
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2019. Број: 18. Кнић, 08. 10. 2019. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

  
 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 08.10.2019 године,  на основу 

члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11 , 

88/13  105/14, 104/16-др закон, 108/16 , 113/17 и 95/18 ), члана 5. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине 

Кнић“ бр.17/18) и члана 37.став 1.тачка 29. Статута општине Кнић („С.гласник општине 

Кнић“ бр.1/19) донела је  

О Д Л У К У 

О  ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 1. 

           Прибавља  се у јавну својину Општине Кнић,  непосредном погодбом,  грађевинско 

земљиште означено као кп. бр.2260/2   површине 0,02,56 ха уписана у Лист непокретности 

529 у КО Кнић, власништво Анђелић (Радосав) Милије  из Крагујевца.  

Члан 2. 

              Прибављање земљишта наведено у члану 1. ове Одлуке врши се у циљу решавања 

имовинско правних односа, с обзиром да је на наведеном земљишту већ изграђен комунални 

објекат и то резервоар на водоводној мрежи.  

Члан 3. 

 Прибављање грађевинског земљишта наведеног у чалану 1. ове Одлуке извршиће се 

покушајем постизања споразума поступком непосредне погодбе, али не изнад од стране 

надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности. 

Члан 4. 

             Овлашћује се Општинско веће општине Кнић да образује Комисију са задатком да 

спроведе поступак постизања споразума са власником предметног земљишта, и да по 

окончаном поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом достави 

Скупштини општине Кнић, ради одлучивања.                                                                              

Члан 5. 

Средства за прибваљање предметне непоктетности обезбедити у буџету Општине 

Кнић. 

Члан 6. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

Број:  464-1220/19-02                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Книћу: 08.10.2019. године         Милош Сретеновић с.р.  
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 08.10.2019 године,  на основу 

члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16-др закон, 108/16 , 113/17 и 95/18 ), члана 5. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине 

Кнић“ бр.17/18)  и члана 37.став 1.тачка 29. Статута општине Кнић („С.гласник општине 

Кнић“ бр.1/19), донела је  

 

О Д Л У К У 

О  ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

     Прибавља се у јавну својину Општине Кнић, непосредном погодбом,  грађевинско 

земљиште означено као кп. бр.537/1 површине 0,18,38 ха уписана у Лист непокретности 486 

у КО Љубић, сувласништво Благојевић Сање из Крагујевца са уделом ½ и Јанковић Неле из 

Крагујевца са уделом ½ , за потребе формирања гробља за сахрањивање умрлих лица.  

Члан 2. 

 Прибављање грађевинског земљишта наведеног у чалану 1. ове Одлуке извршиће се 

покушајем постизања споразума поступком непосредне погодбе,  али не изнад  од стране 

надлежног органа процењене  тржишне вредности непокретности. 

Члан 3. 

             Овлашћује се Општинско веће општине Кнић да образује Комисију са задатком да 

спроведе поступак постизања споразума са власницима предметног земљишта, и да по 

окончаном поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом достави 

Скупштини општине Кнић, ради одлучивања.                                                                              

Члан 4. 

    Средства за прибваљање предметне непоктетности обезбедити у буџету Општине 

Кнић. 

Члан 5. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

 

 

Број:  46-574/19-02                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 08.10.2019. године                          Милош Сретеновић с.р.  
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 08.10.2019 године, на основу 

члана 7.Закона о путевима („Сл гласник РС“ бр.41/18 и 95/18-др.закон), члана 2. Одлуке о 

општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић („Сл.гласник 

општине Кнић“ бр.1/17, 18/17 и 19/18) и члана 37.став 1.тачка 52. Статута општине Кнић 

(„Сл.гласник Општине Кнић“ број 1/19) донела је  

 

O Д Л У К У 

о утврђивању некатегорисаног пута                                                             

        1. Проглашава се  некатегорисаним путем  катастарска парцeла број 238/8 пов.0,03,86 ха 

уписана у Лист непокретности бр.317 КО Жуње, као власништво Спасојевић (Љубисав) 

Миливоја из Крагујевца.  

        2. Некатегорисани пут се простире од некатегорисаног пута означеног као кп.бр.238/7 

КО Жуње, до некатегорисаног пута означеног као кп.бр.238/9 КО Жуње. 

        3.  Ова Одлука ће представљати правни основ за упис некатегорисаног пута код РГЗ-

СКН Кнић. 

        4. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнић. 

    

Број: 463-1360/2019-02                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 08.10.2019. године                                  Милош Сретеновић с.р. 

 

 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 08.10.2019. године, на основу 

члана 22. став 7. 8. и 10. Закона о јавној својини ( ,,Сл. гласник  РС“ бр. 72/11 и 88/13,105/14 и 

108 /16 ), Одлуке о распореду просторија, намени и начину коришћења пословног простора у 

зградама у својини општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 8/17) и члана 26. Статута 

Општине Кнић („Сл. гласник Општине Кнић“ бр. 01/19) донела је  

 

О Д Л У К А 

о давању на коришћење грађевинског земљишта 

                

1. ДАЈЕ СЕ на коришћење и управљање ЈКП „Комуналац“ – Кнић, на одређено време, 

грађевинско земљиште у јавној својини општине Кнић, означено као кп. бр. 2189/1 пов. 

