СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 3

Кнић, 07.03.2014.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 05.02.2014.године, на основу члана 49. став 1.
и 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 41. став 1. и 2. и
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу председника општине Кнић

1. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ из Кикојевца
изабрана за председника општине Кнић, 30.05.2013.
године, са изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС)''
разрешева се дужности
председника општине Кнић закључно са 05. Фебруаром
2014. године.
2. У складу са чланом 50. став 4. Закона о
локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чланом
63. став 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), и чланом 42. став 4. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
разрешени председник општине остаје на дужности и
врши текуће послове, до избора новог председника
општине.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
4. Решење доставити Драгани Јовановић из
Кикојевца, Општинској управи општине Кнић, Стручној
служби за Скупштинске послове и послове општинског
већа,
Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности, и Одељењу за општу управу и
заједничке послове Општинске управе општине Кнић.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
По образложеном предлогу за разрешење
председника општине Кнић, Драгане Јовановић из
Кикојевца, изабране са изборне листе ''Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС)'' који је поднет 27.
јануара 2014. године, Скупштина општине Кнић је на
16.седници која је одржана 05.фебруара 2014. године
одлучивала тајним гласањем и већином гласова од
укупног броја одборника (19 од 33), председник општине
Кнић, Драгана Јовановић је разрешена функције
председника општине Кнић.
Број: 119-186/14-01
У Книћу, 05.02.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 05.02.2014.године, на основу члана 50. став
1., а у вези члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),члана 63. став
1., а у вези члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О престанку мандата
заменика председника општине Кнић

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 49. став 1. и 2. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
62. став 1. и 2. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти наачин на који је изабран; да
се о предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана

1. МИЛОВАНУ ИСАИЛОВИЋУ из Кнића,
који је изабран за заменика председника општине Кнић,
30.05.2013. године, са изборне листе ''Томислав НиколићСрпска напредна странка'', престаје мандат заменика
председника општине Кнић закључно са 05.
фебруаром 2014. године, због разрешења председника
општине.
2. У складу са чланом 50. став 4. Закона о
локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чланом
63. став 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), и чланом 42. став 4. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
разрешени заменик председник општине остаје на

Страна 2 – Број 3

Службени гласник општине Кнић

07.03.2014.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 05.02.2014.године, на основу члана 50. став
1., а у вези члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),члана 63. став
1., а у вези члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

дужности и врши текуће послове, до избора новог
председника општине.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
4. Решење доставити Миловану Исаиловићуиз
Кнића, Општинској управи општине Кнић, Стручној
служби за скупштинске послове и послове општинског
већа, Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности и Одељењу за општу управу и
заједничке послове Општинске управе општине Кнић.

Р Е Ш Е Њ Е
О престанку мандата
Општинског већа општине Кнић

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 1., а у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63.став 1., а у вези са
чланом
62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези са чланом 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине, а да председник
општине може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти наачин на који је изабран; да се о
предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
По образложеном предлогу за разрешење
председника општине Кнић, Драгане Јовановић из
Кикојевца, са изборне листе ''Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС)'' који је поднет 27.
јануара 2014. године, Скупштина општине Кнић је на
16.седници која је одржана 05.фебруара 2014. године
одлучивала тајним гласањем и већином гласова од
укупног броја одборника (19 од 33), председник општине
Кнић, Драгана Јовановић је разрешена функције
председника општине Кнић (решење број 119-186/201401 од 05.02.2014.год.).
Како у складу са чланом 50. Став 1.Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр.129/07) разрешењем
председника општине, престаје мандат заменика
председника општине, то је по сили Закона престао
мандат и заменику председника општине Миловану
Исаиловићу из Кнића.

1. ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ
КНИЋ, изабраном 30.05.2013. године ( ''Службени
гласник општине Кнић бр.8/13, 11/13 и 13/13) престаје
мандат закључно са 05. фебруаром 2014. године, због
разрешења председника општине.
2. У складу са чланом 50. став 4. Закона о
локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чланом
63. став 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), и чланом 42. став 4. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
чланови Општинског већа којима је престао мандат
остају на дужности и врше текуће послове, до избора
новог председника општине.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
4. Решење доставити члановима Општинског
већа којима је престао мандат и то: Здравку Здравковићу
из Кнића, Живомиру Марковићу из Борча, Љубиши
Гавриловићу из Коњуше, Милошу Костићу из Љуљака,
Марији Сретеновић из Љубића, Живку Швоњи из Кнића,
и Миломиру Петровићу из Пајсијевића,Општинској
управи општине Кнић, Стручној служби за скупштинске
послове и послове општнског већа. Одељењу за
финансије, привредни развој и друштвене делатности и
Одељењу за општу управу и заједничке послове
Општинске управе општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 1., а у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63.став 1., а у вези са
чланом
62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези са чланом 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и Општинског већа, а да
председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти наачин на који је изабран; да
се о предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.

Број: 119-187/14-01
У Книћу, 05.02.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић

Draft

07.03.2014.

Службени гласник општине Кнић

По образложеном предлогу за разрешење
председника општине Кнић, Драгане Јовановић из
Кикојевца, са изборне листе ''Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС)'' који је поднет 27.
јануара 2014. године, Скупштина општине Кнић је на
16.седници која је одржана 05.фебруара 2014. године
одлучивала тајним гласањем и већином гласова од
укупног броја одборника (19 од 33), председник општине
Кнић, Драгана Јовановић је разрешена функције
председника општине Кнић (решење број 119-186/201401 од 05.02.2014.год.).
Како у складу са чланом 50. Став 1.Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр.129/07) разрешењем
председника општине, престаје мандат општинског већа,
то је по сили Закона престао мандат и Општинском већу
општине Кнић у саставу: Здравку Здравковићу из Кнића,
Живомиру Марковићу из Борча, Љубиши Гавриловићу
из Коњуше, Милошу Костићу из Љуљака, Марији
Сретеновић из Љубића, Живку Швоњи из Кнића и
Миломиру Петровићу из Пајсијевића, а у складу са
Зконом, они остају на дужности и врше текуће послове
до избора новог председника општине.

Број 3 – страна 3
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 42. и члана 43. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07),
члана 54.став 1. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 37.став 1. и чл.
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којим је прописано
да је председник општине извршни орган општине, да
председника општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника, као и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 04.03.2014. године,
већином гласова од укупног броја одборника (19 од 33),
за председника општине Кнић изабран је Љубомир
Ђурђевић из Кнића, одборник са изборне листе ''Драган
Марковић Палма-Јединствена Србија'' .
Скупштина општине Кнић, по спроведеним
локалним
изборима
је
конституисана
08.06.2012.године,а
новоизабраном председнику
општине мандат траје до истека мандата скупштинског
сазива изабраног на локалним изборима одржаним
06.маја 2012.године.

Број: 119-188/14-01
У Книћу, 05.02.201.год.
ПРЕДСЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.

Книћу, 04.03.2013.год.
Број: 119-292/14-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014.године, по спроведеном тајном
изјашњавању, на основу члана 42. и члана 43. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07),
члана
54.став
1.
Статута
општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 37. став 1. и
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014.године, по спроведеном тајном
изјашњавању, на основу члана 43. став 2., 3. и 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
54.став 2.,3. и 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О избору председника општине Кнић

1. ЉУБОМИР ЂУРЂЕВИЋ из Кнића,
одборник са изборне листе ''Драган Марковић ПалмаЈединствена
Србија''
ИЗАБРАН
ЈЕ
ЗА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, на мандатни
период до истека мандата скупштинског сазива
изабраног на локалним изборима одржаним 06.маја
2012.године.

Р Е Ш Е Њ Е
О избору заменика председника општине Кнић
1. БОРИСЛАВ БУСАРАЦ из Кнића, одборник
са изборне листе ''Демократска странка- Борис Тадић'',
ИЗАБРАН ЈЕ ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КНИЋ, на мандтани период до истека
мандата скупштинског сазива изабраног на локалним
изборима одржаним 06.маја 2012.године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Љубомиру Ђурђевићуизабраном председнику општине Кнић, Општинској
управи општине Кнић, Одељењу за финансије,
привредни развој и друштвене делатности , Одељењу за
општу управу и заједничке послове и Стручној служби
за скупштинске послеве и послове општинског већа.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Бориславу Бусарцуизабраном заменику председника општине Кнић,
Општинској управи општине Кнић, Одељењу за
финансије, привредни развој и друштвене делатности,
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4. Марковић Живомир из Борча
5. Радовић Томислав из Забојнице
6. Сретеновић Марија из Љубића
7. Тодоровић Драган из Драгушице

Одељењу за општу управу и заједничке послове и
Стручној служби за скупштинске послове и послове
општинског већа.

