
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2016 Број: 9 Кнић, 06.06.2016. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници од 26.маја  2016. године, на 

основу члана 56. став 2 и став 5.Закона о локалним 

изборима (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 34/10-УС и 54/11), 

и члана 146. став 2.  Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић (''Сл.гл.РС'',бр.95/08) донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 О  ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, ИЗАБРАНИМ 

НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА  ОДРЖАНИМ 

24.04.2016.ГОДИНЕ И 01. МАЈА 2016.ГОДИНЕ 

 

 

 I. Потврђују се мандати одборницима 

Скупштине општине Кнић, изабраним на локалним 

изборима одржаним 24.04.2016.године, и  

01.05.2016.године и то: 

 

а) одборницима изабраним са изборне листе 

''Александар Вучић – Србија побеђује'': 

 

1. Зорану Ђоровићу из Груже, рођеном 16.09.1975. 

године;  

2. Јелени Обрадовић из Кнића, рођеној 19.01.1982. 

године; 

3. Дамјану Ћуприћу из Кнића, рођеном 14.07.1985. 

године: 

4. Милошу Костићу из Љуљака, рођеном  

03.11.1983. године; 

5. Снежани Филиповић из Губеревца, рођеној 

21.12.1992. године; 

6. Мирославу Обрадовићу из Бечевице, рођеном 

25.08.1970. године; 

7. Горану Николићу из Губеревца, рођеном  

01.01.1973. године; 

8. Мирјани Павловић из Вучковице, рођеној 

05.06.1965. године; 

9.  Дејану Банковићу из Топонице, рођеном 

26.09.1977. године; 

10.  Мирославу Николићу из Балосава, рођеном 

12.09.1969. године; 

11.  Славици Савковић из Забојнице, рођеној 

03.07.1963. године; 

12.  Зорану Пантовићу из Гунцата, рођеном 

04.03.1967. године; 

13.  Бојану Умељићу из Опланића, рођеном 

24.10.1981. године; 

14.  Др Гордани Милић из Балосава, рођеној 

25.09.1975. године; 

15.  Драгану Јовановићу из Честина, рођеном 

22.05.1968. године; 

16.  Саши Зарићу из Радмиловића, рођеном 

10.10.1972.године; 

 

б) Одборницима изабраним са изборне листе: 

'Ивица Дачић- Социјалистичка партија 

Србије(СПС)'': 

 

1. Драгани Јовановић из Кикојевца, рођеној 

26.06.1956. године;  

2. Бранку Јовановићу из Љубића, рођеном 

09.01.1936. године;  

3. Предрагу  Славковићу из Вучковице, рођеном 

18.05.1959.године 

4. Александри Јестровић, из Топонице, рођеној 

03.12.1976. године; 

 

 

в) Одборницима изабраним са изборне листе: 

''Демократска странка- Весна Перовић'': 

 

1. Весни Перовић из Груже, рођеној 

02.08.1974.године; 

2. Миољубу Крсмановићу из Драгушице, рођеном 

28.07.1965. године 

3. Бориславу Бусарцу из Кнића, рођеном 

17.09.1946.године;  

 

г) Одборницима изабраним са изборне листе: 

''Никола Чампаревић– ЛДП Чедомир Јовановић – 

СДС Борис Тадић – Време је за младе'' 

 

1. Николи Чампаревићу из Кнића, рођеном 

01.09.1983. године;  

2. Љубодрагу Ђоковићу из Грабовца, рођеном  

23.06.1951. године;  

3. Аники Спасенић из Пајсијевића, рођеној 

31.05.1989. године; 

 

д) Одборницима изабраним са изборне листе: 

''Покрет за бољу општину Кнић- Милић Миловић'': 

  

1. Милићу Миловићу из Кнића, рођеном 

29.10.1950. године;  

2. Дејану Мирковићу из Губеревца, рођеном 

17.08.1975. године; 

3. Марији Сретеновић из Љубића,  рођеној 

23.07.1983. године;  

 

ђ) Одборницима изабраним са изборне листе: 

''Нова Србија--Велимир Илић'' 

 

1. Љиљани Ранчић из Кнића, рођеној 

21.07.1954.године;  

2. Саши Милинковићу из Љуљака , рођеном 

21.07.1966. године; 
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е) Одборницима изабраним са изборне листе: 

''Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић - Кнић'': 

 

1. Љубомиру Ђурђевићу из Кнића, рођеном 

11.07.1940.године;  

2. Радоју Цветићу из Гунцата, рођеном 

17.02.1968.године; 

 

 II Потврђивањем мандата новоизабраним 

одборницима, наведеним у тачки I ове Одлуке престаје 

мандат одборницима изабраним на локалним изборима 

од 06.маја 2012. године; чиме престаје мандат и заменику 

председника Скупштине, Саши Милинковићу из 

Љуљака. 

 

 III Одлуку  доставити одборницима Скупштине 

општине Кнић. 

 

 IV Против Одлуке Скупштине општине Кнић о 

потврђивању мандата одборницима Скупштине општине 

Кнић, изабраним на локалним изборима одржаним 

24.04.2016.године  и 01.маја 2016.године,  може се, у 

складу са чл.31. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 56. став 7. Закона о 

локалним изборима (''''Сл.гласник РС'',бр.129/07) 

изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова, од 

дана доношења Одлуке Скупштине општине Кнић. 

     

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан 

је у члану 56. став 2 и став 5.Закона о локалним изборима 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 34/10-УС и 54/11) којим је 

прописано да о потврђивању мандата одборника одлучује 

Скупштине на конститутивној седници и да о 

потврђивању мандата одборника, на основу извештаја 

Верификационог одбора, Скупштина одлучује јавним 

гласањем, а у гласању могу учествовати кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени у складу са чл. 

