СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 6

Кнић, 15.04.2016.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
на седници од 08.04.2016.године, на основу чл.68. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'',бр.
135/04 и 36/09), чл.20. став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.13. став 1.
тачка 12. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16), чл.38. и
чл.39. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/08), донело је
ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за активности
које се током 2016. године планирају у области заштите,
унапређења и очувања животне средине.
Члан 2.
Средства из чл.1. овог Програма користиће се

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

- сређивање и заштита терена постојећих јавних
зелених површина и пешачких стаза на територији
општине Кнић,
- куповина и засад садног материјала.
За реализацију планираних активности биће
ангажован најповољнији извођач радова на основу
понуда са којим ће бити закључен Уговор о извођењу
радова.
Члан 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 36/09).
Члан 4.
Реализацију
Програма
и
надзор
над
извршавањем уговорених обавеза спроводиће Општинска
управа општине Кнић, Одељење за финансије, привредни
развој и друштвене делатности.
Члан 5.
Овај Програм објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Кнић'', а сагласност на овај Програм
дат је од стране Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, актом бр.401-00-00506/2016-09 од
18.03.2016.године.

за:
1. Финансирање трошкова поступања са
медицинским
инфективним
отпадом-планирана
средства у износу од 500.000,оо динара.
Ради смањења загађивања животне средине а
самим тим очувања и побољшања квалитета животне
средине. Општинска управа општине Кнић, ће од
средстава Фонда за заштиту животне средине издвојити
средства у износу од 500.000,оо динара за преузимање и
уништавање инфективног медицинског отпада а на
основу Правилника о сакупљању и третману отпадних
материја и плана за поступање са инфективним
медицинским отпадом а који је усвојио Дом здравља
''Даница и Коста Шамановић'' из Кнића.
Преузимање и уништавање медицинског
инфективног отпада биће организовано од стране Дома
здравља из Крагујевца а према закљученом уговору.
2. Уређење јавних зелених површина
општине - планирана средства у износу од 500.000,оо
динара.
У циљу уређења естетског изгледа јавних
зелених површина, мотивације становништва за
очувањем животног простора, Општинска управа
општине Кнић, ће средствима у износу од 500.000,оо
динара, организовати активности:

Број: 501-90/16-03
У Книћу,08.04.2016.године
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
на основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07), члана
15. став 1. тачка 5. и члана 17. став 2. тачка 1. Закона о
улагањима (,,Службени гласник РС'' бр.89/15), члана 13.
став 1. тачка 10. и чл. 59. став 1. тачка 19. Статута
општине Кнић (,,Службени гласник РС’’ бр. 95/08 и
„Службени гласник општине Кнић“ бр.3/16), чл.7. став 1.
тачка 18. и чл. 38. Одлуке о Општинском већу општине
Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број 1/08), и
члана 29. Пословника о раду Општинског већа општине
Кнић (,,Службени гласник општине Кнић’’ бр. 1/09), на
седници одржаној 08.04.2016.год., донело је
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Службени гласник општине Кнић

ОДЛУКУ
O ОПРЕДЕЉИВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И ПОДРШКУ УЛАГАЊИМА

15.04.2016.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Кнић’’.
Број: 9-345/16-01
У Книћу, 08.04.2016.године

Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу имплементације
Закона о улагањима и реализације мера и инструмената
локалне развојне политике општине Кнић, опредељује
орган, као јединица за подршку улагањима.

ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

Члан 2.
За јединицу за локални економски развој и
подршку улагањима опредељује се Одсек за локални
економски развој у Општинској управи општине Кнић.
Контакт подаци: тел. 034/510-113, моб. 062/206246, e-mail: ler@knic.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ,
на седници од 08.04.2016.године, на основу члана 137. и
138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број
24/2011 и 99/2011) и члана 59. став 1. тачка 16. Статута
општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08),
донело је

Члан 3.
Одсек за локални економски развој као
јединица за локални економски развој и подршку
улагањима је овлашћен и дужан да поступа у складу са
надлежностима и процедурама које су прописане
Законом о улагањима и подзаконским актима.

ПРАВИЛНИК
О II ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ
СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 4.
Усклађивање рада и организацију послова
Одсека за локални економски развој у циљу спровођења
ове Одлуке извршиће начелник Општинске управе.

Члан 1.
У Правилнику о I измени и допуни Правилника
о додели средстава за програме у области спорта
(спортских друштава, спортских организација, клубова и
удружења од интереса за општину), који се финансирају
из буџета општине Кнић (Службени гласник општине
Кнић број 5/14 и 2/15), мења се члан 1. став 1. тако што
се после речи „кошарка“ додаје реч „одбојка“.

Члан 5.
Општина Кнић ће, на захтев улагача, за
одређена улагања од локалног значаја образовати
пројектни тим који чине запослени у јединици локалне
самоуправе, који испуњавају услове за подршку
улагањима.
Пројектни тим ће пружати стручну помоћ
улагачу у циљу благовременог и ефикасног остварења
улагања, и обезбеђивања улагачу, у што краћем року,
добијање
неопходних
докумената,
података
и
информација, које су потребне за ефикасно и
благовремено остварење улагања.

