
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2013 Број: 3 Кнић, 02.04.2013. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 
седници од 29.03.2013.године, на основу чл.92. Закона о 
Буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 
101/10 , 101/11 и 93/12 ), чл.32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), и 
чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић 
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела је             

 
О  Д  Л  У  К  У 

      О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 

2012.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 Завршни рачун Буџета општине Кнић за 
2012.годину, подлеже екстерној ревизији коју ће обавити 
екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за 
обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописаних Законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 

Члан 2. 
 

 Завршни рачун Буџета општине Кнић за 
2012.годину, садржаће и извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима који су саставни део 
Завршног рачуна Буџета општине Кнић за 2012.годину. 

 
Члан 3. 

 
 Избор лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се 
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 4. 

 
 Овлашћује се председник општине Кнић да са 
лицем из члана 3. ове Одлуке закључи Уговор о 
регулисању међусобних односа у вези са обављањем 
послова ревизије Завршног рачуна Буџета општине Кнић 
за 2012.годину. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а 
примењиваће се по добијању сагласности Државне 
ревизорске институције. 
 
 
Број: 400-181/13-01                                                                                     
У Книћу, 29.03.2013.године                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 29.03.2013. године, на основу чл.32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.Гласник РС'', 
бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине 
Кнић(''Сл.гласник РС'', бр.95/08),  и чл. 146. став 2 и чл 
147. став 2 Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''', бр.95/08), донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ 
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, 

ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ 

 И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
   
 

Члан 1. 
  
 У члану 8. став 1. Одлуке о начину обављања 
функције изабраних и постављених лица, платама, 
накнадама и другим примењима изабраних и 
постављених лица (''Сл.гласник општине Кнић'' бр. 5/12), 
речи:'' 30% коефицијента '' замењују се речима: 50% 
коефицијента, а речи: ''што износи 2,322'' замењују се 
речима:  што износи 3,87''. 
 
 

Члан 2.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 

 
Број:120/79 /2013-01 
У Книћу, 29.03.2013. године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић  Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на 
седници од 29.03.2013.године, на основу чл.190. Устава 
Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр.98/06), чл.20. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07), и чл.98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 
РС'',бр.95/08), донела је 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 
ЗА ОПШТИНУ КНИЋ БЕЗ ГМО 

 
 Полазећи од чињенице да је локална 
самоуправа најближа решавању проблема животне 
средине; 
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 Наглашавајући да је живот грађанки и грађана 
у средишту одрживог развоја наше локалне заједнице и 
да се питања заштите животне средине најбоље решавају 
уз непосредно учешће грађана; 
 Свесна да ширење технологије генетичког 
инжењеринга, посебно трансгенетских метода у оквиру 
генетичког инжењеринга и генетичких модификација, и 
увођење (производња, промет и употреба), живих ГМО и 
производа од ГМО у нашу животну средину могу да 
нанесу процењиву штету по природну разноврсност 
наше животне средине, као и да изазову несагледиве 
дугорочне ризике по здравље наших грађана и грађанки; 
 Одлучна у намери да сачувамо биљне и 
животињске врсте које су основа наше здраве 
пољопривреде и исхране; 
 Истичући да брани слободу избора семена и 
врста које гајимо као и независност наших 
пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО; 
 Уважавајући растућу забринутост грађана и 
грађанки у вези са непостојањем научне сигурности, а 
као и услед недостајућих релевантних научних 
информација, закључака, истраживања и знања о 
ризицима и последицама употребе ГМО и производа од 
ГМО по очување наших природних ресурса и утицаја на 
здравље људи; 
 Решена да унапреди органску, контролисану 
традиционалну и конвенционалну пољопривреду, 
посебно подржавајући право и слободу 
пољопривредника на природни одабир, класично 
оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих 
аутохтоних сорти; 
 Одговорна за добробит и здравље људи 
општине, руководећи се разумним начелом 
предострожности, 
 
Скупштина општине: 
 
 1. Проглашава територију општине Кнић за 
територију без производње, односно гајења и промета 
генетски модификованих организама (ГМО) и производа 
од генетски модификованих организама (производи од 
ГМО); 

 2. Обавезује Извршне  и орган управе општине  
Кнић да у складу са својим овлашћењима допринесу 
спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у делу 
старања о заштити животне средине; заштити 
унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта; 
развоју и унапређењу туризма, угоститељства и 
трговине; здравственој заштити и планирању развоја; 
 3. Позива Народну скупштину Србије и Владу 
Србије да и надаље примењује постојеће прописе из ове 
области уз њихово прецизирање и усаглашавање и са 
ставовима ове Декларације и буду привржени намери да 
Србија остане подручје без производње-односно гајења и 
промета ГМО и производа од ГМО; 
 4.Обавезује се да ће: 

- Се сва питања у вези примене Декларације 
решавати уз непосредно учешће грађана; 

- Доприносити примени постојећих прописа, 
планова и програма из ове области као и 
њиховом прецизирању и усаглашавању са 
ставовима Декларације; 

- Стварати услове за унапређење рада локалних 
органа, организација и институција неопходних 
за примену прописа из ове области; 

 

  5. Придружује се и подржава представничка 
тела општина, регија и градова у Европској унији и свету 
која су већ прогласила своје територије за територије без 
ГМО (GMO free zone) у жељи да са њима развија 
сарадњу на овом пољу деловања и одговорности. 
 