43. овог закона и који имају уверење Изборне Комисије 

јединице локалне самоуправе. Чланом 146. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гл.РС'',бр.95/08),  је прописано које врсте аката 

доноси Скупштина у вршењу послова из своје 

надлежности, те да је Одлука једна од тих врста аката. 

 С обзиром да су се стекли законски услови, на 

предлог Верификационог одбора Скупштина је донела 

Одлуку и потврдила мандате наведеним одборницима. 

 

 

 

Број: 119- 604/2016-01 

У Книћу,  26.05.2016. године   

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 

Бранко Јовановић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, на 

основу члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), а у вези члана 2. став 1. и 

члана  56. став 1. Закона о локалним изборима 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11), чл.30.  

и чл. 64. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 

95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чл .9. 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 ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ КНИЋ: ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

    I  Извршним органима општине Кнић, и то:  

 

1. Председнику општине,  Љубомиру 

Ђурђевићу из Кнића, престаје функција председника 

општине Кнић на коју функцију је изабран 04.03.2014. 

године, Решењем Скупштине општине Кнић, бр. 119-

292/14-01, због истека мандата Скупштинског сазива у 

којем је обављао функцију председника општине Кнић. 

2. Заменику председника општине, Борисалву 

Бусарцу из Кнића престаје функција заменика 

председника општине Кнић на коју функцију је изабран 

04.03. 2014. године, Решењем Скупштине општине Кнић, 

бр. 119-293/14-01, због истека мандата Скупштинског 

сазива у којем је обављао функцију заменика 

председника општине Кнић. 

3. Општинском већу општине Кнић, у саставу:  

Вујовић Драган из Пајсијевића;Ђоковић Љубодраг из 

Грабовца; Јовановић Радиша из Рашковића; Марковић 

Живомир из Борча; Радовић Томислав из Забојнице; 

Сретеновић Марија из Љубића и Тодоровић Драган из 

Драгушице престаје функција на коју је изабрано  

04.03.2014. године, Решењем Скупштине општине Кнић, 

бр. 119-296/14-01, због истека мандата Скупштинског 

сазива у којем је обављао функцију Општинског већа 

општине Кнић. 

 

    II Извршни органи из тачке I овог Решења дужни су да 

врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 

дужност новог председника општине, заменика 

председника општине и Општинског већа. 

 

    III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

 

    IV Решење доставити Љубомиру Ђурђевићу из Кнића, 

Бориславу Бусарцу из Кнића , члановима Општинског 

већа којима је престала функција  и Општинској управи 

општине Кнић: одељењу за финансије, привредни развој 

и друштвене делатности  и Одељењу за општу управу и 

заједничке послове. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 51. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), а у вези члана 

2. став 1. и члана  56. став 1. Закона о локалним изборима 
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(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11), чл.30.  

и чл. 64. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 

95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чл .9. и чл. 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  којим је прописано да 

престанком мандата скупштине престаје мандат 

извршним органима општине, с тим да они врше текуће 

послове из своје надлежности до ступања на дужност 

новог председника  општине и општинског већа ,  да 

мандат одборника траје четири године, да  мандат 

одборника почиње да тече даном потврђивања мандата 

као и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним 

правима, обавезама и правним интересима лица у складу 

са Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

 Како је на конститутивној седници Скупштине 

општине Кнић која је одржана  26.05.2016.  године 

донета  Одлука, бр.119-604/2016-01  о потврђивању 

мандата одборницима Скупштине општине Кнић 

изабраним на локалним изборима одржаним 24.04.2016. 

године и 01.05.2016.године,  и потврђени мандати 

тридесет и три одборника, тиме је престао мандат 

предходног Скупштинског сазива изабраног на локалним 

изборима од  06. маја 2012. године што је условило и 

престанак функције извршних органа општине 

предходног сазива и то: председника општине, заменика 

председника општине  и Општинског већа. У складу са 

законом и Статутом извршни органи којима је престао 

мандат дужни су да врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог председника 

општине, заменика председника општине и Општинског 

већа. 

 С обзиром на све напред наведено Скупштина 

општине Кнић је донела Решењеу датом тексту. 

 

 

Број: 119-606/2016-01                                                                

У Книћу, 26.05.2016.год.             

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ          

КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

Бранко Јовановић, с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 26.05.2016.године, на основу члана  30. став 

3. и члана 40. став 1.,2, и 3 . Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), а у вези члана 

56. став 2. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11)), члана 51. Статута 

општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16), чл. 34. став 2. 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 ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 1. БИЉАНИ ПАНТОВИЋ, дипломираном 

правнику из Крагујевца, престаје функција секретара 

Скупштине општине Кнић, на коју је постављена 

08.06.2012.године, закључно са 26. 05. 2016. године, 

због истека мандата Скупштинског сазива у којем је 

обављала функцију секретара Скупштине општине. 

 2. Биљана Пантовић, дипломирани  правник из 

Крагујевца,  као секретар Скупштине предходног сазива 

је дужна да обавља послове секретара до постављања 

секретара Скупштине новог сазива. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

 4. Решење доставити Пантовић Биљани из 

Крагујевца,  и Општинској управи општине Кнић - 

Одељењу за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности  и Одељењу за општу управу и заједничке 

послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана  30. став 3. и члана 40. став 

1.,2, и 3 . Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр. 129/07), а у вези члана 56. став 2. Закона о 

локалним изборима (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-

одл.УС и 54/11)), члана 51. Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), чл. 34. став 2.и чл. 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  којим је прописано да даном 

потврђивања одборничког мандата лицима које је 

поставила Скупштина престаје функција на коју су 

постављени, да о потврђивању мандата одборника 

одлучује скупштина на првој конститутивној седници, да 

мандат одборника траје четири године, да Скупштина 

има секретара скупштине који се поставља на предлог 

председника Скупштине на мандатни период од 4 године, 

и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним 

правима, обавезама и правним интересима лица у складу 

са Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

 Како је на конститутивној седници Скупштине 

општине Кнић која је одржана 26. маја 2016. године 

донета Одлука, бр.119-604/2016-01-1  о потврђивању 

мандата одборницима Скупштине општине Кнић 

изабраним на локалним изборима одржаним 24.04.2016. 

