СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2016

Број: 14

Кнић, 02.09.2016.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16), и чл. 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу(''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 3/05), и чл. 13. Статута
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу -пречишћен текст(''Сл.гл.општине
Кнић'', бр 9/14) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
1. Разрешава се, пре истека мандатног периода Управни одбор Буџетског фонда за локалне и некатегорисане
путеве и комуналну делатност на селу, именован Решењем Скупштине општине Кнић бр.119-140/2016-01 од 03.02.2016
(''Службени гласник општине Кнић'' бр. 3/16). у саставу:
- Живорад Рачић из Кнића, председник
- Љубомир Тодоровић из Драгушице, члан.
- Дејан Јаковетић из Губеревца, члан.
- Бранко Златић из Честина, члан.
- Недељко Илић из Груже, члан.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Живораду Рачићу из Кнића, Љубомиру Тодоровићу из Драгушице, Дејану Јаковетићу из
Губеревца, Бранку Златићу из Честина, Недељку Илићу из Груже и Буџетском фонду за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу, општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић ', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у чл.2. Одлуке о оснивању
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр.
10/92 и 3/05), којим је прописано да Фондом управља Управни одбор који има 5 чланова, да председника и чланове
Управног одбора именује Скупштина општине на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине и административна питања, и у чл. 13. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу - пречишћен текст (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14) којим је прописано да председника и
чланове Управног одбора фонда именује Скупштина општине Кнић, на мандатни период од 4 године,
Овим Решењем се разрешава Управни одбор имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне власти у
општини Кнић због чега састав именованог Управног одбора више не одговара саставу локалне власти, односно због
чињенице да је дошло до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број: 119-916/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чл. 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 3/05), и чл. 13. Статута
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу- пречишћен текст(''Сл.гл.општине
Кнић'', бр 9/14) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
1. У Управни одбор Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, на
мандатни период од 4 године именују се:
- Петар Зарић из Кнића,за председника
- Милан Недељковић из Губеревца, за члана,
- Милован Нешић из Брњице, за члана,
- Драган Павловић из Липнице, за члана и
- Радослав Зимоњић из Вучковице, за члана.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Управног одбора и Буџетском фонду за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у чл.2. Одлуке о оснивању
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр.
10/92 и 3/05), којим је прописано да Фондом управља Управни одбор који има 5 чланова, да председника и чланове
Управног одбора именује Скупштина општине на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине и административна питања, и у чл. 13. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу- пречишћен текст(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14) . којим је прописано да председника и
чланове Управног одбора фонда именује Скупштина општине Кнић, на мандатни период од 4 године,
Овим Решењем се именују нови председник и нови чланови Управног одбора, а уместо председника и чланова
који су разрешени Решењем СО Кнић, бр.119-916/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-917/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.30 став 3. и чл. 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС''бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чл.2 б. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за
локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 3/05), и чл. 20
Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу селу -пречишћен текст (''Сл.гл.
општине Кнић'', бр 9/14) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
1. Разрешава се, пре истека мандатног периода на који је именован, Надзорни одбор Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу, именован решењем Скупштине општине Кнић, број 119372/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.6-1/14), у саставу:
Миломир Петровић из Пајсијевића, председник;
Драган Милић из Гривца, члан; и
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Војислав Мијаиловић из Борча., члан.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Миломиру Петровићу из Пајсијевића,
Драгану Милићу из Гривца, Војиславу Мијаиловићу из Борча, и Буџетском фонду за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу, у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у чл.2 б. Одлуке о оснивању
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр.
10/92 и 3/05), којим је прописано да Фонд има Надзорни одбор који има 3 члана, да председника и чланове Надзорног
одбора именује Скупштина општине на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине и административна питања, и у чл. 20. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу којим је прописано да председника и чланове надзорног одбора именује Скупштина
општине,из реда представника локалне самоуправе, на мандатни период од 4 године.
Овим Решењем се разрешава Надзорни одбора у целокупном саставу(сви су представници оснивача) због тога што
састав именованог Надзорног одбора више не одговара саставу локалне власти, односно због наступања тк.зв. унутрашњих
промена код оснивача.
Број: 119-918/2016-01
У Книћу, 02.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), и чл. 2 б. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне
и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 3/05), и чл. 20. Статута
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу селу -пречишћен текст(''Сл.гл.општине
Кнић'', бр 9/14) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
1. У Надзорни одбор Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу у Книћу,
на мандатни период од 4 године, именују се:
- Радиша Милутиновић из Грабовца, за председника
- Ненад Лазаревић из Кнежевца , за члана и
- Драгољуб Радовановић из Балосава, за члана.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Надзорног одбора и Буџетском фонду за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Даље, основ је садржан и у чл.2 б. Одлуке о оснивању
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу('' Општински службени гласник'' бр.
10/92 и 3/05), којим је прописано да Фонд има Надзорни одбор који има 3 члана, да председника и чланове Надзорног
одбора именује Скупштина општине на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине и административна питања, и у чл. 20. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу селу -пречишћен текст(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), којим је прописано да председника и
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чланове надзорног одбора именује Скупштина општине,из реда представника локалне самоуправе, на мандатни период од 4
године,
Овим Решењем се именује нови Надзорни одбор(председник и чланова), уместо Надзорног одбора (председника и
чланова) који су разрешени Решењем бр.119-918/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119- 919/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14- др.закон), чл.123. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник
РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),
чл.10. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У
КНИЋУ
1. Дужности председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу,пре истека
мандатног периода на који су именовани, разрешавају се:
- Владимир Тошић из Честина, председник, представник оснивача,
- Петко Петковић из Кнића, члан, представник оснивача и
- Предраг Пантовић из Пајсијевића , члан, представник оснивача,
именовани Решењем Скупштине општине Кнић, бр. 119-212/2013-01 од 11.07.2013 (''Сл.гласник општине Кнић''бр. 11 /13) и
Решењем Скупштине општине Кнић, бр. 119-374/2014-01 од 02.04.2014 (''Сл.гласник општине Кнић''бр. 6-1 /14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Владимиру Тошићу из Честина, Петку Петковићу из Кнића, Предрагу Пантовићу из
Пајсијевића и Центру за социјални рад ''Кнић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08,
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16)), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл.123. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр.
24/11), прописано је да Управни одбор Центра за социјални рад чине представници оснивача и запослени у тој установи, да
се председник и чланови Управног одбора именују за период од 4 године(непотребно изостављено). Чл. 10. став 1. и
2.Одлуке о оснивању центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, (''Општински сл.гласник'',бр. 11/00), прописано је да је
Управни одбор именује и разрешава оснивач, да Управни одбор има 5 чланова, од којих су 3 представници оснивача, а 2
представници радника запослених у Центру.
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић, односно због наступања тк.зв. унутрашњих промена код
оснивача Скупштина је донела ово Решење и разрешила чланове Управног одбора из реда представника оснивача.
Број: 119-920/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Draft

