
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  

ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2010 Број: 4 Кнић, 08.07.2010. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 29.06.2010.године, на основу чл.100. Став 4. 
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник 

РС'',бр.135/04 и 36/09), чл.7. Став 3. Одлуке о оснивању 

Фонда за заштиту животне средине општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.8/09), а по прибављеној 

сагласности Министарства животне средине и 

просторног планирања број: 401-00-00802/2010-01 од 

08.06.2010.године, донело је 

 

ПРОГРАМ 

 ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

Чл. 1 

 

Овим Програмом утврђују се планирани 

приходи и намена коришћења средстава за активности 

које се током 2010.године планирају у области  заштите, 

унапређења и очувања животне средине.  

Одлуком о Буџету за 2010.годину ( '' Сл.гласник 

општине Кнић'',бр.1/2010 ) посебним делом у Разделу II 

општинске управе под B Фонд за заштиту животне 

средине, планирана су средства у укупном износу од 

2.000.000,00 динара. 

 

Чл. 2 

 

Средства из чл. 1. овог Програма користиће се 

за: 

 

1. Израда Плана управљања отпадом – планирана 

средства у износу од 500.000,00 динара 

 

У циљу смањења загађивања животне средине 

комуналним отпадом а самим тим и побољшања 

квалитета животне средине, Општинска управа општине 

Кнић ће од средстава Фонда за заштиту животне средине 

издвојити 500.000,00 динара за израду Плана управљања 

отпадом ( преостала средства биће обезбеђена из 

донација ). 

План управљања отпадом ће представљати стратешки 

документ на основу кога ће општина Кнић моћи да 

конкурише код Републичког фонда за заштиту животне 

средине, ресорног Министарства као и европских 

фондова за реализацију акционих и санационих планова. 

Израда плана управљања отпадом дефинисана је кроз 

активности: 

- сакупљање података, 

- анализа састава отпада, 

- процена стварања отпада, 

- моделовање, 

- спецификација опреме, 

- обезбеђење поступака и управљање информационим 

системом мониторинга, 

- евалуација. 

Наведене активности биће спроведене уз сарадњу са ЈКП 

'' Комуналац '' из Кнића, националном службом за 

запошљавање, као и стручним институцијама а на основу 

закључених уговора, а након спроведеног поступка Јавне 

набавке. 

 

2. Контрола квалитета воде за пиће са јавних чесми, и 

сеоских водовода  - планирана средства у износу од 

300.000,00 динара. 

 

У циљу испитивања квалитета воде за пиће са јавних 

чесми и сеоских водовода и предузимања мера на 

побољшању квалитета односно бактериолошке и 

физичко-хемијске исправности воде за пиће и очувања 

здравља грађана а самим тим и побољшања квалитета 

животне средине, Општинска управа општине Кнић, ће 

предузети мере да се спроведе контрола квалитета воде 

за пиће са јавних чесми и сеоских водовода. Активности 

ће бити спроведене уз сарадњу са стручним и научним 

институцијама на основу закључених уговора, а након 

спроведеног поступка Јавне набавке.   

 

 3. Повремена циљана мерења у животној средини – 

планирана средства у износу од 100.000,00 динара. 

 

Како је загађен ваздух важан фактор који одређује 

квалитет живота тако што повећава ризик за здравље 

људи и животну средину, потребно је радити на 

контролисању квалитета ваздуха и очувању животне 

средине. Општинска управа општине Кнић је планирала 

средства у износу од 100.000,00 динара за обављање 

повремених мерења квалитета ваздуха у урбаним 

срединама посебно током зимских месеци. 

За реализацију ових активности биће ангажована научна 

институција са којом ће бити закључен уговор а по 

предходно спроведеном поступку јавне набавке. 

  

 4. Организовање предавања и израда промотивног 

материјала о   збрињавању амбалажног отпада од 

опасних хемијских средстава – планирана средства у 

износу од  200.000,00 динара. 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 

популаризације заштите животне средине, Општинска 

управа општине Кнић, ће средствима у укупном износу 

од 200.000,00 динара, организовати следеће активности: 

- стручна предавања из области хемијског амбалажног 

отпада током године ( пет предавања у већим местима 

општине) 

- обележавање Светског дана заштите животне средине, 

- израда промотивног материјала о збрињавању 

хемијског амбалажног отпада, 

- организовање поделе промотивног материјала 

грађанима. 
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За реализацију наведених активности током 2010.године, 

ће бити закључени уговори са овлашћеним стручним и 

научним организацијама и установама, након спроведене 

Јавне набавке.За успешну реализацију биће укључене и 

основне  школе са територије општине Кнић.  

 

 

5. Суфинансирање пројеката из области заштите 

животне средине – планирана средства у износу од 

400.000,00 динара. 

 

У циљу унапређења и очувања животне 

средине,Општинска управа општине Кнић, ће средствима 

у износу од 400.000,00 динара учествовати као 

суфинансијер на пројектима из области заштите животне 

средине у сарадњи са Министарством животне средине и 

просторног планирања, Републичким фондом за заштиту 

животне средине, као и невладиним сектором са којима 

ће се конкурисати код Министарства и европских 

фондова.  