године и поновљеним изборима од 01.05..2016.године,  

којом су потврђени мандати тридесет и три одборника,  

тиме је престала функција и лицима које је поставила 

Скупштина општине предходног сазива. 

 С обзиром на све напред наведено, стекли су се 

услови и за престанак функције секретара Скупштине 

општине Кнић, Биљане Пантовић, дипломираног 

правника из Крагујевца,  која је ту функцију обављала од 

08.06..2012. године, на основу Решења о постављењу 

секретара Скупштине, број: 119-572/12-01, с тим што је 

иста дужна да обавља послове из надлежности секретара 

до постављања секретара Скупштине новог сазива.  

 

 

Број: 119-605/2016-01 

У Книћу, 26.05.2016.год.                                 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ      

КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

Бранко Јовановић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, по 

спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 

општине Кнић, на основу члана 38. став 1. и 3 . Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14- 

др.закон), члана 47. и чл. 48 Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр. 3/16), члана 9., члана 16.  и члана 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

1. МИРОСЛАВ  НИКОЛИЋ из Балосава, 

одборник изабран са изборне листе ''Александар Вучић- 

Србија побеђује'' изабран је за председника Скупштине 

општине Кнић, на мандатни период од четири године. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

 

3. Решење доставити Мирославу Николићу из 

Балосава, изабраном председнику Скупштине општине 

Кнић и Општинској управи општине Кнић: Одељењу за 

финансије, привредни развој и друштвене делатности  и 

Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 38. став 1. и 3 . Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 

83714- др.закон), члану 47. и чл. 48 Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чл. 9, чл. 16. и чл. 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине 

Кнић'', бр.3/16) којим је прописано да Скупштина има 

председника скупштине који се бира на предлог најмање 

1/3 одборника, из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника, да се на конститутивној седници врши 

избор председника скупштине и да Скупштина Решењем 

одлучује о појединачним правима, обавезама и правним 

интересима лица у складу са Законом, Статутом и 

одлукама Скупштине. 

 Како Скупштина општине Кнић има 33 

одборника  и како је на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за  избор Мирослава Николића  из Балосава , 

одборника изабраног са изборне листе ''Александар 

Вучић - Србија побеђује''  на функцију председника 

Скупштине гласало  27  одборника, што представља 

већину од укупног броја одборника ( најмање 17) то је 

сагласно Закону, Статуту и  

Пословнику исти изабран на функцију председника 

Скупштине општине Кнић. 

 

Број: 119-607/2016-01       

У Книћу, 26.05.2016.год.                   

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

Бранко Јовановић, с.р. 

                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници од 26.05.2016.године, на основу 

чл. 32.став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи и 

члана 38. став 5.(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14),  чл. 

35.став 1. тачка 7. и чл. 47. став 3. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 

3/16) , и члана  31. став 4. и чл 147. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС'', 

бр.95/08) донесе 

 

ОДЛУКУ  

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

 Председник Скупштине општине Кнић, 

Мирослав Николић из Балосава,  изабран на 

конститутивној седници Скупштине општине Кнић, која 

је одржана 26.05.2016.године, са изборне листе 

''Александар Вучић- Србија побеђује''  није на сталном 

раду у општини. 

 

Члан  2.   

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и  

примењује се почев од избора на функцију председника 

Скупштине општине Кнић, 26.05.2016.године. 

   

Члан  3.   

 

 Ову Одлуку објавити  у ''Службеном гласнику 

општине Кнић'' 

   

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Бранко Јовановић, с.р. 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, по 

спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 

општине Кнић, на основу члана 38. став 1. и 3 . и члана 

39. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07 и 83/14-др.закон), члана 47. члана 48. и члана 50. 

Статута општине Кнић (''Сл. гласник РС'',бр. 95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), члана 9., члана 16. члана 

32. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 

 1. БРАНКО ЈОВАНОВИЋ из Љубића, 

одборник изабран са изборне листе ''Ивица Дачић- 

Социјалистичка партија Србије(СПС)'' изабран је за 

заменика председника Скупштине општине Кнић, на 

мандатни период од четири године. 
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 2.  Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

 3. Решење доставити Бранку Јовановићу из 

Љубића, изабраном заменику председнику Скупштине 

општине Кнић и Општинској управи општине Кнић: 

Одељењу за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности  и Одељењу за општу управу и заједничке 

послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 38. став 1. и 3 . и члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07 и 83/14-др.закон), члану 47., члану 48. и члану 50. 

Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и 

''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и члану 9., члану 16., 

члану 32. и члану 147. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр. 95/08) 

којим је прописано да Скупштина има председника 

скупштине који се бира на предлог најмање 1/3 

одборника, из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника, да председник скупштине има заменика 

који се бира на исти начин као и председник скупштине, 

да се на конститутивној седници врши избор 

председника скупштине и заменика председника 

скупштине и да Скупштина Решењем одлучује о 

појединачним правима, обавезама и правним интересима 

лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 

Скупштине. 

 Како Скупштина општине Кнић има 33 

одборника  и како је на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за  избор Бранка Јовановића из Љубића , 

одборника изабраног са изборне листе  ''Ивица Дачић- 

Социјалистичка партија Србије(СПС)'' 

на функцију заменика председника Скупштине гласало  

25  одборника, што представља већину од укупног броја 

одборника ( најмање 17) то је сагласно Закону, Статуту и 

Пословнику исти изабран на функцију заменика 

председника Скупштине општине Кнић. 

 

 

 

Број: 119-608/2016-01, 

У Книћу, 26.05.2016.год.                                       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р.               