02.09.2016.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/14-др.закон), чл. 123.Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр.
24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл. општине Кнић'', бр. 3/16), чл.10.
став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У
КНИЋУ
1. У Управни одбор Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу именују се:
- Миладин Јовановић из Кикојевца, за председника, представника
оснивача.
- Зорица Влајић из Честина, за члана, представника оснивача;
- Зоран Милошевић из Кнежевца, за члана, представника
оснивача;
2. Мандатни период новоименованог председника и чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора именованог решењем Скупштине општине Кнић, број: 119-212/2013-01 од 11.07.2013.године(''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.11/13, 6-1/14) .
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити именованом председнику и члановима Управног одбора и Центру за социјални рад ''Кнић'' у
Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл.69. став 1. и 69в. став 2., 3. и 4. Закона о социјалној
заштити (''Сл.гласник РС'',бр. 24/11), прописано је Управни одбор Центра за социјални рад има 5 чланова и чине га 3
представника оснивача( од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално
угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар за социјални рад делује и има такво удружење) и два
представника запослених у тој установи, да се председник и чланови Управног одбора именују за период од 4
године(непотребно изостављено). Чл. 10. став 1. и 2.Одлуке о оснивању центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу,
(''Општински сл.гласник'',бр. 11/00), прописано је да је Управни одбор именује и разрешава оснивач, да Управни одбор има
5 чланова, од којих су 3 представници оснивача, а 2 представници радника запослених у Центру.
Овим Решењем се именују нови председник и чланова Управног одбора, уместо председника и чланова који су
разрешени Решењем СО Кнић бр.119-920/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-921/2016-01
У Книћу,02.08.2016.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14 –др.закон), чл.123. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник
РС'',бр. 24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16),
чл.10. став 1. и 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У
КНИЋУ
1. Дужности председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, пре истека
мандатног периода на који су именовани, разрешавају се:
- Миле Јевтић из Липнице, председник, представник оснивача, и
- Зоран Милосављевић из Губеревца, члан, представник оснивача,
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02.09.2016.

именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр.119-376/2014-01 од 02.04.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 6-1/14)
у Надзорни одбор Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, именован Решењем Скупштине општине Кнић број:119-/201301 од 11.07.2013. године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.11/13).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Милу Јевтићу из Липнице,Зорану Милосављевићу из Губеревца и Центру за социјални рад
''Кнић'' у Книћу .
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл.123.Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр.
24/11), прописано је да Надзорни одбор Центра за социјални рад има три члана и чине га два представника оснивача и један
представник по предлогу запослених, и да чланове надзорног одбора именује оснивач на четири године,
(непотребно изостављено). Чл. 10.став 1. и 3. Одлуке о оснивању центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, (''Општински
сл.гласник'',бр. 11/00), прописано је да Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор има 3 члана, и то 2
представника оснивача, и једног представника радника запослених у Центру.
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић односно због наступања тк.зв. унутрашњих промена код
оснивача Скупштина је донела решење и разрешила чланове Надзорног одбора из реда представника оснивача.
Број: 119-922/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл 123. Закона о социјалној заштити(''Сл.гласник РС'',бр.
24/11), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), чл.10.
став 1. и 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад у Книћу (''Општински сл.гласник'',бр.11/00), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''КНИЋ'' У
КНИЋУ
1. У Надзорни одбор Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу , именују се:
- Невена Деспотовић из Груже, за председника, представник оснивача и
- Данијела Тодић из Вучковице, за члана, представника оснивача.
2. Мандатни период новоименованог председника и чланова Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора именованог Решењем Скупштине општине Кнић, број: 119-214/2013-01 од 11.07.2013. године (''Сл.гласник пштине
Кнић'', бр.11/13 и 6-1/14).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Невени Деспотовић из Груже, Данијели Тодић из Вучковице и Центру за социјални рад
''Кнић'' у Книћу .
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл.123. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'',бр.
24/11), прописано је да Надзорни одбор Центра за социјални рад има три члана, два су представници оснивача и један
представних запослених и да се председник и чланови Надзорног одбора именују за период од 4 године (непотребно
изостављено). Чл. 10.став 1. и 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад ''Кнић'' у Книћу, (''Општински сл.гласник'',бр.
11/00), прописано је да Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, да Надзорни одбор има 3 члана, и то 2 представника
оснивача, и једног представника радника запослених у Центру.