2. У састав Општинског већа општине Кнић
улазе и председник општине Љубомир Ђурђевић из
Кнића, који је по функцији председник Општинског већа
и заменик председника општине, Борислав Бусарац из
Кнића, који је по функцији члан Општинског већа.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити новоизабраним члановима
Општинског већа, општине Кнић, председнику општине,
заменику председника општине, Општинској управи
општине Кнић, Одељењу за финансије, привредни развој
и друштвене делатности, Одељењу за општу управу и
заједничке послове и Стручној служби за скупштинске
послове и послове општинског већа.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 43. став 2.,3. и 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
54.став 2., 3. и 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), којим је прописано да је председник општине има
заменика који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност, да кандидата
за заменика председника општине предлаже кандидат за
председника општине, из реда одборника, и да се
заменик бира на исти начин као и председник општине:
на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника, као и да Скупштина
Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и
правним интересима лица у складу са Законом, Статутом
и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 04.03.2014. године,
већином гласова од укупног броја одборника (19 од 33)
за заменика председника општине Кнић изабран је
Борислав Бусарац из Кнића, одборник са изборне листе
''Демократска странка –Борис Тадић''.
Како је Скупштина општине Кнић, по
спроведеним
локалним
изборима
конституисана
08.06.2012.године,
то
новоизабраном
заменику
председника општине мандат траје до истека мандата
скупштинског сазива изабраног на локалним изборима
одржаним 06.маја 2012.године.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 42. и члана 45.Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
57. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
члана 39. и члана 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
којим је прописано да је општинско веће извршни орган
општине, да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине, као и чланови
Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине
и које бира Скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника; да кандидате за чланове Општинског већа
предлаже кандидат за председника општине; да се о
предложеној листи кандидата за избор Општинког већа,
гласа у целини; да је председник општине председник
Општинског већа а заменик председника општине је члан
Општинског већа по функцији, те да Скупштина
Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и
правним интересима лица у складу са Законом, Статутом
и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 04.03.2014. године,
већином гласова од укупног броја одборника (19 од 33)
изабрани су чланови Општинског већа које бира
Скупштина, док изабрани председник и заменик
председника општине Кнић улазе у састав већа по
функцији.
Скупштина општине Кнић, по спроведеним
локалним
изборима
је
конституисана
08.06.2012.године,а новоизабраном Општинском већу
мандат траје до истека мандата скупштинског сазива
изабраног на локалним изборима одржаним 06.маја
2012.године.

Број: 119-293/14-01
У Книћу, 04.03.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014. године, на основу члана 42. и
члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07), члана 57. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 39. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О избору Општинског већа општине Кнић

Број: 119-296/14-01
У Книћу, 04.03.2014.год.

1. У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ, изабрани су на мандатни период, до истека
мандата скупштинског сазива изабраног на локалним
изборима одржаним 06.маја 2012.године
1. Вујовић Драган из Пајсијевића
2. Ђоковић Љубодраг из Грабовца
3. Јовановић Радиша из Рашковића

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft

07.03.2014.

Службени гласник општине Кнић

Број 3 – страна 5

разрешеном председнику општине Кнић престала
дужност обављања текућих послова председника
општине као и стални рад у општини Кнић, закључно са
04.03.2014.године .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014.године, на основу члана 50. став 4.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), члана 63. став 4. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и члана 42. став 4. и члана
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је

Број: 119-301/14-01
У Книћу, 04.03.2014.год.

Р Е Ш Е Њ Е
О престанку дужности обављања текућих послова
председника општине и престанку сталног рада
разрешеног председника општине Кнић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић , с.р.

1. ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ из Кикојевца
изабраној за председника општине Кнић, 30.05.2013.
године, са изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС)'' , која је разрешена дужности
председника општине Кнић 05. фебруара 2014. године,
престаје
дужност обављања текућих послова
председника општине и престаје стални рад у
општини Кнић, закључно са 04.03.2014.године .
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Драгани Јовановић из
Кикојевца, Општинској управи општине Кнић, Стручној
служби за Скупштинске послове и послове општинског
већа,
Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности, и Одељењу за општу управу и
заједничке послове Општинске управе општине Кнић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014.године, на основу члана 50. став 4.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), члана 63. став 4. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и члана 42. став 4. и члана
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О престанку дужности обављања текућих послова
заменика председника општине и престанку сталног
рада заменика председника општине Кнић
1. МИЛОВАНУ ИСАИЛОВИЋУ из Кнића
изабраном за заменика председника општине Кнић,
30.05.2013. године, са изборне листе ''Томислав НиколићСрпска напредна странка'', коме је престао мандат
заменика председника општине Кнић 05. фебруара 2014.
Године, услед разрешења председника општине,
престаје
дужност обављања текућих послова
заменика председника општине и престаје стални рад
у општини Кнић, закључно са 04.03.2014.године .
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Миловану Исаиловићу из
Кнића, Општинској управи општине Кнић, Стручној
служби за Скупштинске послове и послове општинског
већа,
Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности, и Одељењу за општу управу и
заједничке послове Општинске управе општине Кнић.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
63. став 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), члана 42. став 4. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08),којима је прописано да председник општинекоји је
разрешен остаје на дужности и врши текуће послове до
избора новог председника општине.
По образложеном предлогу за разрешење
председника општине Кнић, Драгане Јовановић из
Кикојевца, изабране са изборне листе ''Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС)'' који је поднет 27.
јануара 2014. године, Скупштина општине Кнић је на
16.седници која је одржана 05.фебруара 2014. године
одлучивала тајним гласањем и већином гласова од
укупног броја одборника (19 од 33), председник општине
Кнић, Драгана Јовановић је разрешена функције
председника општине Кнић.
Решењем Скупштине општине Кнић број: 119186/14-01 од 05.02.2014.год. , у складу са чланом 50. став
4. Закона о локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), чланом 63. став 4. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чланом 42. став 4.
Пословника
о
раду
Скупштине
општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), утврђено је разрешени
председник општине остаје на дужности и врши текуће
послове, до избора новог председника општине.
Како је на 17. Седници Скупштине општине
Кнић, која је одржана 04.03.2014.године, изабран нови
председник општине Кнић, то је Драгани Јовановић,

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
63. став 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), члана 42. став 4. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08),којима је прописано да председник општинекоји је
разрешен остаје на дужности и врши текуће послове до
избора новог председника општине.
По образложеном предлогу за разрешење
председника општине Кнић, Драгане Јовановић из
Кикојевца, изабране са изборне листе ''Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС)'' који је поднет 27.
јануара 2014. године, Скупштина општине Кнић је на
16.седници која је одржана 05.фебруара 2014. године
одлучивала тајним гласањем и већином гласова од
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3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
4. Решење доставити члановима Општинског
већа којима је престао мандат и дужност обављања
текућих и то: Здравку Здравковићу из Кнића, Живомиру
Марковићу из Борча, Љубиши Гавриловићу из Коњуше,
Милошу Костићу из Љуљака, Марији Сретеновић из
Љубића, Живку Швоњи из Кнића, и Миломиру
Петровићу из Пајсијевића, разрешеном председнику
општине којој је престала дужност обављања текућих
послова, као члану Општинског већа по функцијиДрагани Јовановић из Кикојевца,заменику председника
општине коме је престао мандат услед разрешења
председника општине и дужност обављања текућих
послова, као члану општинског већа по функцијиМиловану исаиловићу из Кнића, Општинској управи
општине Кнић, Стручној служби за скупштинске послове
и послове општнског већа. Одељењу за финансије,
привредни развој и друштвене делатности и Одељењу за
општу управу и заједничке послове Општинске управе
општине Кнић.