    

 

6. Уређење јавних зелених површина општине – 

планирана средства у износу од 300.000,00 динара. 

 

У циљу уређења естетског изгледа јавних зелених 

површина, мотивације становништва за очување 

животног простора, Општинска управа општине Кнић, ће 

средствима у износу од 300.000,00 динара, организовати 

активности: 

- сређивање терена постојећих јавних зелених површина 

у Книћу, Топоници и Гружи, 

- куповина садног материјала, 

- засад купљеног расада. 

 

За реализацију планираних активности биће ангажовани 

ЈКП  

'' Комуналац '' из Кнића, Национална служба за 

запошљавање, као и овлашћене стручне институције са 

којима ће бити закључени уговори за обављање 

делатности.  

 

7. Испитивање загађености земљишта – планирана 

средства у износу од 200.000,00 динара. 

 

Да би се утврдио степен загађености земљишта као и 

квалитет истог који је битан за успешну пољопривредну 

производњу, Општинска управа општине Кнић ће 

издвојити средства у износу од 200.000,00 динара за 

узимање узорака земљишта, испитивање загађености и 

третман санирања загађеног земљишта у зависности од 

фактора који су утицали на загађеност. 

За реализацију предвиђених активности биће ангажоване 

овлашћене институције са којима ће бити закључени 

уговори за обављање делатности, а по предходно 

спроведеном поступку Јавне набавке. 

 

Чл.3. 

 

Финансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу 

са приливом наменских, уступљених средстава у складу 

са Законом о заштити животне средине ('' Сл.гласник 

РС'', бр 135/04 и бр.36/09). 

 

 

 

Чл.4. 

 

Реализацију програма и надзор над извршавањем 

уговорених обавеза спроводиће Општинска управа 

општине Кнић, одељење за финансије, привредни развој 

и друштвене делатности.  

 

Чл.5. 

 

Овај Програм објавиће се у '' Службеном гласнику 

општине Кнић ''. 

 

 

Бр. 501-58/2010-03 

У Книћу, 29.06.2010.године 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Борислав Бусарац, с.р. 

 

 

 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 29.06.2010.године, у поступку разматрања 

Правилника о измени и допуни Правилника о 

нутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Кнић, бр. 110-464/10-01, 

који је донео начелник Општинске управе општине 

Кнић, дана 16.06.2010.године, на основу чл.59. став 2. 

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

бр.129/07), чл.59.  став 1. тачка 4. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и 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 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

 1. Даје се сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Кнић, бр. 110-464/10-01, који је донео начелник 

Општинске управе општине Кнић, дана 16.06.2010. 

године. 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

 3. Решење доставити начелнику Општинске 

управе општине Кнић. 

 

 

Број: 110-469/10-01 

У Книћу, 29.06.2010.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Борислав Бусарац , с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

Република Србија 

ОПШТИНА КНИЋ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Бр.110-464/2010-01 

16.06.2010. године 

К Н И Ћ 

 

 

 На основу члана 59. става 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана 70. става 

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

члана 33. става 3. Одлуке о општинској управи општине 

Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08) начелник 

Општинске управе општине Кнић, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 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, број:110-601/2009-01 од 02.07.2009. 

године и Правилнику  о измени и допуни Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр. 2/2010) у члану 9. став 1. мења се и гласи: 

 

 ''У Општинској управи систематизује се 51 

радно место са 63 извршилаца'' 

 

Члан 2. 

 

 У члану 12. став 1. мења се и гласи: 

 

 ''У овом Одељењу систематизује се 18 радних 

места са 28 извршилаца''. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 12. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 

 

''2. радно место: 

 послови из области рада и радних односа, персонални 

и општи послови  

 

 О п и с   п о с л о в а:  Обавља 

административне послове везане за остваривање права из 

радних односа, води матичну евиденцију запослених 

радника, пријављивање и одјављивање радника 

надлежним органима и организацијама, прати и проучава 

прописе који се односе на остваривање права из радног 

односа, врши административно-техничке послове 

оглашавања пријема радника, обавља послове издавања 

радних књижица и води регистар о издатим радним 

књижицама, води регистар уговора о раду за обављање 

послова ван просторија послодавца и послова помоћног 

особља и оверава исте, врши послове ажурирања 

персоналних досијеа запослених у Општинској управи, 

врши овере потписа, преписа и рукопис,  као и све 

послове из радно-правних односа запослених у Дечијој 

установи, Општинској библиотеци и Туристичкој 

организацији, води евиденцију о присутности на раду 

Одељења. 

 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Општинске управе. 

  

 У с л о в и: Правник VI степен стручне спреме, 

положен стручни испит за рад у органима државне 

управе и најмање једна година радног искуства у струци. 

 

 Број извршилаца:  ................................   1'' 

 

Члан 4. 

