
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  

ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2010 Број: 3 Кнић, 17.06.2010. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 28.04.2010.године, на основу чл.13. став 3., 
чл.32. став 1. тачка 20. и чл.88. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.13. став 2. 

тачка 4. и чл.35. став 1. тачка 22. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. став 1. 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 УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ОПШТИНЕ КНИЋ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 

ЈУЖНОМОРАВСКЕ РЕГИЈЕ, ЧЕШКА 

РЕПУБЛИКА 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У циљу даљег развијања традиционално добрих 

односа између општине Кнић и Јужноморавске регије, 

Чешка Република, унапређивања економске сарадње и 

размене искуства у области екологије, сарадње у области 

образовања, културе, спорта, управљања у локалним 

јавним службама, припреме и реализације заједничких 

пројеката који представљају заједнички интерес ових 

општина, општина Кнић успоставља сарадњу са 

Јужноморавском регијом, Чешка Република.    

 

Члан 2. 

 

 Овлашћује се председник општине Кнић, 

Борислав Бусарац, да потпише Протокол о сарадњи 

између општине Кнић и Јужноморавске регије, Чешка 

Република.  

 Протокол из става 1. овог члана потписаће се у 

Чешкој Републици. 

 

Члан 3. 

 

 Средства потребна за спровођење ове Одлуке 

обезбедиће се у Буџету општине Кнић.  

 

Члан 4. 

 

 Ову Одлуку доставити на давање сагласности 

Влади Републике Србије.  

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а 

објавиће се након добијања сагласности Владе Републике 

Србије1.  

 

   

Број: 016-307/10-01                                                                                             

У Книћу, 28.04.2010.год.                            

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р.  

  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 28.04.2010.године, на основу чл.13. став 3., 

чл.32. став 1. тачка 20. и чл.88. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.13. став 2. 

тачка 4. и чл.35. став 1. тачка 22. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. став 1. 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 УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ КНИЋ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

И ОПШТИНЕ ЛЕНАРТ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 

Члан 1. 

 

 У циљу даљег развијања традиционално добрих 

односа између општина Кнић и Ленарт, унапређивања 

економске сарадње и размене искустава у области 

екологије, сарадње у области образовања, културе, 

спорта, управљања у локалним јавним службама, 

припреме и реализације заједничких пројеката који 

представљају заједнички интерес ових општина, општина 

Кнић успоставља сарадњу са општином Ленарт, 

Република Словенија.  

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се председник општине Кнић, 

Борислав Бусарац, да потпише Протокол о сарадњи 

између општине Кнић, и општине Ленарт. 

 

 Протокол из става 1. овог члана потписаће се у 

Републици Словенији, у општини Ленарт. 

 

Члан 3. 

                                         
1
 Влада Републике Србије је Решењем 05 број 016-3857/2010 

од 28.маја 2010.године дала сагласност на Одлуку о 
успостављању сарадње између општине Кнић, Република 
Србија и Јужноморавске регије, Чешка Република. (Сл.гл. РС 
бр. 38/2010) 
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 Средства потребна за спровођење ове Одлуке 

обезбедиће се у Буџету општине Кнић. 

 

Члан 4. 

 

 Ову Одлуку доставити на давање сагласности 

Влади Републике Србије. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а 

објавиће се након добијања сагласности Владе Републике 

Србије2.  

 

 

Број: 016-306/10-01                                    

У Книћу 28.04.2010.год.    

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 

седници од 14.06.2010. године, на основу члана 78. 

Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине 

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

 

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Остварени приходи и примања и извршени 

расходи и издаци по буџету за 2009. годину, износе и то: 

 

  I - Остварени приходи и примања ......................   

150.909.925,58 динара  

 

 II - Извршени расходи и издаци ..........................  

150.770.913,25  динара 

 

         III - Разлика укупних прихода и прим. и изврш. 

расх.и издат. ........................................................................... 

139.012,33  динара  

 

 Издвајање у сталну буџетску резерву .............              

55.160,00  динара  

 

 Утврђени вишак прихода - 

 

 Суфицит Буџета ................................................          

83.852,33  динара 

 

                                         
2
 Влада Републике Србије је Решењем 05 број 016-3855/2010 

од 28.маја 2010.године дала сагласност на Одлуку о 
успостављању сарадње између општине Кнић, Република 
Србија и општине Ленарт, Република Словенија. (Сл.гл. РС бр. 
38/2010) 

 

 Износ од 83.852,33 динара преноси се у наредну 

годину, као нераспоређени вишак прихода. 

 

Члан 2. 

 

 Обавеза издвајања у сталну буџетску резерву за 

2009. годину износи 55.160,00 динара. 

 Стање сталне буџетске резерве 31.12.2009. 