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, на 

основу члана 40. став 1.,2, и 3 . Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, и 83/14- 

др.закон), члана 51.став 1.,2. и 3. Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16), члана 9.став 1., члана 33., члана 34. и члана 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 1. БИЉАНА ПАНТОВИЋ, дипломирани 

правник из Крагујевца, поставља се за секретара 

Скупштине општине Кнић, на мандатни период од 

четири године. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити Биљани Пантовић из 

Крагујевца и Општинској управи општине Кнић: 

Одељењу за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности  и Одељењу за општу управу и заједничке 

послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 40. став 1.,2, и 3 . Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-

др.закон ), члана 51. став 1.,2, и 3 .  Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16)), чл. 9. став 1, члана 33., члана 34. и члана 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  којим је прописано да 

Скупштина има секретара скупштине који се поставља на 

предлог председника Скупштине на мандатни период од 

4 године, да за секретара Скупштине може бити 

постављено лице које има завршен правни факултет, 

положен стручни испит за рад у органима управе и радно 

искуство од најмање три године, да се на конститутивној 

седници између осталог врши и постављање секретара 

Скупштине, те да Скупштина Решењем одлучује о 

појединачним правима, обавезама и правним интересима 

лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 

Скупштине. 

 Како Скупштина општине Кнић има 33 

одборника  и како су на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за  постављење Биљане Пантовић, дипл.правника 

из Крагујевца, на функцију секретара Скупштине гласала 

сва 33 одборника, што представља већину од укупног 

броја одборника ( најмање 17) то је сагласно Закону, 

Статуту и Пословнику иста постављена на функцију 

секретара Скупштине општине Кнић. 

 

 

Број: 119-609/16-01     

У Книћу, 26.05.2016.год.                                      

 

ПРЕДСЕД НИК СКУПШТИНЕ 

Мирослав Николић, с.р. 
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Draft 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, по 

спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 

општине Кнић,  на основу члана 42. и члана 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07 и 83/14-др. закон), члана 54.став 1. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл. гл. 

општине Кнић'', бр. 3/16), члана 37. став 1. и члана 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 1. ЗОРАН ЂОРОВИЋ  из Груже, одборник 

изабран са изборне листе ''Александар Вучић- Србија 

побеђује '' ИЗАБРАН ЈЕ за председника општине 

Кнић, на мандатни период од четири године. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити Зорану Ђоровићу из 

Груже, изабраном председнику општине Кнић, и 

Општинској управи општине Кнић: Одељењу за 

финансије, привредни развој и друштвене делатности  и 

Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 42. и члана 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07 и 83/14- др.закон),  члана 54.став 1. Статута 

општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр.3/16), члана 37.став 1. и чл. 147. став 

3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  којим је прописано да је 

председник општине извршни орган општине, да 

председника општине бира Скупштина, из реда 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника, као и да 

Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, 

обавезама и правним интересима лица у складу са 

Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

 Како Скупштина општине Кнић има 33 

одборника и како је на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за  избор  Зорана Ђоровића из Груже , одборника 

изабраног са изборне листе ''Александар Вучић - Србија 

побеђује''  на функцију председника општине гласало  29  

одборника, што представља већину од укупног броја 

одборника ( најмање 17) то је сагласно Закону, Статуту и  

Пословнику исти изабран на функцију председника 

општине Кнић. 

 

 

Број: 119-610/16-01      

У Книћу, 26.05.2016.год.                                       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р.                                      

      

  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, по 

спроведеном тајном изјашњавању одборника Скупштине 

општине Кнић, на основу члана 43. став 2., 3. и 4. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 

83/14-др.закон), члана 54.став 2.,3. и 4. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 1. ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ из Кнића, 

одборница изабрана  са изборне листе  ''Александар 

Вучић- Србија побеђује''  изабрана је за заменицу 

председника општине Кнић, на мандатни период од 

четири године. 

  2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''. 

 3. Решење доставити Јелени Обрадовић из 

Кнића, изабраној заменици председника општине Кнић, и 

Општинској управи општине Кнић: Одељењу за 

финансије, привредни развој и друштвене делатности  и  

Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 43. став 2.,3. и 4. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-

др.закон),  члана 54.став 2., 3. и 4. Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине кнић'', 

бр.3/16), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  

којим је прописано да је председник општине има 

заменика који га замењује у случају његове одсутности 

или спречености да обавља своју дужност, да кандидата 

за заменика председника општине предлаже кандидат за 

председника општине, из реда одборника, и да се 

заменик бира на исти начин као и председник општине: 

на време од четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника, као и да Скупштина 

Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и 

правним интересима лица у складу са Законом, Статутом 

и одлукама Скупштине. 
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одборника и како је на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за  избор  Јелене  Обрадовић из Кнића , 

одборнице изабране са изборне листе ''Александар Вучић 

- Србија побеђује''  на функцију заменика председника 

општине гласало 23 одборника, што представља већину 

од укупног броја одборника ( најмање 17) то је сагласно 

Закону, Статуту и  Пословнику иста изабрана на 

функцију заменика председника општине Кнић. 

 

 

Број: 119-611/16-01     

У Книћу, 26.05.2016.год.                                      

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Мирослав Николић, с.р. 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници одржаној 26.05.2016.године, по спроведеном 

тајном изјашњавању одборника Скупштине општине 

Кнић,, на основу члана 42. и члана 45. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83-14-

др.закон), члана 57. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), члана 39. 

и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 1. У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КНИЋ, изабрани су на мандатни период од четири 

године: 

1. Анђелић Марко из Пајсијевића;  

2. Басарић Милосав из Балосава;  

3. Ђурић Милија из Брњице;  

4. Здравковић Здравко из Кнића; 

5. Илић Горан из Брњице; 

6. Илић Срећко из Груже; 

7. Ћупрић Дамјан из Кнића.  

   

2. У састав Општинског већа општине Кнић 

улазе и председник општине Зоран Ђоровић из Груже, 

који је по функцији председник Општинског већа и 

заменица председника општине, Јелена Обрадовић из 

Кнића, која је по функцији члан Општинског већа. 