 

 У члану 12. став 1.  после тачке 3. додаје се 

тачка 3а., која гласи: 

 

''3а. радно место:  

 послови личних стања грађана, вођења 

бирачког списка, заменик матичара и матичар за 

закључивање брака ван службених просторија 

 

 О п и с   п о с л о в а: Израђује нацрте решења 

из области личних стања грађана поводом промене 

личног имена, исправке у матичним књигама, накнадног 

уписа у матичне књиге, обавља све послове у вези 

вођења општег бирачког списка, прати и уноси 

одговарајуће промене и обезбеђује сталну ажурност 

бирачког списка, спроводи поступак и израђује нацрте 

решења којима се врши упис, брисање, измена, допуна 

или исправка података у бирачком списку за подручје 

општине Кнић, по захтевима грађана или по службеној 

дужности, а на основу података из матичних књига, 

службених евиденција, јавних исправа, непосредног 

проверавања и на основу веродостојних исправа и 

израђује изводе из бирачког списка. 

 Обавља послове заменика матичара са свим 

овлашћењима матичара,  на тај начин што у случају 

одсутности било ког матичара на подручју општине 

Кнић, за било које матично подручје обавља послове 

вођења матичних књига и решавања у првостепеном 

управном поступку у области матичних књига.Саставља 

записник о пријави закључења брака и послове 

закључивања брака ван службених просторија. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Управе. 

 

 У с л о в и: Високо образовање стечено на 

студијама другог степена (дипломске академске студије – 

master, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) у образовно-научном 

пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

друштвеног смера, VII/1 степен стручне спреме, положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 

обављање послова матичара, положен стручни испит за 

рад у органима државне управе и најмање једна година 

радног искуства у струци. 

 

 Број извршилаца: .............................................    

1'' 

Члан 5. 

 

 У члану 12. став 1. после тачке 7. додаје се 

тачка 7а. која гласи: 
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''7а. радно место: 

послови месне канцеларије – матичар 

 

 О п и с   п о с л о в а:  Непосредно води 

матичне књиге  и решава у првостепеном управном 

поступку у области матичних књига, одговара за 

законито вођење истих, издаје уверења и изводе из 

матичних књига и књига држављана, саставља 

одговарајуће записнике, статистичке извештаје, 

смртовнице и друга документа, врши препис матичних 

књига и доставља надлежним органима,  припрема и 

доставља податке из матичних књига, неопходне за 

вођење и ажурирање бирачког списка,  издаје уверења о 

подацим о којима се води службена евиденција, као и 

друга уверења у складу са законом. Врши закључивање 

брака за своје матично подручје. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Општинске управе. 

 

 У с л о в и: Високо образовање стечено на 

студијама другог степена (дипломске академске студије – 

master, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) у образовно-научном 

пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

друштвеног смера, VII/1 степен стручне спреме, положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 

обављање послова матичара, положен стручни испит за 

рад у органима државне упрве и најмање једна година 

радног искуства у струци. 

 

 Број извршилаца:  ................................   1'' 

 

Члан 6. 

 

 Овлашћује се начелник Општинске управе да у 

року од 60 дана донесе пречишћен текст Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Кнић. 

 

Члан 7. 

 

 По добијању сагласности од стране 

Општинског већа овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

Снежана Лазић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПРАВКЕ 
 

 

На основу чл. 7. став 3. Одлуке о објављивању 

општинских прописа и других аката и о издавању 

Службеног гласника општине Кнић (''Сл.гласник РС'' бр. 

108/08), Редакција Службеног гласника објављује 

 

ИСПРАВКУ  

ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009.ГОДИНУ 

 

У Одлуци о завршном рачуну буџета општине 

Кнић за 2009.годину (''Сл.гласник општине Кнић'' 

бр.3/10),  у чл.8. уместо речи: ''Општинском службеном 

гласнику општине Кнић'' уносе се речи: ''Службеном 

гласнику општине Кнић''. 

 

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 

 

 

 

 

На основу чл. 7. став 3. Одлуке о објављивању 

општинских прописа и других аката и о издавању 

Службеног гласника општине Кнић (''Сл.гласник РС'' бр. 

108/08), Редакција Службеног гласника објављује 

 

ИСПРАВКУ  

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ 

 

У Решењу о именовању Школског одбора 

Основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу (''Сл.гласник 

општине Кнић'' бр.3/10),  у тачки 1., подтачки 6. уместо 

речи: ''Татјана'' уносе се речи: ''Татијана''. 

 

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 

 

 

 

 

На основу чл. 7. став 3. Одлуке о објављивању 

општинских прописа и других аката и о издавању 

Службеног гласника општине Кнић (''Сл.гласник РС'' бр. 
108/08), Редакција Службеног гласника објављује 

 

ИСПРАВКУ  

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

У Решењу о именовању Школског одбора 

Средње школе у Книћу  (''Сл.гласник општине Кнић'' 

бр.3/10), у тачки 1., подтачки 8. уместо речи: ''из Кнића'' 

уносе се речи: ''из Груже''. 

 

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 
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