Draft

02.09.2016.
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Овим Решења се именују нови председник и нови члан Надзорног одбора из реда представника оснивача уместо
чланова који су разрешени Решењем СО Кнић бр.119-922/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119- 923 /2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.16. и 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.3/16), чл.15., 17., и 39.Одлуке о оснивању установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић(''Сл.гл.општине
Кнић'', бр 7/15) и чл. 20 Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића , на који је Скупштина општине Кнић
дала сагласност својим Решењем број 110-862/15-01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ

1. Дужности председника и чланова Управног одбора Центра за културу, туризам и спорт –Кнић, у Книћу, пре
истека мандатног периода на који су именовани, разрешавају се:
- Марина Јанковић из Жуња, председник , представник локалне Самоуправе;
-Тамара Буђевац из Вучковице, члан, представник локалне самоуправе ;
-Драгана Станојевић из Грабовца, члан, представник локалне самоуправе;
именоване Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1128/2015-01 од
12.11.2015. године(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.16/15).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Марини Јанковић из Жуња,Тамараи Буђевац из Вучковице, Драгани Станојевић из Грабовца
и ''Центру за културу, туризам и спорт-Кнић'' из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) прописано је да је Управни одбор орган установе, а чл. 20. да Управни одбор установе именује и
разрешава оснивач, да он има најмање 3 члана, да се број чланова и састав Управног одбора утврђује актом о оснивању, као
и да се у Управни одбор именују и чланови из реда запослених у установи. Члановима 15., 17 став 1., и 39. Одлуке о
оснивања установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је Управни
одбор један од органа центра, да Управни одбор има 5 чланова од којих су председник и два члана представници оснивача,
1 члан представник књижњвног клуба, а 1 члан представник запослених у Центру..Чланом 20. Статута Центра за културу,
туризам и спорт-Кнић из Кнића , прописано је да Управни одбор има 5 чланова које именује и разрешава оснивач, од којих
су председник и два члана представници оснивача, 1 члан представник књижевног клуба и један члан из редова запосених.
Из реда оснивача, чланови Управног одбора су по један представник спортских удружења са територије општине Кнић и
један представник регистрованих домаћинстава који се баве сеоским туризмом.
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић и због чињенице да састав именованог Управног одбора
више не одговара саставу локалне власти, односно због наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача покренут је
поступак за разрешење и именовање нових чланова Управних одбора, представника локалне самоуправе. Овим Решењем се
се разрешавају председник и чланови Управног одбора који су представници оснивача, а Центар за културу, туризам и
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спорт-Кнић је доставио допис којим је обавестио да нема потребе за изменом остлих чланова Управног одбора. С обзиром
на напред наведено, Скупштина је донела решење у датом тексту.
Број: 119-934/2016-01
У Книћу, 25.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.16. и 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.15., и чл.17..став
1.Одлуке о оснивању установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 20
Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића , на који је Скупштина општине Кнић дала сагласност својим
Решењем број 110-862/15-01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине Кнић'', бр.9/15) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ
1. У Управни одбор Центра за културу, туризам и спорт –Кнић, у Книћу, именују се,:
- Биљана Симовић из Грабовца, за председника , представника
локалне самоуправе;
- Владанка Алексић из Губеревца, за члана, представника локалне
самоуправе из реда регистрованих домаћинстава који се баве сеоским туризмом, и
- Миленко Радосављевић из Рашковића, за члана, представника
локалне самоуправе из реда представника спортских удружења са територије општине Кнић.
2. Мандатни период новоименованог председника и чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора именованог Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1128/2015-01 од 12.11.2015. године(''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.16/15)
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Биљани Симовић из Грабовца -новоименованом председнику , Владанки Алексић из
Губеревца и Миленку Радосављевићу из Рашковића- новоименованим члановима Управног одбора, и ''Центру за културу,
туризам и спорт-Кнић'' из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),
којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава Управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'',бр.42/91 и 71/94) прописано је да је
Управни одбор орган установе, а чл. 20. да Управни одбор установе именује и разрешава оснивач, да он има најмање 3
члана, да се број чланова и састав Управног одбора утврђује актом о оснивању, као и да се у Управни одбор именују и
чланови из реда запослених у установи. Члановима 15., и 17 став 1., Одлуке о оснивања установе ''Центар за културу,
туризам и спорт-Кнић'' (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је Управни одбор један од органа центра, да
Управни одбор има 5 чланова од којих су председник и два члана представници оснивача, 1 члан представник књижњвног
клуба, а 1 члан представник запослених у Центру..Чланом 20. Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића ,
прописано је да Управни одбор има 5 чланова које именује и разрешава оснивач, од којих су председник и два члана
представници оснивача, 1 члан представник књижевног клуба и један члан из редова запосених. Из реда оснивача, чланови
Управног одбора су по један представник спортских удружења са територије општине Кнић и један представник
регистрованих домаћинстава који се баве сеоским туризмом.
Овим Решења се именују нови председник и нови чланови Управног одбора, из реда предтавника локалне
самоуправе, уместо председника и чланова који су разрешени Решењем СО Кнић број 119- 924/2016-01 од