укупног броја одборника (19 од 33), председник општине
Кнић, Драгана Јовановић је разрешена функције
председника општине Кнић.
Како у складу са чланом 50. Став 1.Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр.129/07) разрешењем
председника општине, престаје мандат заменика
председника општине, то је по сили Закона, 05.фебруара
2014. године престао мандат и заменику председника
општине Миловану Исаиловићу из Кнића.
Решењем Скупштине општине Кнић број: 119187/14-01 од 05.02.2014.године , утврђено је да у складу
са чланом 50. став 4. Закона о локалној смоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чланом 63. став 4. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чланом 42.
став 4. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), разрешени заменик
председник општине остаје на дужности и врши текуће
послове, до избора новог председника општине.
Како је на 17. Седници Скупштине општине
Кнић, која је одржана 04.03.2014.године, изабран нови
председник општине Кнић, то је Миловану Исаиловићу,
заменику председника општине Кнић коме је престао
мандат услед разрешења председника општине, престала
дужност обављања текућих послова председника
општине као и стални рад у општини Кнић, закључно са
04.03.2014.године .

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
63. став 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), и члана 42. став 4. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), којима је прописано да председник општине ,
заменика председника општине или члан Општинског
већа који су разрешени или су поднели оставку остају на
дужности и врше текуће послове до избора новог
председника опшштине, заменика председника општине
или члана општинског већа.
Како је на 16. седници Скупштине општине
Кнић која је одржана 05.фебруара 2014. године
Скупштина одлучивала тајним гласањем о поднетом
предлогу за разрешење председника општине Кнић, и
како је већином гласова од укупног броја одборника (19
од 33), председник општине Кнић разрешен функције
председника општине Кнић, то је по сили Закона,
разрешењем председника општине престао мандат и
Општинском
већу
општине
Кнић,
изабраном
30.05.2013.године, у саставу: Здравко Здравковић из
Кнића, Живомир Марковић из Борча, Љубиша
Гавриловићу из Коњуше, Милош Костић из Љуљака,
Марија Сретеновић из Љубића, Живко Швоња из Кнића,
и Миломир Петровић из Пајсијевића.
Решењем Скупштине општине Кнић број: 119188/14-01 од 05.02.2014.године , у складу са чланом 50.
став 4. Закона о локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), чланом 63. став 4. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чланом 42. став 4.
Пословника
о
раду
Скупштине
општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), утврђено је да
Општинско веће остаје на дужности и врши текуће
послове, до избора новог председника општине.
Како је на 17. Седници Скупштине општине
Кнић, која је одржана 04.03.2014.године, изабран нови
председник
општине
Кнић,заменик
председника
општине и Општинско веће то је Општинском већу
општине Кнић, коме је престао мандат услед разрешења
председника општине,
престала дужност обављања

Број: 119-302/14-01
У Книћу, 04.03.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 04.03.2014.године, на основу члана на основу
члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63. став 4. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и члана 42.
став 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08),
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О престанку дужности обављања текућих послова
Општинског већа општине Кнић
1. ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ
КНИЋ, изабраном 30.05.2013. године ( ''Службени
гласник општине Кнић бр.8/13, 11/13 и 13/13) коме је
престао мандат закључно са 05. фебруаром 2014. године,
због разрешења председника општине, престаје дужност
обављања текућих послова Општинског већа
општине Кнић, закључно са 04.03.2014.године.
2. Разрешеном председнику општине Кнић
Драгани Јовановић из Кикојевца и заменику председника
општине коме је престао мандат услед разрешења
председника општине Миловану Исаиловићу из Кнића,
као члановима Општинског већа по функцији престаје
дужност обављања текућих послова у Општинском већу
општине Кнић закључно са 04.03.2014.године.
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текућих послова Општиског већа закључно са
04.03.2014.године .
Истовремено, закључно са 04.03.2014. године
престала је дужност обављања текућих полова и
члановима Општинског већа по функцији - разрешеном
председнику општине и заменику председника општине
коме је престао мандат услед разрешења председника
општине.
Број: 119-303/14-01
У Книћу, 04.03.2014.год.
ПРЕДСЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.
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