године, износи 725.095,00 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Укупан износ активе, односно пасиве 

консолидованог годишњег извештаја о извршењу Буџета 

за 2009. годину износи 285.007.000,00 динара. (Образац 1 

- Биланс стања). 

 

Члан 4. 

 Биланс прихода и расхода (Образац 2) је 

консолидовани годишњи извештај тј. приказани су 

приходи и расходи за буџетска средства, донаторска 

средства, средства Републике, као и из осталих извора 

средстава за директне и индиректне кориснике. Утврђени 

резултат је консолидовани дефицит за све кориснике. 

 Извештај о капиталним расходима и 

финансирању (Образац 3) је консолидовани годишњи 

извештај тј. приказана су примања и издаци за буџетска 

средства, донаторска средства, средства Републике, као и 

из осталих извора средстава за директне и индиректне 

кориснике. 

 У извештају о новчаним токовима (Образац 4) 

је консолидован годишњи извештај тј. утврђени су 

укупни кориговани новчани приливи у износу од 

165.474.000,00 динара, укупни новчани одливи у износу 

од 165.761.000,00 динара и салдо готовине на крају 

године за све кориснике у износу од 35.266.000,00 

динара. 

 

Члан 5. 

 

 Укупни приходи од донације у 2009. години 

износе 2.275.112,00 динара. 

 

 Из ових средстава измирени су: 

 

 - текући расходи ..............................................        

38.543,60 динара 

  

 - текући издаци ...............................................    

2.186.488,07 динара 

 

 Остварени вишак прихода од донација  - 

суфицит у износу од 50.080,33 динара. 

 Суфицит из 2009. године преноси се у 2010. 

годину за финансирање конкретних пројеката по 

уговорима о донацијама ( Прилог извештај о примљеним 

донацијама). 

 

Члан 6. 

 

 Текући приходи и примања, као и текући 

расходи и издаци који су остварили индиректни 

корисници буџета у 2009. години, а који нису обухваћени 

чланом 1. су: 
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 Средства Републике: 

 

 Текући приходи ......................................................   

6.187.000,00 динара 

 Текући расходи ....................................................... 

6.187.000,00 динара 

 

 Остали извори средстава: 

 Текући приходи ......................................................     

6.102.000,00 динара 

 Текући расходи ....................................................... 

6.055.000,00 динара 

 Текући издаци ........................................................ 

523.000,00 динара 

 Остварен дефицит из осталих прих. ....................        

476.000,00 динара 

 

 Утврђени мањак прихода - дефицит ће 

индиректни корисници покривати у складу са одлуком 

својих органа управљања. (Образац број 5). 

 

 Укупни дефицит 

  

 консолидовани износи ...........................................      

287.000,00 динара 

 

Члан 7. 

 

 Завршни рачун по извршењу буџета  општине 

Кнић за 2009. годину, чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број:401-280/2010-03 

У Книћу,14.06.2010.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 14.06.2010.године, на основу чл.30. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07),чл. 11. и чл.14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл.гласник РС'',бр.25/00, 25/02 и 107/05),  чл. 

35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), и чл. 14. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић('' Општински 

службени гласник'' бр. 17/01, 16/03 и 5/06), и чл.50. чл. 50 

а. и 50.б. 51. 52. и 53. Статута Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић, од 21.11.2001. године, на 

који је Скупштина општине Кнић дала сагласност 

Решењем бр.110-476/01-01 од 27.12.2001.г., са I изменом 

од 03.06.2005.г., на коју је Скупштина општине Кнић 

дала сагласност Решењем бр.110-551/2005-01, од 

27.07.2005.г., II изменом од 09.09.2005. године на коју је 

Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем бр. 

110-931/05-01 од 17.10.2005.г., и III изменом од 

12.04.2006. године, на коју је Скупштина општине Кнић 

дала сагласност Решењем бр. 110-428/06-01 од 

15.06.2006.г.,  донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈКП''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ У КНИЋУ 

 

 

 1. За директора ЈКП ''Комуналац'' Кнић, у 

Книћу, именује се на мандатни период од 4 године: 

 - Ђорђе Пантовић, машински инжењер из 

Кнића. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 3. Директор ступа на дужност даном 

именовања, а са Управним одбором предузећа ће 

закључити Уговор којим ће се ближе утврдити његова 

права и обавезе. 

 4. Решење доставити Ђорђу Пантовићу, из 

Кнића и ЈКП ''Комуналац'' Кнић у Книћу . 