02.08.2016.године,
Број: 119-925/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08..2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон)), чл.16. и 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.3/16), чл.15. и чл. 18.став 1.Одлуке о оснивању установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић'' Кнић
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 23. став 2. Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића , на који је
Скупштина општине Кнић дала сагласност својим Решењем број 110-862/15-01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине
Кнић'', бр.9/15) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ
1. Дужности председника и члана Надзорног одбора Центра за културу, туризам и спорт –Кнић, у Книћу
разрешава ју се, пре истека мандатног периода на који су именовани
- Слађана Недељковић из Лесковца, председник, представник
оснивача,именована Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1639/2015-01 од 25.12.2015.године (''Сл.гласник
општине Кнић'' бр.19/15) и
Сања Богићевић из Кнића, члан, представник оснивача,
именована Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1128-1/2015-01 од 12.11.2015.године (''Сл.гласник
општине Кнић'' бр.16/15).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Слађани Недељковић из Лесковца, Сањи Богићевић из Кнића и Центру за културу, туризам и
спорт-Кнић из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14- др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.22. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 22. да Надзорни одбор установе именује и
разрешава оснивач, да се број чланова и састав надзорног одбора утврђују актом о оснивању , као и да се у Надзорни одбор
именују и чланови из реда запослених у установи. Члановима 15., и 18. став 1. Одлуке о оснивања установе ''Центар за
културу, туризам и спорт-Кнић'' (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је Надзорни одбор један од органа центра,
да Надзорни одбор има 3 члана, од којих су председник и један члан представници оснивача а један члан је представник
запослених у Центру, што је такође утврђено ичланом 23. став 2. Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из
Кнића .
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић односно због наступања тк.зв. унутрашњих промена код
оснивача Скупштина је донела ово Решење и разрешила чланова Надзорног одбора који су представници локалне
самоуправе.
Број: 119-926/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08..2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл.16. и 20. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр. 42/91 и 71/94), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.3/16), чл.15. и чл. 18.став 1.Одлуке о оснивању установе ''Центар за културу, туризам и спорт-Кнић''
Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) и чл. 23. став 2. Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића , на који је
Скупштина општине Кнић дала сагласност својим Решењем број 110-862/15-01 од 15.07.2015. године (''Сл.гл.општине
Кнић'', бр.9/15) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ'' КНИЋ
1. У Надзорни одбор Центра за културу, туризам и спорт –Кнић, у Книћу именује се
- Марина Илинчић из Претока, из Претока, за председника, као представник оснивача и
Бранко Тодоровић из Вучковице за члана, као представник оснивача.
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2. Мандатни период новоименованог председника и члана Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора именованог Решењем Скупштине општине Кнић број 119-1128-1/2015-01 од 12.11.2015.године (''Сл.гласник
општине Кнић'' бр.16/15 )
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Марини Илинчић из претока-, новоименованом председнику , Бранку Тодоровићу из
Вучковице, новоименованом члану и Центру за културу, туризам и спорт-Кнић из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чл. 16. и чл.22. Закона о јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) прописано је да је Надзорни одбор орган установе, а чл. 22. да Надзорни одбор установе именује и
разрешава оснивач, да се број чланова и састав надзорног одбора утврђују актом о оснивању , као и да се у Надзорни одбор
именују и чланови из реда запослених у установи. Члановима 15., и 18. став 1. Одлуке о оснивања установе ''Центар за
културу, туризам и спорт-Кнић'' (''Сл.гл.општине Кнић'', бр 7/15) прописано је да је Надзорни одбор један од органа центра,
да Надзорни одбор има 3 члана, од којих су председник и један члан представници оснивача а један члан је представник
запослених у Центру, што је такође утврђено и чланом 23. став 2. Статута Центра за културу, туризам и спорт-Кнић из
Кнића .
Овим Решењем се именују нови председник и нови члан Надзорног одбора, који су представници оснивача уместо
председника и члана који су разрешени Решењем СО Кнић број: 119-926/2016-01 од 02.08. 2016.године.
Број: 119-926- 1/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, и 83/14-др,закон), чл. 130. став 1. и чл. 137. Закона о здравственој
заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чл. 35.
став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ
1. Дужности председника и чланова Управног одбора Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу,
разрешавају се, пре истека мандатног периода на који су именовани:
- Слободан Павловић из Кнића, председник, именован у Управни одбор као представник локалне
самоуправе Решењем Скупштине општине Кнић, број: 119-1140-1/2015-01 од 12.11.2015.г
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 16/15).
Јасмина Кашерић из Топонице, члан, представник локалне самоуправе, именована у Управни одбор
Решењем Скупштине општине Кнић, бр.119-386-1/2014-01, од 02.04.2014.године(''Сл. гл. општине
Кнић'' бр.6-1/14).
Невена Вуковић из Бумбаревог Брда, члан, из реда представника
локалне самоуправе, именована решењем Скупштине општине Кнић Број: 119-1666/2015-01 од 25.12.2015.године
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр.19/15)
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Слободану Павловићу из Кнића, Јасмини Кашерић из Топонице , Невени Вуковић из
Бумбаревог Брда и Дому здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) ) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је