 
Број: 501-150/13-01 
У Книћу, 29.03.2013.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ  
 
 
 
                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ, на основу чл.16. Одлуке о месним заједницама 
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08 и 2/09), дана 
02.04.2013.године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

 ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ 
 
 

 I. Расписујем изборе за чланове Савета месних 
заједница у месним заједницама на територији општине 
Кнић за 12. мај 2013.године. 
 
 II.  Избори ће се одржати 12. маја 2013.године, 
у времену од 7,оо до 20,оо часова на бирачким местима 
које ће одредити Комисија за спровођење избора у 
месним заједницама. 
 
 III. Рокови за вршење изборних радњи почињу 
да теку наредног дана од дана доношења одлуке, односно 
од 03.04.2013.године. 
 
 IV. Изборе за чланове Савета месних заједница 
у месним заједницама на територији општине Кнић 
спровешће органи за спровођење избора одређени 
Одлуком о месним заједницама. 
 
 V. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се  у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 
 
 
Број: 013-336/13-01 
У Книћу, 02.04.2013.год.                             
 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р 
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 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КНИЋ, на основу члана 18.став 1. и 2. Одлуке о месним 
заједницама(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.1/08 и 2/09), 
а након обављених консултација са председницима 
одборничких група у Скупштини општине Кнић, дана 
02.04.2013. године, донео је  
 
 

 Р Е Ш  Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

 1. У Комисију за спровођење избора у месним 
заједницама на територији општине Кнић, за избор 
Савета месних заједница које је председник Скупштине 
општине Кнић расписао за 12. мај 2013. године, именују 
се: 

- за председника, Здравко Здравковић из Кнића; 
- за заменика преседника, Слађана Лазовић из 

Кнића; 
- за члана, Живомир Жиропађа из Кнића; 
- за заменика члана, Иван Несторовић из Кнића; 
- за члана, Лазар Миловић из Кнића;  
- за заменика члана, Јулијана Нешовић из 

Кнића; 
- за члана, Милоје Радуловић из Кнића; 
- за заменика члана, Немања Мишовић из 

Бумбаревог Брда 
- за члана, Драган Марковић из Борча; 
- за заменика члана,  Љубодраг Ђоковић из 

Грабовца; 
- за секретара, Небојша Томовић из Кнића; 
- за заменика секретара, Милена Павловић из 

Честина. 
 
 2. Комисија из тачке 1. овог Решења врши 
послове одређене Одлуком о месним заједницама 
(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.1/08 и 2/09). 
  

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

4. Решење доставити именованом председнику, 
заменику председника, члановима, заменицима чланова, 
секретару, заменику секретара и архиви. 
 
 
 
Број: 119-315/2013-01 
У Книћу, 02.04.2013. године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милић Миловић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Општинско веће општине Кнић, на основу 
члана 7. став 1. тачка 18. Одлуке о Општинском већу 
општине Кнић(„Сл.гласник општине Кнић“ бр.1/08) и 
чл.9. 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 
за 2013.годину („Сл.гласник општине Кнић „бр.2/13) , 
изјашњавањем чланова Општинског већа телефонским 
путем, сходно члану 22. Пословника о раду Општинског 
већа општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', 
бр.1/09), дана 11.03.2013. доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И 

ИЗБОР ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

1. Образује се Комисија за процену и избор 
програма спортских организација на територији општине 
Кнић за доделу средстава из Буџета општине Кнић за 
2013.год.( у даљем тексту:Комисија)  

2. У Комисију се одређују: 

- Живко Швоња, председник, 
- Др мед. Драгољуб Јанићевић, члан, 
- Предраг Обрадовић, члан. 

3. Задатак Комисије је да распише јавни 
конкурс и на основу пристиглих пријава изврши стручни 
преглед и да оцену поднетих програма спортских 
организација на територији општине Кнић. На основу 
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 за 2013.годину, и услова и 
критеријума наведених у Јавном конкурсу за доделу 
средстава као дотација за развој и унапређење спорта из 
буџета за 2013.годину, Комисија утврђује предлог за 
одобравање програма са редоследом приоритета и 
предлогом износа буџетских средстава за финансирање 
предложених програма. 

4.Обавезује се Комисија да у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на Јавни конкурс 
припреми и достави Предлог одлуке о додели средстава 
за реализацију одобрених програма који се финансирају 
из Буџета за 2013.годину, Општинском већу општине 
Кнић. 

5.Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Кнић“. 

БРОЈ:66-201/13-01  
У Книћу, 11.03.2013.год.  
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Борислав Бусарац, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ 1 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА,  ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 1 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ БЕЗ ГМО 1 
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