
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2012 Број: 7 Кнић, 30.08.2012. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 03.08.2012. године, на основу чл. 40., чл. 41., 
чл. 44. тачка 4.. и чл. 98. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и чл. 62., чл.66., чл.76. 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 првој измени Одлуке о образовању сталних радних 
тела Скупштине општине Кнић 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 
сталних радних тела Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић, бр.5/12''),(у даљем тексту: 
Одлука)и разрешавају изабрани и бирају нови чланови 
Савета за друштвене делатности.  

 
Члан 2. 

 
 У Савету за друштвене делатности, у члану 8. 
тачка 2. Одлуке, дужности члана разрешава се Миољуб 
Крсмановић из Драгушице, члан из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Демократска Странка- Борис 
Тадић''. 
 У Савет за друштвене делатности бира се 
Драган Милојевић из Губеревца,  за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе ''Демократска 
Странка- Борис Тадић''. 
 У Савету за друштвене делатности, у члану 8. 
тачка 3. Одлуке, дужности члана разрешава се Весна 
Перовић из Груже, члан из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Демократска Странка- Борис 
Тадић''. 
 У Савет за друштвене делатности бира се 
Милован Радојевић из Пајсијевића, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе ''Уједињени 
региони Србије-Милић Миловић''. 

 
Члан 3. 

 
 Мандат новоизабраних чланова радних тела 
траје до истека мандата чланова радних тела изабраних 
Одлуком о образовању сталних радних тела Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић, бр.5/12''), од 
06.07.2012.године. 
 
 

 
 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
Број: 119-722/12-01       
У Книћу, 03.08.2012..год.                                    
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,     
Милић Миловић, с.р.                                        
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 03.08.2012. године, на основу  чл. 35. став 1. 
тачка 27., чл.39. став 1., чл. 45. и чл. 98. Статута општине 
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 62. став 1., а у вези 
чл. 77., 78., 79., 80. и 81. Пословника о раду Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),(''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О првој измени Одлуке о образовању посебних 

радних тела Скупштине општине Кнић 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се Одлука о образовању 
посебних радних тела Скупштине општине Кнић 
(''Сл.гласник општине Кнић, бр.5/12''),(у даљем тексту: 
Одлука)и разрешавају изабрани и бирају нови чланови 
посебних радних тела..  
 

Члан 2. 
 

 У Савету за младе, у члану 2. став 3. тачка 1  
Одлуке, дужности председника  разрешава се Невена 
Луковић из Претока, члан из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Демократска Странка- Борис 
Тадић''. 
 У Савет за младе бира се Драган Ристовић из 
Опланића, за председника и члана из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Демократска Странка- Борис 
Тадић''. 
 У Савету за младе, у члану 2. став 3. тачка 2. 
Одлуке, дужности члана разрешава се Никола 
Чампаревић из Кнића, члан из реда одборника, као 
представник изборне листе ''Преокрет за Кнић и Гружу -
проф.Др Зоран Тодоровић-Никола Чампаревић'', 
 У Савет за младе бира се Јован Петровић из 
Грабовца, за члана из реда одборника, као представник 
изборне листе ''Преокрет за Кнић и Гружу -проф.Др 
Зоран Тодоровић-Никола Чампаревић''. 
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Члан 3. 
 

 У Савету за праћење примене етичког кодекса, 
у члану 3. став 3. тачка 2  Одлуке, дужности члана 
разрешава се Радован Игњатовић из Гривца,  члан из 
реда одборника, као представник изборне листе 
''Демократска Странка- Борис Тадић''. 
 У Савет за праћење примене етичког кодекса 
бира се Снежана Крунић из Гунцата, за члана из реда 
одборника, као представник изборне листе ''Демократска 
Странка- Борис Тадић''. 

 
Члан 4. 

 
 Мандат новоизабраних чланова радних тела 
траје до истека мандата чланова радних тела изабраних 
Одлуком о образовању посебних радних тела Скупштине 
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић, бр.5/12''), од 
06.07.2012.године. 

 
Члан 5. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 119-723/12-01       
У Книћу, 03.08.2012..год.                       
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                            
Милић Миловић, с.р. 

 
 
 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 03.08.2012.године, на основу члана 54. став 2. 
и став 12., а у вези члана 55. став 3. и став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'',бр. 72/09 и 52/11) и 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 
 
 

 1. За члана школског одбора Средње школе у 
Книћу именују се:  
 
 1.) Зечевић Верица, из Крагујевца, члан из реда 
запослених; 
  
 2.  Мандат новоименованом члану Школског 
одбора траје до истека мандата Школском одбору 
Средње школе у Книћу, именованом Решењем 
Скупштине општине Кнић, број 119-402/2010-01, од 
14.06.2010. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/10), 
а у складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 
52/11). 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 4. Ово Решење је коначно у управном поступку, 
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''  бр. 72/09 и 
52/11) и против њега се може покренути управни спор 
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од 
дана достављања овог Решења. 
 5. Решење доставити новоименованом члану 
Школског  одбора Средње школе у Книћу и Средњој 
школи у Книћу. 
 
 
Број: 119-526/2012-01 
У Книћу, 03.08.2012.г.                                                                                                 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Милић Миловић, с.р. 