Draft

02.09.2016.

Службени гласник општине Кнић

Број 14 – страна 11

оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Став 1.Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'',бр.107/05,72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 1
19/1245/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), прописано је да је Управни одбор један од органа здравствене установе, а у
чл.137. овог Закона прописано је да Управни одбор у дому здравља има пет чланова од којих су два члана из здравствене
установе, а три члана су представници оснивача, и да најмање један члан из реда запослених у Управном одбору мора бити
здравствени радник са високом стручном спремом, као и да се чланови управног одбора именују на период од четири
године (непотребно изостављено).
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић, односно због наступања тк.зв. унутрашњих промена код
оснивача, Скупштина је разрешила председника и чланове Управног одбора, који су представника локалне самоуправе.
Број: 119-927/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, и 83/14-др,закон), чл. 130. став 1. и чл. 137. Закона о здравственој
заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чл. 35.
став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ
1. У Управни одбор Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, именују се:
- Др Гордана Милић из Балосава, за председника, као представник локалне самоуправе
- Др Милован Исаиловић из Кнића, за члана, представника локалне самоуправе,
Др Никола Јовић из Груже, за члана, представника локалне самоуправе,
2. Мандатни период новоименованог председника и чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора именованог решењем Скупштине општине Кнић, број: 119-226/2013-01 од 11.07.2013.године (''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.11/13).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити Др Гордани Милић из Балосава, Др Миловану Исаиловићу из Кнића, Др Николи Јовићу из
Груже и Дому здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) ) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Став 1.Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'',бр.107/05,72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 , 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), прописано је да
је Управни одбор један од `органа здравствене установе, а у чл.137. овог Закона прописано је да Управни одбор у дому
здравља има пет чланова од којих су два члана из здравствене установе, а три члана су представници оснивача, и да најмање
један члан из реда запослених у Управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом, као и да се
чланови управног одбора именују на период од четири године (непотребно изостављено).
Овим Решењем се именују председник и чланова Управног одбора,
који су представници оснивача,уместо председника и чланова који су разрешени Решењем СО Кнић број 119-927/2016-01,
од 02.08.2016.године.
Број: 119-928/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, и 83/14-др,закон), чл. 130. став 1. и чл. 138. и 139. Закона о здравственој
заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15 ), чл. 35.
став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ
1. Дужности председника и члана Надзорног одбора Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' , у Книћу,
разрешавају се, пре истека мандатног периода на који су именовани:
-Душан Вучићевић из Кусовца, председник, представник оснивача и
-Биљана Стакић из Опланића , члан, представника оснивача,
именовани Решењем Скупштине општине Кнић, бр.119-388/2014-01од 02.04.2016.године(''Сл.гл.општине Кнић''', бр. 61/2014-01)
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Душану Вучићевићу из Топонице, Биљани Стакић из Опланићаи Дому здравља ''Даница и
Коста Шамановић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15 ), прописано је
да је Надзорни одбор један од органа здравствене установе, а у чл.138. и 139. овог Закона прописани су послови надзорног
одбора, начин рада, као и да Надзорни одбор у дому здравља има три члана од којих су два члана представници оснивача, а
један члан из здравствене установе, као и да се чланови надзорног одбора именују на период од четири године( непотребно
изостављено).
Због промене структуре локалне власти у општини Кнић и због тога што састав именованог Надзорног одбора
више не одговара саставу локалне власти, односно услед наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача Скупштина је
донела Решење и разрешила председника и члана Надзорног одбора, представнике оснивача у Надзорном одбору.
Број: 119-929/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, и 83/14-др,закон),чл. 130. став 1. и чл. 138. и 139. Закона о здравственој
заштити(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 ,119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15 ), чл.
35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16 ) донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ'' У КНИЋУ
1. У Надзорни одбор Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' , у Книћу, именују се:
- Ратко Аксентијевић из Кнића, за председника, представник оснивача и
- Јована Пантовић из Кнића, за члана, представника оснивача.
2. Мандатни период новоименованог председника и члана Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора именованог решењем Скупштине општине Кнић, број: 119-228/2013-01 од 11.07.2013.године (''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.11/13).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
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4. Решење доставити Ратку Аксентијевићу из Кнића, Јовани Пантовић из Кнића и Дому здравља ''Даница и Коста
Шамановић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и у чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Такође чл.130. Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'',бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15 ), прописано је
да је Надзорни одбор један од органа здравствене установе, а у чл.138. и 139. овог Закона прописано је да Надзорни одбор
дому здравља има три члана од којих су два члана представници оснивача, а један члан из здравствене установе, као и да се
чланови надзорног одбора именују на период од четири године( непотребно изостављено).
Овим Решењем се именују нови председник и нови члан Надзорног одбора, који су представници оснивача,уместо
председника и члана који су разрешени Решењем бр.119-929/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-930/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.53. став 1.чл 54. став 2. и став
12. и чл 55.став 3. тачка 4. и тачка 5.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11,
55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одл.УС), и чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др,закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ЦВЕТИЋ'' ИЗ КНИЋА
1. Дужности чланова Управног одбора Предшколске установе ''Цветић'' из Кнића разрешавају се:
- Ана Поповић из Гунцата, из реда представника локалне самоуправе,
- Сузана Милојевић из губеревца, из реда представника локалне самоуправе,
- Мирјана Гашић из Кнића, из реда представника локалне самоуправе.
именовани Решењем Скупштине општине Кнић број 119-389-1/2014-01 од 02.04.2014. године(''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.6-1/14), и
- Биљана Миљковић ит Топонице, члан из реда родтеља именована решењем Скупштине општине Кнић бр.1191665/2015-01 од 03.02.2016. године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), и
- Драган Ђоровић из Груже, члан из реда родтеља, именован решењем Скупштине општине Кнић бр.119-230/201301 од 11.07.2013. године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.11/13).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3.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, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одл.УС ) и против њега се
може покренути управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
4. Решење доставити разрешеним члановима Управног одбора и Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.53. Став 1., чл. 54. став 2. и став 12. и чл 55 Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-одл.УС ), и чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон ), чл.
35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којима је прописано