 

 

Број: 119-421/2010-01 

У Книћу,14.06.2010.г. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 
 

 

 

       

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 14.06.2010.године, на основу чл. 54. став 2., 

став 3, и став 11.Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09), 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 ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 

 1. Именује се Школски одбор Oсновне школе 

''Рада Шубакић'' у Гружи, у саставу:  

 1.) Душанка Николић, наставник математике, 

члан из реда запослених; 

 2.) Оливера Живановић, наставник музичке 

културе, члан из реда запослених; 

 3.) Драган Радомировић, наставник физичког 

васпитања, члан из реда запослених; 

 4.) Тања Ђуричић, из Честина, члан из реда 

родитеља; 
 5.) Радојевић Драган, из Пајсијевића, члан из 

реда родитеља; 

 6.) Старчевић Ана, из Честина, члан из реда 

родитеља; 

 7.) Дарко Бугарчић, из Љубића, члан из реда 

представника локалне самоуправе; 
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 8.) Никола Милутиновић, из Грабовца, члан из 

реда представника локалне самоуправе; 

 9.) Снежана Радовановић, из Балосава, члан из 

реда представника локалне самоуправе. 

 2.  Мандат школском одбору траје 4 године, у 

складу са чл. 55. став 1.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09) 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 4. Решење Скупштине општине Кнић бр.610-

535/06-01 од 02.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник'' бр. 5/06 и ''Сл.гласник општине Кнић'' бр.2/09 и 

3/09), престаје да важи закључно са 02.06.2010.године, 

због истека мандата школског одбора. 

 5. Ово Решење је коначно у управном поступку, 

у складу са чл. 54. став 14.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09). 

 6. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора Oсновне школе ''Рада Шубакић'' у 

Гружи и Oсновној школи ''Рада Шубакић'' у Гружи. 

 

 

Број: 119-401/2010-01 

У Книћу, 14.06.2010.г.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Весна Перовић, с.р. 

 

 

      

    

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 14.06.2010.године, на основу чл. 54. став 2., 

став 3, и став 11. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09), 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 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ  ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ 

 

 1. Именује се Школски одбор Основне школе 

''Вук Караџић'' у Книћу у саставу:  

 1.) Снежана Ђорђевић, члан из реда запослених; 

 2.) Драган Тодоровић, члан из реда запослених; 

 3.) Гордана Сретеновић, члан из реда 

запослених; 

 4.) Саша Делић, из Кнића, члан из реда 

родитеља; 

 5.) Дејан Вилотијевић, из Кнића, члан из реда 

родитеља; 

 6.) Татјана Ђоковић, из Претока, члан из реда 

родитеља; 

 7.) Милан Арсенијевић, из Кнића, члан из реда 

представника локалне самоуправе; 

 8.) Мишела Марковић, из Губеревца, члан из 

реда представника локалне самоуправе; 

 9.) Иван Несторовић, из Кнића, члан из реда 
представника локалне самоуправе. 

 2.  Мандат школском одбору траје 4 године, у 

складу са чл. 55. став 1.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09) 

 3. Решење ступа на снагу и примењиваће се од 

16.06.2010.године, након истека мандата школског 

одбора именованог Решењем бр.610-535/06-01 од 

15.06.2006.г.(''Општински службени гласник'' бр. 5/06 и 

''Сл.гласник општине Кнић''бр.2/09), а објавиће се у 

''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење Скупштине општине Кнић бр.610-

535/06-01 од 15.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник'' бр. 5/06 и ''Сл.гласник општине Кнић'' бр.2/09), 

престаје да важи закључно са 15.06.2010.године, због 

истека мандата школског одбора. 

 5. Ово Решење је коначно у управном поступку, 

у складу са чл. 54. став 14.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09). 

 6. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора Основне школе ''Вук Караџић'' из 

Кнића и Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу. 

 

 

Број: 119-403/2010-01 

У Книћу, 14.06.2010.г.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 

 

 

      

    

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 14.06.2010.године, на основу чл. 54. став 2., 

став 3, и став 11.Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09), 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 ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

 1. Именује се Школски одбор Средње школе у 

Книћу, у саставу:  

 1.) Драгица Глигоријевић, члан из реда 

запослених; 

 2.) Љиљана Маринковић, члан из реда 

запослених; 

 3.) Ненад Пантовић, члан из реда запослених; 

 4.) Милоје Радуловић, из Кнића, члан из реда 

родитеља; 

 5.) Борјанка Пантовић, из Кнића, члан из реда 

родитеља; 

 6.) Ана Петровић, из Кнића, члан из реда 

родитеља; 

 7.) Живомир Ђокић, из Кнића, члан из реда 

представника локалне самоуправе; 

 8.) Ђорђе Дамљановић из Кнића, члан из реда 

представника локалне самоуправе; 

 9.) Томислав Радовић, из Забојнице, члан из 

реда представника локалне самоуправе. 

