

Члан 1. 
 

У Правилнику о додели средстава за програме у 
области спорта (спортских друштава, спортских 
организација, клубова и удружења од интереса за општину) 
који се финансирају из буџета општине Кнић (''Сл.гласник 
општине Кнић'',бр.5/14), у члану 6. став 1. у алинеји 2. 
после речи ''стони тенис'' додаје се реч: ''кошарка''. 
  
 

Члан 2. 
 

Члан 7. Правилника мења се и гласи: 
 

 ''Члан 7. 
  

Расподела средстава из члана 2. овог Правилника 
врши се на следећи начин: 

 
Прва група обухвата до 90% средстава 

опредељених у буџету за ове намене и то за следеће 
трошкове: 

- службена лица (судије и делегати); 
- котизација-паушали; 
- развој омладинског фудбала-рад и развој са 

млађим категоријама; 
- фудбалски турнири у малом фудбалу (са 

дугогодишњом традицијом одржавања); 
 

Друга група обухвата до 10% средстава 
опредељених у буџету општине за ове намене и то: 

- Шах до 3% среедстава опредељених за 
финансирање ове групе за редовно такмичење - активности; 

- Стоно тенис до 2% средстава опредељених за 
финансирање ове групе за редовно такмичење - активности; 

- Планинарство до 1% средстава опредељених за 
финансирање ове групе за редовно такмичење - активности; 

- Кошарка до 4% средстава опредељених за 
финансирање ове групе за редовно такмичење – 
активности.'' 
 
 

 Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
  
 
 
Број: 66-278/14-01 
У Книћу, 19.02.2015.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Љубомир Ђурђевић, с.р. 
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