   

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

  

 4. Решење доставити изабраним члановима 

Општинског већа, општине Кнић, председнику општине, 

заменику председника општине,  и Општинској управи 

општине Кнић: Одељењу за финансије, привредни развој 

и друштвене делатности  и Одељењу за општу управу и 

заједничке послове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 42. и члана 45.Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-

др.закон), члана 57. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), члана 39. 

и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), којим је 

прописано да је Општинско веће извршни орган 

општине, да Општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине, као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине 

и које бира Скупштина општине, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника; да кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника општине; да се о 

предложеној листи кандидата за избор Општинког већа, 

гласа у целини; да је председник општине председник 

Општинског већа а заменик председника општине је члан 

Општинског већа по функцији, те да Скупштина 

Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и 

правним интересима лица у складу са Законом, Статутом 

и одлукама Скупштине. 
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одборника и како је на конститутивној седници 

Скупштине општине Кнић која је одржана 26.маја  2016. 

године, за предложену листу кандидта за избор  

Општинског већа општине Кнић гласало  24  одборника, 

што представља већину од укупног броја одборника ( 

најмање 17) то је сагласно Закону, Статуту и  

Пословнику Скупштина изабрала Општинско веће 

општине Кнић у датом саставу. 

 

Број: 119-612/16-01 

У Книћу, 26.05.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

конститутивној седници одржаној 26.05.2016.године, на 

основу члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), и чл. 64. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', 

бр.3/16), 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 ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА 

ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

КНИЋ: ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 

I  Избором извршних органа општине Кнић, 

на седници Скупштине општине Кнић од 

26.05.2016.године , а по одржаним локалним изборима 

од 24.04.2016. годин еи 01.05.2016. године, и то: 

председника општине, заменика председника 

општине и Општинског већа утврђује се да:  

 

1. Председнику општине, Љубомиру Ђурђевићу 

из Кнића,закључно са 26.05.2016.године престаје 

дужност обављања функције председника општине 

Кнић а која дужност му је утврђена Решењем Скупштине 

општине Кнић  број 119-606/2016-01 од 

26.05.2016.године, чиме му престаје и стални рад у 

општини који је обављао по основу Решења Скупштине 

општине Кнић број : 119-292-1/14-01 од 

04.03.2014.године. 

 

2. Заменику председника општине, Борисалву 

Бусарцу из Кнића, закључно са 26.05.2016.године 

престаје дужност обављања функције заменика 

председника општине Кнић која дужност му је 

утврђена Решењем Скупштине општине Кнић  број 

119-606/2016-01 од 26.05.2016.године, чиме му престаје и 

стални рад у општини који је обављао по основу Решења 

Скупштине општине Кнић број : 119-293-1/14-01 од 

04.03.2014.године. 
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3. Општинском већу општине Кнић, у саставу:  

Вујовић Драган из Пајсијевића;Ђоковић Љубодраг из 

Грабовца; Јовановић Радиша из Рашковића; Марковић 

Живомир из Борча; Радовић Томислав из Забојнице; 

Сретеновић Марија из Љубића и Тодоровић Драган из 

Драгушице престаје дужност обављања функције 

чланова Општинског већа а која дужност им је 

утврђена Решењем Скупштине општине Кнић  број 119-

606/2016-01 од 26.05.2016.године.  

 

 II Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.'' 

 

 III Решење доставити Љубомиру Ђурђевићу из 

Кнића, Бориславу Бусарцу из К нића , члановима 

Општинског већа којима је престала функција  и 

Општинској управи општине Кнић: одељењу за 

финансије, привредни развој и друштвене делатности  и 

Одељењу за општу управу и заједничке послове. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 51. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), а у вези члана 

2. став 1. и члана  56. став 1. Закона о локалним изборима 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одл.УС и 54/11), чл.30.  

и чл. 64. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 

95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чл .9. и чл. 147. 

став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ('' 

Сл.гласник РС'', бр. 95/08),  којим је прописано да 

престанком мандата скупштине престаје мандат 

извршним органима општине, с тим да они врше текуће 

послове из своје надлежности до ступања на дужност 

новог председника  општине и општинског већа, као и да 

Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, 

обавезама и правним интересима лица у складу са 

Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

 На конститутивној седници Скупштине 

општине Кнић која је одржана  26.05.2016.  године 

донета  Одлука, бр.119-604/2016-01  о потврђивању 

мандата одборницима Скупштине општине Кнић 

изабраним на локалним изборима одржаним 24.04.2016. 

године и 01.05.2016.године,  и потврђени мандати 

тридесет и три одборника, тиме је престао мандат 

предходног Скупштинског сазива изабраног на локалним 

изборима од  06. маја 2012. године што је условило и 

престанак функције извршних органа општине 

предходног сазива и то: председника општине, заменика 

председника општине  и Општинског већа. У складу са 

законом и Статутом извршни органи којима је престао 

мандат дужни су да врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог председника 

општине, заменика председника општине и Општинског 

већа. 

 Како је у даљем току седнице извршен избор 

извршних органа општине, и то председника општине 

Кнић, Зорана Ђоровића (решење бр.119-610/16-01), 

заменика председника општине, Јелене 

Обрадовић((решење бр.119-611/16-01) и Општинског 

већа општине Кнић, (решење бр.119-612/16-01) тиме 

лицима из тачке I, подтачке 1.,2. и 3. престаје дужност 

обављања функције, а тиме престаје и стални рад  у 

општини  Љубомиру Ђурђевићу који је остваривао по 

основу обављања функције председника општине, као и 

Бориславу Бусарцу који је остваривао по основу 

обављања  функције заменика председника општине. 

 С обзиром на све напред наведено Скупштина 

општине Кнић је донела Решењеу датом тексту. 