 2.  Мандат школском одбору траје 4 године, у 

складу са чл. 55. став 1.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09). 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Решење Скупштине општине Кнић бр.610-

348/06-01 од 02.06.2006.г.(''Општински службени 

гласник'' бр. 5/06 и ''Сл.гласник општине Кнић'' бр.2/09), 

престаје да важи закључно са 02.06.2010.године, због 

истека мандата школског одбора. 
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 5. Ово Решење је коначно у управном поступку, 

у складу са чл. 54. став 14.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09). 

 6. Решење доставити именованим члановима 

Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој 

школи у Книћу. 

 

 

Број: 119-402/2010-01 

У Книћу, 14.06.2010.г.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Весна Перовић, с.р. 

 

 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

 

 

 На  основу члана  9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 

РС“бр.135/04) Општинска управа општине Кнић, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ КНИЋ  НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Стратешке  процене  

утицаја  Просторног плана општине Кнић на животну 

средину  ( у даљем тексту : Стратешка процена). 

 

Члан 2. 

 

 Разлози  за израду Стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата 

могућих утицаја  Просторног плана општине Кнић на 

животну средину, на следећи начин: 

 - Значај   Просторног плана општине Кнић  за 
заштиту животне средине и одрживи развој произилази 

из потребе да се заштити животна средина, побољша  

квалитет  живота, и обезбеди одрживи развој у општини 

Кнић. 

 - Потребе да се у планирању  просторног 

развоја општине Кнић сагледају  стратешка питања 

заштите животне средине и обезбеди њихово решавање  

на одговарајући начин. 

 - Чињеница  да  Просторни план општине Кнић 

представља оквир за припрему и реализацију 

урбанистичких планова, развојних пројеката, програма и 

инвестиционих одлука. 

Члан 3. 

 

 Стратешка процена ће се радити  истовремено 

са израдом Просторног плана општине Кнић. 

 

Члан 4. 

 

 Израда  Стратешке процене  биће  заснована на  

студијско-аналитичкој документацији  из области 

просторног планирања, заштита  животне средине,  и 

другој  релевантној документацији. 

 

Члан 5. 

 

 Стратешком проценом  биће  размотрена 

питања заштите ваздуха, заштите вода, заштите 

земљишта, заштита живог света, природе и природних 

добара, климатске промене и заштита здравља. 

 

Члан 6. 

 

 О извршеној стратешкој процени утицаја 

Просторног плана општине Кнић на животну средину 

израдиће се Извештај о стратешкој процени.  

 

Члан 7. 

 

 Извештаји о Стратешкој процени садржаће 

следеће елементе: 

 - Полазне основе Стратешке  процене, 

 - Опште и посебне циљеве Стратешке  процене 

и избор  индикатора, 

 - Процена  могућих утицаја  са описом мера  

предвиђених за смањење  негативних утицаја на животну 

средину, 

 - Смернице  за израду стратешких процена  за 

урбанистичке планове и друге планове и програме, 

 - Програм  праћења стања  животне  средине  у 

току спровођења Просторног плана општине Кнић. 

 - Приказ  коришћене  методологије. 

 - Приказ  начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор датог Просторног плана са аспекта 

разматраних варијантних решења и приказ начина на 

који су питања животне средине укључена у Просторни 

план.  

- Закљуци  Стратешке процене  представљени 

на начин разумљив јавности.  

 Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  део је документације  и прилаже се уз 

Просторни план општине Кнић. 

 

Члан 8. 

 

 За носиоца израде Извештаја о Стратешкој 

процени Просторног плана  одређује се ЈП „Дирекција за  

урбанизам“ Крагујевац.  

 Стручни тим за израду стратешке процене биће 

састављен од стручњака одговарајућег профила. 

 

Члан 9. 

 

 Рок за израду стратешке процене је 6 месеци од 

дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног 

плана општине Кнић. 

 

 

 

Члан 10. 

 

Средства за израду стратешке процене 

обезбеђују се у Буџету Републике Србије и у  Буџету 

општине Кнић. 

 

Члан 11. 

 

 Учешће  заинтересованих органа и организација  

и јавности  у поступку израде и разматрања извештаја  о 

стратешкој процени, обавештење о начину и роковима 
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увида  у садржину извештаја, као и времену  и месту 

одржавања јавне расправе, обезбеђује Одељење за 

имовинско-правне, комунално-стамбене послове, 

урбанизам и грађевинарство општине Кнић  у складу са 

одредбама  Закона  о  стратешкој процени утицаја  на 

животну средину и Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука  је саставни део Одлуке о изради 

Просторног плана општине Кнић и објављује се у 

„Службеном гласнику општине Кнић“. 

 

 

Број: 350-916/09-02 

У Книћу, 14.12.2009.године 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Снежана Лазић, с.р. 
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