
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 

15.11.2016.гоине,  на основу чл.4. и 5. Одлуке о начину спровођења јавне 

расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе 

(''Сл.гласник РС'',бр. 108/08), чл.38. и чл.39. став 7. Одлуке о Општинском 

већу општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/08), чл.29. и 30. став 

7. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'',бр. 1/09 и 9/16), донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УПУЋИВАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

  1.Јавна расправа се спроводи о: 

  - предлогу Одлуке о другој измени Програма одржавања, 

заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других 

комуналних објеката за 2016.години, у општини Кнић, 

  - предлогу Одлуке о другој измени Програма Фонда за развој 

пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2016.годину, 

  -нацрту Одлуке о другој измени Одлуке о буџету општине 

Кнић за 2016.годину. 

  2.Јавна расправа се организује у периоду од 16.11.2016. до 

21.11.2016.године. 

  3.Јавна расправа се организује: 

                   -истицањем аката који су предмет јавне расправе на сајту 

општине Кнић, 

  -стављањем на увид аката који су предмет јавне расправе у 

Општинској управи-Стручној служби за скупштинске послове и послове 

Општинског већа, у просторијама Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у просторијама  

Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић; 

  -одржавањем централне јавне расправе 18.11.2016.године, у 

11,оо часова у просторијама Дома културе у Книћу. О одржавању јавне 

расправе телефонским путем ће бити обавештени председници Савета МЗ, 



корисници буџета, чланови Општинског већа, председници одборничких 

група и представници одборника који немају формиране одборничке групе 

као и обрађивачи материјала. 

  4.Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет 

јавне расправе достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном 

облику, најкасније до 21.11.2016.године, до 13,оо часова. 

  5.По истеку рока за достављање примедби, Општинско веће 

односно други овлашћени предлагачи ће свести јавну расправу и утврдити 

предлоге аката, најкасније до 22.11.2016.године, и исте доставити 

Скупштини на разматрање. 

  6. Закључак доставити председнику Скупштине општине. 

 

Број: 9-1520/16-01 

У Книћу, 15.11.2016.године                                       ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                        Зоран Ђоровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КНИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ 

Број: 9-1520/16-01 

16.11.2016.године 

К  Н  И  Ћ 

 

 

  На основу чл.4. и чл.6.Одлуке о начину спровођења јавне 

расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе 

("Сл.гласник РС",бр.108/08),организује се 

 

ЈАВНА РАСПРАВА 

  1. Јавна расправа се спроводи о: 

            - предлогу Одлуке о другој измени Програма одржавања, 

заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других 

комуналних објеката за 2016.години, у општини Кнић, 

  - предлогу Одлуке о другој измени Програма Фонда за развој 

пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2016.годину, 

  -нацрту Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Кнић за 2016.годину. 

  2.Јавна расправа се организује у периоду од 16.11.2016. до 

21.11.2016.године. 

  3.Јавна расправа се организује: 

                   -истицањем аката који су предмет јавне расправе на сајту 

општине Кнић, 

  -стављањем на увид аката који су предмет јавне расправе у 

Општинској управи-Стручној служби за скупштинске послове и послове 

Општинског већа, у просторијама Буџетског фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у просторијама  

Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић; 

  -одржавањем централне јавне расправе 18.11.2016.године, у 

1о,оо часова у просторијама ''Агроцентра'' у Книћу. О одржавању јавне 

расправе телефонским путем ће бити обавештени председници Савета МЗ, 



корисници буџета, чланови Општинског већа, председници одборничких 

група и представници одборника који немају формиране одборничке групе 

као и обрађивачи материјала. 

  4.Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет 

јавне расправе достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном 

облику, најкасније до 21.11.2016.године, до 13,оо часова. 

  5.По истеку рока за достављање примедби, Општинско веће 

односно други овлашћени предлагачи ће свести јавну расправу и утврдити 

предлоге аката, најкасније до 22.11.2016.године, и исте доставити 

Скупштини на разматрање. 

   

                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                Мирослав Николић 

 