 

 

Број: 119-613/2016-01                                                                

У Книћу, 26.05.2016.год.             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Мирослав Николић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,   
на седници од 23.05.2016.године, на основу чл.19. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(''Сл.гласник РС'',бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука 

Уставног суда), чл.7. став 1. тачка 18. 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 

  

П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА У 2016.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

  

 Општински савет за безбедност саобраћаја на 

путевима (у даљем тексту: Савет), основан је Решењем 

Општинског већа општине Кнић, бр. 344-586/10-01 од 

30.08.2010.године (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.6/10 и 

3/11). 

 Задатак Савета је да напрекидно прати стање 

безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога 

покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера 

и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима и исте предлаже Општинском већу. 

 Извори средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја су: 

 1. Приходи локалног буџета од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима; 

 2. Остали приходи буџета јединице локалне 

самоуправе; 

 3. Поклони или прилози покровитеља дати 

јединици локалне самоуправе; 

 4. Остали приходи. 

 

 Средства од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају 

буџету Републике а у висини од 30% припадају буџету 

јединице локалне самоуправе на чијој је територији 

прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају 

буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 

је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице 

локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 

учињен. 

 Средства се користе за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима, а 

спроводе се кроз: 

 1. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања; 

 2. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 

путевима и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја; 

 3. Рад и активности Општинског Савета за 

безбедност саобраћаја. 

 Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима за 2016.годину, на територији општине Кнић 

утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Кнић. 

  

 I. АКТИВНОСТИ 

  

 1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре; 

 2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања на територији општине Кнић; 

 3. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја; 

 4. Рад и активност Општинског Савета за 

безбедност саобраћаја. 

  

 II. ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ 

  

 Активности из раздела I.тачка 1. реализоваће се 

преко Буџетског фонда за локалне и некатегорисане 

путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић. 

Ближе намене су утврђене Програмом одржавања, 

заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и 

других комуналних објеката у 2016.години у општини 

Кнић,  који је усвојила Скупштина општине Кнић, на 

седници од 25.12.2015.године. 

 Активности из раздела I.тачке  2., 3. и 4. 

реализоваће се преко Општинске управе општине Кнић. 

Ближе намене су дефинисане финансијским планом 

Општинске управе за 2016.годину. 

 Утрошак средстава биће утврђен у складу са 

приливом средстава у буџет и утврђеним активностима 

из Програма по приоритетима. 

  

  

III. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 

а) Планирани приходи 

 

1. Средства буџета општине Кнић од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима а који су 

учињени на територији општине Кнић  

.................................................................... 4.000.000,оо дин. 

 

б) Планирани расходи 

 

1. Поправка саобраћајне инфраструктуре у износу од 

50% од планираних прихода ..............  2.000.000,оо дин. 

 

1.1. Израда ограда на мостовима ……...… 400.000,оо дин. 

1.2. Израда аутобуских стајалишта ……... 400.000,оо дин. 

1.3. Обележавање паркинга ……………... 400.000,оо дин.  

1.4. Израда и постављање заштитних браника 

       (колобрани)……………….…………... 400.000,оо дин. 

1.5.  Постављање успоривача брзине саобраћаја са  

        пратећом сигнализацијом ……….… 400.000,оо дин.    

 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

на територији општине Кнић .............. 1.200.000,оо дин. 

 

2.1. Набавка публикација за децу у предшколским    

       установама и основним школама …... 300.000,оо дин. 

2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја   

       Деце …………………………………... 250.000,оо дин. 

 2.3. Награде учесницима такмичења …… 250.000,оо дин. 

2.4. Организовање предавања …………… 200.000,оо дин. 

2.5. Услуге по уговору …………………… 200.000,оо дин. 
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3. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције и других органа надлежних за 

послове безбедности саобраћаја, набавка и 

постављање видео надзора у школама и 

Предшколској установи ……………….. 700.000,оо дин. 

 

4. Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја   

    …………………………………….…….  100.000,оо дин. 

4.1. Накнада за рад члановима Савета …… 50.000,оо дин. 

4.2. Трошкови усавршавања чланова Савета 

………………………………………………..50.000,оо дин. 

 

Укупни расходи (1+2+3+4) …………... 4.000.000,оо дин. 

 

 

IV. 

 

 Средства се распоређују у складу са утврђеним 

активностима и финансијским планом. Приоритет 

расподеле утврђује се у складу са приливом средстава 

планираних Програмом и утврђеним приоритетом 

активности. 

 Активности под тачком 3. финансијског плана, 

ће се финансирати у складу са достављеним 

приоритетима од стране Полицијске станице Кнић и 

других органа надлежних за послове саобраћаја. 

 Реализација тачке 4. финансијског плана, ће се 

ближе дефинисати Одлуком председника општине. 

 

V. 

 

 Наредбодавац за расподелу средстава овог 

Програма је председник општине Кнић. 

 

VI. 

 

                   По истеку календарске године, Општински 

савет за безбедност саобраћаја у обавези је да достави 

Општинском већу Извештај о реализацији програма. 

                    Неискоришћена средства од наплаћених 

новчаних казни из претходне године користе се за намене 

утврђене овим програмом.  

 

VII. 

 

                   Програм ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Број: 220-579/16-01                                                       

 У Книћу, 23.05.2016.године         

                  

ПРЕДСЕДНИК, 

Љубомир Ђурђевић, с.р. 

               

                                                            

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  
на седници од  03.06.2016. године, на основу чл.46. став 

1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр. 129/07), чл.59. страв 1. тачка 16. Статута општине 

Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.3/16), донело је 

 

 

П О С Л О В Н И К 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

Члан 1. 

 

 У чл.12. Пословника о раду Општинског већа 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/09), 

после става 4. додаје се став 5. тако да гласи: 

 ''Материјали из става 4. могу се доставити и 

електронским путем уколико се члан Већа или друга 

лица која се позивају на седнице Општинског већа о томе 

писмено изјасне, у ком случају им се материјали не 

достављају у писаном облику''. 