 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ,  

на седници од  30.08.2012. године, на основу чл.19. став 
2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), 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 ЗА 2012.ГОДИНУ У ОПШТИНИ 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). 
 Задатак Савета је да непрекидно 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, а 
посебно иницијативе за доношење Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Кнић.  
 Извори средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима су: 
 - приходи локалног буџета од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, 
 - поклони или прилози покровитеља дати 
јединици локалне самоуправе, 
 - остали приходи Буџета јединице локалне 
самоуправе, 
 - 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 
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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 и та средства се користе за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 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 Савета. 
 Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима у 2012.години 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 које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја. 
 4. Рад и активности Савета. 
 

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 уграђене у Програм одржавања, 
заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и 
других комуналних објеката у 2012.години, у општини 
Кнић, усвојеном од стране Скупштине општине Кнић 
08.12.2011.године, бр.30-249/2011-03. 

Активности из раздела I. тачка 2., 3. и 4. 
реализоваће се преко Општинске управе општине Кнић, 
раздео II Општинска управа, глава 2.4. фунцкија 360-
јавни ред и мир неквалификован на другом месту, 
позиције 36 до 40. Ближе намене дефинисане су 
Финансијским планом Општинске управе бр.401-
940/2011-01 од  29.12.2011.године. 
 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 пројектно- техничке документације 

катастра саобраћајне сигнализације за 
локални пут Кнић-Грабовац-Гружа у дужини од 
5 км, ...............................................500.000,оо дин. 

1.2. Набавка и уградња саобраћајних знакова са 
сигнализацијом ............................500.000,оо дин. 

1.3. Набавка и уградња одбојних и мостовских 
ограда као и поправка постојећих                  
……………………………........ 1.000.000,оо дин. 

 
2. Унапређење саобраћајног васпитања  и образовања 
на територији општине Кнић ..…………900.000,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 ...........................  200.000,оо дин.  
2.3. Путовања и награде учесницима такмичења 

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

(уговори)....................................... 200.000,оо дин. 
 
3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја .................................................. 700.000,оо дин. 
 
4. Рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја 
....................................................................... 400.000,оо дин. 
4.1.          Накнада за рад члановима Савета     
                ....……………………………....... 300.000,оо дин. 
 
4.2. Трошкови усавршавања чланова Савета  
                ....................................................... 100.000,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 овим Програмом и утврђеним приоритетом 
активности. 
 Активности под тачком 3. из Финансијског 
плана ће се финансирати у складу са достављеним 
приоритетима од стране Полицијске станице Кнић. 
 Реализација под тачком 4. финансијског плана 
ће се ближе дефинисати Одлуком председника општине. 

 
V. 
 

 Наредбодавац за распоред средстава из овог 
Програма је председник општине Кнић. 
 

VI. 
 

 Овај програм на предлог Савета усваја 
Општинско веће општине Кнић. 
 По истеку календарске године Савет је обавезан 
да достави Извештај о остварењу предложеног програма 
и предложи Општинском већу на усвајање.  
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 Неискоришћена средства од наплаћених 
новчаних казни из претходне године користе се за 
намене утврђене овим Програмом.  
  

VII. 
 

 Програм ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић'', бр.7, а 
примењиваће се од 01.01.2012.године. 

 
   
Број: 228-788/12-01 
У Книћу, 30.08.2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
Борислав Бусарац, с.р. 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 30.08.2012. године, у поступку разматрања 
Правилника о измени и допуни Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Кнић, број: 110-779/12-01, 
који је донео начелник Општинске управе 
27.08.2012.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 Правилника о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Кнић, број: 110-779/12-01, који је донео 
начелник Општинске управе 27.08. 2012. године 

 
 
 

 1. Даје се сагласност на Правилник о измени и 
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Кнић, број: 110-779/12-01, који је донео 
начелник Општинске управе 27.08.2012.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: 110-786/12-01 
У Книћу, 30.08. 2012.године 
 
ПРЕДСЕДНИК , 
Борислав Бусарац, с.р. 
 
 
   
   
 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
  

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“бр.129/07), члана 70.  став 
2. Статута општине Кнић („Сл. гласник оппштине Кнић“ 
бр.95/08) и члана 33. став 3. Одлуке о Општинској управи 
општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“ 1/08) 
Начелник Општинске управе општине Кнић, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК  
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 („Сл.гласник општине Кнић“бр.6/10- 
пречишћен текст, бр.4/11, 7/11, 3/12 и 6/12) у члану 8 б. 
став 2. где су дефинисани услови радног места,  мења се 
и гласи: 
 „Услови: стечено више образовање - VI степен 
стручне спреме“           
 

Члан 2. 
  

 По добијању сагласности  од стране 
Општинског већа општине Кнић, овај  Правилник ступа 
на снагу  осмог дана  од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Кнић''. 
  
 
У Книћу, 27.08.2012. године 
Број: 110-779/2012-01 

 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 
Снежана Лазић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ 1 

ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ 1 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 2 
 
 
 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА ЗА 2012.ГОДИНУ У ОПШТИНИ КНИЋ 2 

 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-779/12-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 27.08. 2012. 
ГОДИНЕ 4 

 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-779/12-01, 
ОД  27.08. 2012. ГОДИНЕ 4 
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