да је орган управљања у предшколској установи управни одбор, да чланове органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, да Скупштина одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача, да мандат
Управног одбора траје четири године. У складу са законом дата је и правна поука да се против овог решења може покренути
управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Како састав именованог Управног одбора више не одговара саставу
локалне власти, због наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача приступило се измени састава Управног одбора.
Овим Решењем се разрешавају чланова Управног одбора, који су представници оснивача
и разрешавају чланови
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именованих из реда родитеља, а на основу достављеног акта и документације Предшколке установе ''Цветић'' из Кнића.
Драган Ђоровић из Груже, као члан који је именован из реда родитеља се разрешава из разлога престанка основа по којем је
именован у орган управљања, а Биљана Миљковић, која је такође била члан Управног одбора именована из реда родитеља
се разрешава из разлога наступања услова из члана 54. Став 11. тачка 2. , којим је прописано да се у управни одбор не може
предложити ни именовати лице које би могло да заступа интересе више структура, док је чл.55. став 3. Тачка 5.утврђено да
ће скупштина разрешити поједине чланове пре истека мандата ако наступи услов из члана 54.став11. Закона
Број: 119-931/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.53. став 1.чл 54. став 2. и
став 12. и чл 55.став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11,
55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одл.УС), и чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др,закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЦВЕТИЋ'' ИЗ КНИЋА
1. У Управни одбор Предшколске установе ''Цветић'' из Кнића именују се:
- Вера Тодоровић из Драгушице, за члана из реда представника локалне самоуправе,
- Тања Николић-Гавриловић из Кнића, за члана, из реда представника локалне самоуправе.
- Анђелка Чакаревич из Кнића, за члана,, из реда представника
локалне самоуправе,
- Јелена Моравчић из Кнића,за члана из реда родитеља
- Небојша Маринковић из Кнића,за члана из реда родитеља .
2. Мандатни период новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора
Именованог Решењем Скупштине општине Кнић, бр..119-230/2013-01 од 11.07.2013. године(''Сл.гласник општине Кнић'',
бр.11/13).
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, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одл.УС ) и против њега се
може покренути управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
5. Решење доставити именованим члановима Управног одбора и Предшколској установи ''Цветић'' из Кнића.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл.53. Став 1., чл. 54. став 2. и став 12. и чл 55 Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09 и 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-одл.УС ), и чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон ), чл.
35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), којима је прописано
да је орган управљања у предшколској установи управни одбор, да чланове органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, да Скупштина одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача, да мандат
Управног одбора траје четири године. У складу са законом дата је и правна поука да се против овог решења може покренути
управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Овим Решењем се именују нови члановаи Управног одбора, који су
представници оснивача и родитеља, а уместо чланова који су разрешени Решењем СО Кнић, број 119-931/2016-01 од
02.08.2016.године.
Број: 119-932/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16), чл.10. и чл. 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09), и чл 15. Статута Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
1. Разрешава се, пре истека мандатног периода на који је именован, Управни одбор Фонда за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић, у саставу:
Драгиша Јанковић из Жуња, председник,
Горан Тодоровић из Гривца, члан и
Зоран Станишић из Радмиловића ,члан
именовани решењем Скупштине општине Кнић број 119-391/2014-01 од 02.04.2014. године( ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.61/14);
Љубиша Спакић из Кусовца, члан, именован Решењем Скупштине општине Кнић, број 119-1028-1/201401 од 10.09.2014.године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.13/14);и
Рајко Мијатовић из Липнице, члан именовани Решењем Скупштине општине Кнић, бр. 119-232/2013-01
од 11.07.2013. године(''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 11/13)
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Драгиши Јанковићу из Жуња, Горану Тодоровићу из Гривца, Зорану Станишићу из
Радмиловића ,Љубиши Спакићу из Кусовца, Рајку Мијатовићу из Липнице и Фонду за развој пољопривреде, водопривреде
и шумарства општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83(14-др.закон) и чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава Управни одбор предузећа,
установа организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено). Чланом 10. и чл. 11. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је
прописано да Фонд има Управни одбор, састав Управног одбора, и да председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено).
Овим Решењем се разрешава Управни одбор Фонда, имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне
власти у општини Кнић због чега састав именованог Управног одбора више не одговара саставу локалне власти, односно
због наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
.
Број: 119-933/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16),чл.10. и чл. 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09), и чл 15. Статута Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
1. У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић именују се, на
мандатни период од 4 године::
Мирјана Павловић из Вучковице, за председника,
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Мирјана Јанковић из Топонице, за члана,
Милован Радојевић из Пајсијевића, за члана.
Рајко Матковић из Груже, за члана
Марко Ранковић из Балосава, за члана.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Управног одбора и Фонду за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава Управни одбор предузећа,
установа организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено). Чланом 10. и чл. 11. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је
прописано да Фонд има Управни одбор, састав Управног одбора, и да председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено).
Овим Решењем се именује нови Управни одбор, уместо Управног одбора који је Скупштина опшине Кнић
разрешила Решењем број 119-933/2016-01 од 02.08.2016. године.
Број: 119-934/2016-01
У Книћу,02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16), чл.10. и чл.13. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09), и чл 19. Статута Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
1. Дужности председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства
општине Кнић разрешавају се, пре истека мандатног периода накоји су именовани:
Милета Ђоровић из Честина, председник,
Никола Васовић из Гунцата, члан и
Драган Јанковић из Грабовца, члан именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-393/201401 од 02.04.2014. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.6-1/14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Милети Ђоровићу из Честина, Николи Васовићу из Гунцата, Драгану Јанковићу из Грабовца
и Фонду за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава Управни одбор предузећа,
установа организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено). Чланом 10. и чл. 13. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је
прописано да Фонд има Надзорни одбор, састав Надзорног одбора, и да председника и чланове одбора именује и разрешава
Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено).
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Овим Решењем се разрешавају председник и чланови Надзорног одбора ,имајући у виду да је дошло до промене
структуре локалне власти у општини Кнић због чега састав именованог Надзорног одбора више не одговара саставу