 Ставови 5., 6., 7. и 8. постају ставови 6., 7., 8. и 

9. 

Члан 2. 

 

 У чл.14. Пословника о раду Општинског већа 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), 

после става 1. додаје се став 2. тако да гласи: 

 ''Учешће члана Општинског већа у раду 

седнице, као и других лица која се у складу са чл.12. овог 

Пословника позивају на седнице, може се обезбедити и 

путем коришћења видео линка уколико за то постоје 

техничке могућности које обезбеђују двострану 

комуникацију''. 

 Став 2. постаје став 3. 

 

Члан 3. 

 

 Овај Пословник о раду Општинског већа 

општине Кнић, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 110-652/16-01                                                     

У Книћу, 03.06.2016.године                                       

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зоран Ђоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  
на седници од 13.05.2016.године, у поступку разматрања 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места  у Општинском 

правобранилаштву општине Кнић, бр. Оп-5/16, који је 

донео Општински правобранилац, дана  

15.04.2016.године, на основу чл.59. став 1. тачка 32. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и 

''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16), и чл.7. став 1. тачка 

18.  Одлуке о Општинском већу општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), донело је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: Оп-5/16, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО 

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ, ДАНА 

15.04.2016.ГОДИНЕ 

 

 

 

 1. Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места  у Општинском правобранилаштву општине Кнић, 

бр. Оп-5/16, који је донео Општински правобранилац, 

дана  15.04.2016.године. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 

 3. Решење доставити Општинском 

правобраниоцу. 

 

 

Број: 117-500/16-01 

У Книћу, 13.05.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Љубомир Ђурђевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,  у 

поступку разматрања  Правилника о измени и допуни 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Кнић бр. 

110-650/16-01 који је донео начелник Општинске управе 

01.06.2016.године, на основу чл. 59. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, (''Сл. гласник РС'',бр.129/07 и 

84/13), чл.59. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.3/16), чл. 7. став 1. тачка 4. Одлуке о 

Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.1/08), донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

БР.110-650/16-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 01.06.2016.ГОДИНЕ 

 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Кнић бр.110-650/16-01 који је донео начелник 

Општинске управе 01.06.2016.године 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења,а 

објавиће се у "Сл.гласнику општине Кнић". 

 3. Решење доставити начелнику Општинске 

управе.  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење решења садржан је у 

одредбама  чл.59 став 2. Закона о локалној самоуправи, 

којим је предвиђено да акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији општинске управе доноси начелник 

управе уз сагласност Општинског већа.Чл.  59. став 1. 

тачка 4. Статута општине Кнић као и чл. 7. став 1. тачка 

4.  којима је предвиђено да  Општинско веће даје 

сагласност на акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији општинске управе. 

 

 

Број: 110-650/16-01 

У Книћу, 03.06.2016.године                                  

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зоран Ђоровић, с.р.                 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 12 – Број 9                                    Службени гласник општине Кнић                                               06.06.2016. 

Draft 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 

На основу чл.59. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14), чл.70. став 2. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр. 95/08 и  

''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 3/16), и чл.33. став 3. 

Одлуке о Општинској управи општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 1/08, 17/14 и 14/15), 

Начелник Општинске управе општине Кнић, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА ПАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 14/13, 

5/14, 14/14, 5/15 и 3/16) у чл. 9. којим је 

систематизовано радно место: помоћник председника 

Општине за економски развоја, развој привреде, 

пољопривредењ и туризма, став ''Услови'' мења се и 

гласи: 

''Услови: стечено високо образовање из научне, односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова на мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, и најмање 

једна година радног искуства''. 

 

Члан 2. 

 

 У чл.10. којим је систематизовано радно 

место: помоћник председника Општине за друштвене 

делатности став ''Услови'', мења се и гласи: 

''Услови:  стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова на мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, и најмање 

једна година радног искуства''. 

 

Члан 3. 

 

 По добијању сагласности од стране Општинског 

већа општине Кнић, овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 

Број: 110-650/16-01 

У Книћу, 01.06.2016. године 

 

Начелник Општинске управе, 

Томислав Павловић, дипл.правник, с.р. 

АКТИ ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
 

 

На основу члана 53. Закона  правобранилаштву 

(,,Сл. гласник РС,, бр. 55/14 ) члана 26. Одлуке о 

правобранилаштву општине Кнић (,,Сл. гласник  

општине Кнић“, бр. 15/14 и 19/15), става 2. Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време за 

сваки организациони облик у систему јединице локалне 

самоуправе општине Кнић (,,Сл. гласник општине Кнић“, 

бр. 3/2016  и 4/2016) , Општински правобранилац, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ КНИЋ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђује се : Унутрашња 

организација и систематизација радних места у 

општинском правобранилаштву , са описом послова , 

бројем извршиоца и условима за обављање послова .  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

 

 

Члан 2. 

 

Послови из делокруга оптшинског 

правобранилаштва обављају се у седишту 

правобранилаштва , у Книћу. 

Правбранилаштво се образује као једниствена 

целина, у складу са начелима : 

- да се истоврсни или сродни међусобно повезани 

послови групишу у одговарајућу организациону 

целину 

- благовремено одлучивање 

- стручно , рационално и економично обављање 

псолова 

- ефикасно руковођење организационом целином  

и стални надзор над извршењем послова 

- примена савремених метода и средстава  за рад. 

 

 

НАЧИН РАДА, РУКОВОЂЕЊЕ И 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

 

Члан 3. 

 

Правобранилаштвом руководи општински 

правобранилац .(у даљем тексту Правобранилац). 

             Општинског правобраниоца поставља Општинско 

Веће општине Кнић, на предлог председника општине на 

период од 5 година и може бити поново постављен. 