Члан 2.
Члан 2. Правилника о I измени и допуни
Правилника о додели средстава за програме у области
спорта (спортских друштава, спортских организација,
клубова и удружења од интереса за општину), који се
финансирају из буџета општине Кнић, мења се и гласи:
„Расподела средстава из члана 2. овог
Правилника врши се на следећи начин:
Прва група: обухвата до 87% средстава
опредељених у буџету за ове намене и то за следеће
трошкове:
службена лица и организацију (судије и
делегати);
котизација-паушал;
развој омладинског фудбала – рад и развој
са млађим категоријама;
фудбалски турнири у малом фудбалу (са
дугогодишњом традицијом одржавања);

Члан 6.
Све организационе јединице и органи локалне
самоуправе, јавна предузећа и институције општине
Кнић дужне са да на захтев Одсека за локални економски
развој
неодложно
достављају
информације,
документацију и друге тражене податке у циљу подршке
улагањима.
Члан 7.
Средства за рад и активности јединице за
локални економски и подршку улагањима, пројектни тим
и друге обавезе које проистичу из имплементације
Закона о улагањима се обезбеђују у буџету општине
Кнић и из других извора финансирања.

Друга група: обухвата до 13% средстава
опредељених у буџету општине за ове намене и то:
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Службени гласник општине Кнић
Шах до 3% средстава опредељених за
финансирање ове групе за редовно
такмичење – активности;
Стоно тенис до 2% средстава опредељених
за финансирање ове групе за редовно
такмичење – активности;
Планинарство
до
1%
средстава
опредељених за финансирање ове групе за
редовно такмичење – активности;
Кошарка до 4% средстава опредељених за
финансирање ове групе за редовно
такмичење – активности;
Одбојка до 3% средстава опредељених за
финансирање ове групе за редовно
такмичење – активности;
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број 6 – страна 3

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ,
на седници 04.04.2016. године, на основу чл. 14. Став 1. и
2. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник Републике Србије“ , број
98/10) донео је
ИЗМЕНИ И ДОПУНЕ
„ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ“
Члан 1.

Бр.66-366/16-01
У Книћу, 08.04.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

У члану 2. после става 6. додају се ставови 7., 8.
и 9. који гласе:
"У случају неопходности Штаб може одржати и
телефонску седницу.“
„Штаб може, у случају хитности, одржати
седницу у суженом саставу, с тим да ће остали чланови
Штаба о тој седници бити обавештени на првој наредној
редовној седници.“
„Предлог за одржавање оваквих седница може
да иницира било који члан штаба, а да њоме може да
руководи само командант штаба, изузетно у његовом
одсуству заменик команданта или начелник штаба.“
Члан 2.
У члану 3. после става 2. додају се ставови 3. и
4. који гласе:
„У изузетним случајевима седница може бити
сазвана и у року краћем од три дана.“
„У изузетним случајевима седница може бити
сазвана и телефонским путем.“
Ставови 3. и 4. постају ставови 5. и 6.
Члан 3.
У члану 4. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„Чланови Штаба су дужни да присуствују
седницама Штаба. У случају спречености дужни су да о
томе обавесте команданта, заменика команданта или
начелника Штаба.“
Ставови 2., 3., 4., и 5. постају ставови 3., 4., 5., и
6.
Члан 4.
У члану 6. додаје се став 4. који гласи:
„Сва остала акта која доноси Штаб потписује
командант Штаба, а оверавају се печатом председника
општине Кнић“.
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Члан 5.

У члану 8. после речи: „...и материјалних
добара.“ брише се тачка и додају речи: „ као и
извршавање мера и задатака заштите и спасавања.“
Члан 6.
У члану 9. на крају става 1. додаје се реченица:
„Они могу учествовати у расправи о теми због
које су позвани, али немају право гласања.“
Члан 7.
У члану 11. додаје се став 2. који гласи: „Штаб
израђује и Годишњи Извештај о раду, који се израђује
најкасније до 25. јануара наредне календарске године, у
односу на годину за коју се израђује.“
Став 2. постаје став 3.
Члан 8.
Додаје се, после члана 12. члан 13., који гласи:
„За повреду реда на седници председавајући
може изрећи мере: опомену, одузимање речи или
удаљавање са седнице.
Опомена се изриче присутном лицу које својим
понашањем или излагањем нарушава прописани ред на
седници.
Одузимање речи ће се изрећи присутном лицу
које својим излагањем нарушава прописани ред, а већ му
је на седници била изречена опомена.
Удаљавање са седнице изриче се присутном
лицу које не поступи по мери одузимање речи и на други
начин грубо омета или спречава рад Штаба у току
седнице.“
Члан 9.
Члан 13. постаје члан 14.
Члан 10.
Ове Измене и допуне Пословника ступају на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.
Број: 217-388/2016-01
У Книћу, 04.04.2016. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Љубомир Ђурђевић, с.р.
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