локалне власти, тј. дошло је до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број: 119-935/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'' бр.3/16),чл.10. и чл.13. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09), и чл 19. Статута Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
1. У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић именују се, на
мандатни период од 4 године:
Милоје Радосављевић из Рашковића, за председника,
Радослав Обреновић из Гунцата, за члана.
- Иван Игрутиновић из Бечевице, за члана
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити именованом председнику и члановима Надзорног одбора и Фонду за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07 и 83/14- др.закон) и чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и
''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава Управни одбор предузећа,
установа организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено). Чланом 10. и чл. 13. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 2/09) и чл 15. Статута
Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) је
прописано да Фонд има Надзорни одбор, састав Надзорног одбора, и да председника и чланове одбора именује и разрешава
Скупштина општине Кнић (непотребно изостављено).
Овим Решењем се именују нови председник и нови чланови Надзорног одбора, уместо председника и чланова који
су разрешени Решењем СО Кнић бр.119-935/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-936/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., и чл.
55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине
Кнић''', бр.3/16), 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ
1. Дужности чланова Школског одбора основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу разрешавају се, пре истека мандата:
- Горан Крсмановић из Драгушице, члан из реда представника локалне самоуправе
- Жарко Перовић из Груже, члан из реда представника локалне самоуправе.
- Зорица Вучковић из Рашковића, члан из реда представника локалне самоуправе.
именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр.119-680/2014-01 од 12.06.2014.год. (''Сл.гласник општине Кнић''
9/14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. 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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и против њега се
може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Горану Крсмановићу из Драгушице, Жарку Перовићу из Груже, Зорици Вучковић из
Рашковића и Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13, 35/15 –аутентично
тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу
овлашћеног предлагача, да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16), и чланом 147.
став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје
надлежности органи општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано
да је оно коначно као и поука о правном средству.
Овим Решењем се разрешавају чланови Школског одбора
којима је престао основ по којем су именовани у Школски одбор, имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне
власти у општини Кнић због чега састав именованог Школских одбора више не одговара саставу локалне власти, односно да
је дошло до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број: 119-937/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., а у
вези члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КНИЋУ
1. За чланове Школског одбора основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу именују се:
1.) Лазар Стефановић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2.) Лука Арсенијевић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
3.) Иван Несторовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе
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2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата Школском одбору именованом
Решењем Скупштине општине Кнић број: Кнић бр.119-680/2014-01 од 12.06.2014.год. (''Сл.гласник општине Кнић'' 9/14)., а
у складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
–аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС).
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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) 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 новоименованим члановима Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Книћу и
Основној школи ''Вук Караџић'' у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача, да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган управљања и
да мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута
општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр.3/16),, и чланом 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи
општине доносе решења(непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као
и поука о правном средству.
Овим Решењем се именују нови чланови Школског одбора а уместо чланова којима је престао основ по којем су
именовани и који су разрешени Решењем СО Кнић бр.119-937/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-938/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., и чл.
55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине
Кнић''', бр.3/16), 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ
1. Дужности чланова Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи разрешавају се пре истека мандата
:
- Јелена Рафаиловић из Груже, представник локалне самоуправе;
- Синиша Балтић из Љубића, представник локалне самоуправе;
- Иван Р. Марић из Грабовца, представник локалне самоуправе;
именовани Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-681/2014-01, од 12.06.2014. године (''Сл.гласник општине Кнић''
9/14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. 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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС ) и против њега се
може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити разрешеним члановима Школског одбора Основне школе ''Рада Шубакић'' из Груже и
Основној школи ''Рада Шубакић'' у Гружи.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично
тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу
овлашћеног предлагача, да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган управљања
односно кад су његови послови, функција и дужност коју обавља неспојиви са функцијом члана органа управљања.Чланом
98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић''', бр.3/16),и чланом 147. став 3. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи
општине доносе решења(непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као
и поука о правном средству.
Овим Решењем се разрешавају чланови Школског одбора, из реда представника локалне самоуправе , којима је
престао основ по којем су именовани у Школски одбор, имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне власти у
општини Кнић због чега састав именованог Школских одбора више не одговара саставу локалне власти, односно да је
дошло до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број:119-939/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., а у
вези члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ
1. За чланове Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи именује се:
1.) Ненад Марковић из Груже, за члана из реда представника локалне самоуправе
2.) Мирко Бранковић из Грабовца, за члана из реда представника локалне самоуправе.
3.) Ана Старчевић из Честина, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата Школском одбору именованом
Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-681/2014-01 од 12.06.2014. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 9/14), а у
складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС).
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, 52/11 , 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) 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 новоименованим члановима Школског одбора Основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи и
Основној школи ''Рада Шубакић'' у Гружи.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача, да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган управљања и
да мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута
општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), и чланом 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи

Draft

02.09.2016.

Службени гласник општине Кнић

Број 14 – страна 21

општине доносе решења(непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као
и поука о правном средству.
Овим Решењем се именују нови чланови Школског одбора, из реда представника локалне самоуправе, а уместо
чланова који су разрешени Решењем СО Кнић, бр.119-939/2016-01 од 02.08.2016.године.
Број: 119-940/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., и чл.
55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине
Кнић''', бр.3/16), 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У ТОПОНИЦИ
1. Дужности чланова Школског одбора основне школе ''Свети Сава'' у Топоници разрешавају се, пре истека
мандата:
- Бранкица Весовић из Топонице, члан из реда представника локалне самоуправе;
Радиша Милојевић из Топонице, члан из реда представника локалне самоуправе;
обоје именовани Решењем Скупштине општине Кнић бр.119-327/2015-01 од 19.03.2015.год. (''Сл.гласник
општине Кнић'' 4/15 ) и
Рајко Пантовић из Радмиловића, за члана из реда представника локалне самоуправе;именован у
Школски одбор Решењем Скупштине општине Кнић бр.119-1135/2015-01 -1 од 09.10.2015.год.
(''Сл.гласник општине Кнић'' 14/15 )
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. 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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС ) и против њега се
може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.
4. Решење доставити Бранкици Весовић из Топонице, Радиши Милојевићу из Топонице Рајку Пантовићу из
Радмиловића и Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично
тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу
овлашћеног предлагача, да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.Чланом 98. Статута општине Кнић ''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић''', бр.3/16),и чланом 147.
став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје
надлежности органи општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано
да је оно коначно као и поука о правном средству.
Овим Решењем се разрешавају чланови Школског одбора из реда представника локалне самоуправе, којима је
престао основ по којем су именовани у Школски одбор, имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне власти у
општини Кнић због чега састав именованог Школских одбора више не одговара саставу локалне власти, односно да је
дошло до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број: 119-941/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

Страна 22 – Број 14

Службени гласник општине Кнић

02.09.2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016. године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., а у
вези члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У ТОПОНИЦИ
1. За члановае Школског одбора основне школе ''Свети Сава'' у Топоници именују се
1. Данијела Лазаревић из Кусовца, за члана из реда представника локалне самоуправе,
2. Драган Радовић из Опланића, за члана из реда представника локалне самоуправе и
3. Славко Миљковић из Топонице, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до
истека мандата Школском одбору именованом Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-327/2015-01 од 19.03.2015.год.
(''Сл.гласник општине Кнић'' 4/15 ) а у складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС ).
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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) 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 новоименованим члановима Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у Топоници и
Основној школи ''Свети Сава'' у Топоници.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. и став 4.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којима је
прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
(непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача, да ће Скупштина
разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када овлашћени предлагач покрене иницијативу за
разрешење због престанка основа по којем је именован у орган управљања, и да мандат новоименованих чланова школског
одбора траје до истека мандата Школског одбора.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 147. став 3. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи
општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно
као и поука о правном средству.
Овим Решењем се именују нови чланови Школског одбора а уместо
чланова којима је престао основ по којем су именовани и који су разрешени Решењем СО Кнић, бр.119-941/2016-01 од
02.08.2016.године.
.
Број: 119-942/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., и чл.
55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине
Кнић''', бр.3/16), 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
1. Дужности чланова Школског одбора Средње школе у Книћу, разрешавају се, пре истека мандата:
- Жељко Пауновић из Дубраве, представник локалне самоуправе;
- Александра Спасић из Кнића, представник локалне самоуправе;
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- Слађана Ђоровић из Кнића, представник локалне самоуправе;
који су именовани Решењем Скупштине општине Кнић број: 119-724/2014-01 од 12.06.2014. године(''Сл.гласник општине
Кнић'' бр.9/14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. 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. 72/09,52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и против њега се
може покренути управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
4. Решење доставити Жељку Пауновићу из Дубраве, Александри Спасић из Кнића, Слађани Ђоровић из Кнића и
Средњој школи у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., и став 12. и члану 55. став 3. тачка 4. и
тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 –аутентично
тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу
овлашћеног предлагача, као и да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Чланом 98. Статута општине Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић''', бр.3/16), и чланом 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје
надлежности органи општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано
да је оно коначно као и поука о правном средству.
Овим Решењем се разрешавају чланова Школског одбора именовани из реда представника локалне самоуправе,
којима је престао основ по којем су именовани у Школски одбор, имајући у виду да је дошло до промене структуре локалне
власти у општини Кнић због чега састав именованог Школских одбора више не одговара саставу локалне власти, односно да
је дошло до наступања тк.зв. унутрашњих промена код оснивача.
Број: 119-943/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.08.2016.године, на основу чл. 54. став 2. и став 12., а у вези
члана 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и чл. 98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРA
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
1. У Школски одбор Средње школе у Книћу, именују се:
1. ) Татјана Трифуновић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе,
2.) Маријана Нешовић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе,
3.) Јулијана Стевановић из Кнића, за члана из реда представника локалне самоуправе.
2. Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата Школског одбора именованог
Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-402/2014-01 од 12.06.2014. године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр. 9/14 и
15/14) а у складу са чл. 55. став 4.Закона о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС).
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, 52/11, 55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС) и против њега се
може покренути управни спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
5. Решење доставити новоименованим члановима Школског одбора Средње школе у Книћу и Средњој школи у
Книћу.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС), којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача, као и да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата
када овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење због престанка основа по којем је именован у орган
управљања и да мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.Чланом 98.
Статута општине Кнић,( ''Сл.гласник РС'',бр.95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/16), и чланом 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности
органи општине доносе, решења (непотребно изостављено).Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно
коначно као и поука о правном средству.
Овим Решењем се именују нови чланови Школског одбора а уместо чланова којима је престао основ по којем су
именовани и који су разрешени Решењем СО Кнић бр.119-943/2016-01 од 25.07.2016.године.
Број: 119-944/2016-01
У Книћу, 02.08.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић, с.р.
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