        Општински правобранилац за свој рад одговара 

Општинском Већу . 
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Члан 4. 

 

О правима, обавезама и одговорности 

запослених у општинском правбранилаштву одлучује 

правобранилац . 

На запослене у правобранилаштву у 

остваривању права и обавезе из радног односа примењују 

се одредбе Закона и других прописа који се примењују на 

запсолене у Општинској управи општине Кнић. 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

 

 

Члан 5. 

 

У општинском правобранилаштву систематизовано 

је 3 ( три ) радна места , са 3 ( три ) извршилаца: 

 

 

1. Радно место : општински правобранилац 

 

Опис послова :  

-руководи радом, уређује организацију и представља 

општинско правобранилаштво ; 

-предузима правне радње и користи правна средства ради 

остваривања и заштите имовинских права и интереса 

општине Кнић,као и њених органа и организација и 

других правних лица чије се финансирање врши из 

буџета општине Кнић пред Судовима, Управним и 

другим органима . На основу посебног датог пуномоћја 

може заступати и друга правна лица чији је оснивач 

Општина Кнић 

-заступа општину Кнић пред Судовима, арбитражама, 

органима управе и другим надлежним органима; 

-покреће поступак за оцену уставности закона , односно 

за оцену установности и законитости других општих и 

правних аката; 

-проучава правна питања од значаја за рад општине Кнић 

и њених органа као и примену закона и других општих 

правних аката, када је то од значаја за заштиту 

имовинских права и интереса општине Кнић и о уоченим 

проблемима обавештава председника општине, 

Општинско Веће и друге надлежне органе у локалној 

самоуправи ;  

-даје правна мишљења у вези закључења имовинксо 

правних уговора и о другим правним питањима; 

-одлучује о правима, обавезама и одгворностима по 

основу рада запослених у правобранилаштву;  

-закључује уговоре на основу овлашћења садржаних у 

закону , актима органа општине и других прописа; 

-врши и друге послове на које је овлашћен законом 

,Статутом општине ,Одлуком о правобранилаштвуи 

општине Кнић  и другим прописима  

 

Услови :   

Стечено високо образвање из научне, односно стручне 

области правне науке на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер 

академским студијма, специјалистичким академским 

студијама , специјалистичким струковним студијама , 

односно на основимм студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким струковним стдуијама на 

факултету ( високо образовање стечено у складу са 

пропсиима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању )  положен правосудни испит и 

најмање 3 године радног искуства у правној струци, 

после положеног правосудног испита и да је достојан 

правобранилачке функције  

 

Број извршилаца: ......... 1 

 

 

2. Радно место : правобранилачки помоћник 

 

Опис послова : 

-помаже општинском  правобраниоцу у обављању 

послова из делокруга општинског правобранилаштва ; 

-предузима радње заступања пред судом органима управе 

, или другим надлежним органима у заштити имовинских 

и д ругих права и инетереса општине ; 

-израђује правобранилачке поднеске и акте , прегледа и 

копира судске списе , прегледа јавне књиге (катастар 

непокретности , регистар привредних субјеката и др.) ; 

-обавља друге послове предвиђене законом и 

подзаконским актима 

 

Услови :  

      Стечено високо образвање из научне, односно 

стручне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер 

академским студијама, специјалистичким академским 

студијама , специјалистичким струковним студијама , 

односно на основимм студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким струковним студијама на 

факултету ( високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању )  положен правосудни испит и 

најмање 3 године радног искуства у  струци.  

 

Број извршилаца: ......... 1 

 

 

3. Радно место : административно евиденциони 

послови 

 

Опис послова : 

-обавља послове пријема поште , завођење поште у 

деловодне књиге ; 

-класификовање, архивирање и унос података у 

деловодне књиге и регистре ; 

-води матичну евиднцију запослених радника и 

ажурирање персоналних досијеа ; 

- врши административно -техничке послове оглашавања 

пријема радника, врши подношење пријава и одјава 

радника надлежним органима и организацијама;    

-врши припрему дистрибуције поште; 

-стара се о обезбеђењу и чувању документације ; 

-обавља и друге послове по налогу правобраниоца 

 

Услови : 

Завршена гимназија, економска , или друга срeдња школа 

друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе, 

познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: ......... 1 

 

 

ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ У 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
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Члан 6. 

 

У правобранилаштву се ради оспсобљавања за 

самостално обављање послова,у складу са Законом могу  

примити у радни однос правобранилачки приправници. 

Правобранилачки приправник  може бити лице 

које је стекло   високо образовање из научне, односно 

стручне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер 

академским студијма, специјалистичким академским 

студијама , специјаластичким стреуковним студијама , 

односно на соновимм студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким струковним стдуијама на 

факултету ( високо образовање стечено у складу са 

пропсиима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању ) .  

Правобранилачки приправник прима се у радни однос на 

3 године . 

О пријему правобранилачког приправника , у 

зависности од потребе посла и обима материјалних 

средстава одлучује оптшински правобранилац. 

Правобранилачки приправник који је положио 

правосудни испит у току трајања времена на које је 

засновао радни однос , може се преузети у радни однос 

на неодређено време у својству правобранилачког 

помоћника. 

У општинско правобранилаштво може се 

примити један приправник. 

 

 

Члан 7. 

 

Дипломирани правник може у својству 

волонтера бити примљен на обуку у општинско 

правобранилаштво без заснивања радног односа, ради 

стицања радног искуства и услова за полагање 

правосудног испита . 

Програм обуке правобранилачког приправника 

и волонтера утврђује општински правобранилац . 

 

Члан 8. 

 

По добијању сагласности од стране Општинског 

Већа општине Кнић, овај Правилник ступа на снагу 8 –ог 

дана, од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнић. 

 

 

 

У Книћу 15.04.2016.год.                                                              

Број : ОП-5/2016 

 

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 

Миленко Петровић, с.р. 
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