0,38,60 ха и кп. бр. 2189/2 пов. 0,38,23 ха, обе уписане у Лист непокретности бр. 1. КО Кнић, 

ради паркирања возила, радних машина и опреме која ово предузеће користи за обављање 

комуналних делатности од општег интереса. 

 2. Непокретност из тачке 1. ове одлуке дају се на коришћење и управљање ЈКП 

„Комуналац“ – Кнић, на одређено време, на 5 година, рачунајући од  дана примопредаје, а 

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је у обавези да предметне непокретност користи, да њима управља 

и измирује све обавезе, у складу са Законом о јавној својини, другим законима, подзаконским 

прописама и овом одлуком.  

3. Након ступања на правну снагу ове одлуке, ЈКП „ Комуналац“ – Кнић је у обавези 

да закључи уговор са општином Кнић, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 

поводом додељеног грађевинског земљишта на коришћење и управљање.  

 4. Овлашћује се Председник општине Кнић да закључи уговор из тачке 3. ове одлуке.                                                                                                                                                                                                                       

5. На основу ове Одлуке ЈКП „Комуналац“ - Кнић не може извршити упис права 

коришћења код РГЗ-СКН Кнић.    

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“.                                                                                   
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           Број: 352- 998/2019-01                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          У Книћу: 08.10.2019.године                                         Милош Сретеновић с.р. 

          

 

О б р а з л о ж е њ е 

              
 ЈКП „Комуналац“ – Кнић, обратио се захтевом да им се као комуналном предузећу које 

обавља делатност од општег интереса чији је оснивач и општина Кнић, додели на коришћење 

грађевинско земљиште означено као кп.бр. 2189/1 и кп.бр.2189/2 КО Кнић, ради паркирања 

возила са разлога што не поседују други простор за ову намену. 

Планом генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић 

(„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 7/16 и 1/19) кп.бр. 2189/1 планирана је да се користи као 

простор сточне пијаце али се за ову намену не користи а суседна кп.бр. 2189/2, за обављање 

комуналне делатности.  

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 27. став 10. и 21. Закона о 

јавној својини, којима је прописано да о располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе одлучује надлежни орган у складу са Статутом и да јавна предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе а која обављају делатност од општег интереса могу 

користити непокретности које им нису уложене у капитал на основу уговора закљученог са 

оснивачем. 

Имајући у виду Закон о комуналним делатностима, којим је прописано да локална 

самоуправа обезбеђује услове за обављање и развој комуналне делатности, стекли су се 

услови да ЈКП „Комуналац“ Кнић да на коришћење на одређено време предметне 

непокретности како би се обезбедио простор за паркирање и смештај возила, радних машина 

и опреме. 

 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 08.10.2019 године,  на основу 

члана 27. став 10. и члана 29. став 3. Закона о јавној својини ( „Сл гласник РС“ број 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 5. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кнић („Сл.гласник општине 

Кнић“ бр.17/18) и члана 37.став 1.тачка 29. Статута општине Кнић („С.гласник општине 

Кнић“ бр.1/19) донела је  

О Д Л У К У 

О  ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  ПОКЛОНОМ 

 

Члан 1. 

           Прибавља се у јавну својину Општине Кнић,  грађевинско земљиште означено као кп. 

бр.398/2  површине 0,56,76 ха И кп.бр.399/2 површине 0,16,81 ха обе уписане у Лист 

непокретности 222 у КО Кусовац, као задружна својина Земљорадничке задруге „ПОЉО-

ФЛОРА“ Топоница. 

Члан 2. 

             Прибављање земљишта наведено у члану 1. ове Одлуке,  врши се у циљу изградње 

комуналног објекта – постројења за пречишћавање отпадних вода.  

Члан 3. 

 Прибављање грађевинског земљишта наведеног у члану 1. ове Одлуке, извршиће се 

бестеретним правним послом- закључивањем уговора о поклону. 
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Члан 4. 

             Овлашћује се председник општине Кнић да након доношења ове Одлуке са 

овлашћеним лицем Земљорадничке задруге „ПОЉО-ФЛОРА“ Топоница закључи уговор о 

поклону, по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.                                                                                                                                                

Члан 5. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“.  

 

Бр:46-1538/19-02                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу:08.10.2019.године                                                        Милош Сретеновић с.р. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 08.10.2019. године, на 

основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07,83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чл.17.став 3. и члана 21. 

Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) и чл.37. став 1. тачка 9. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.01/19), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ '' КНИЋ ИЗ КНИЋА 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ, члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

''Комуналац'' Кнић из Кнића: 

 -Мирослав Јовановић, дипломирани правник из Рашковића -члан из реда запослених; 

За члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић из Кнића 

ИМЕНУЈЕ СЕ,  

- Бојан Тошовић дипл. правник из Опланића, члан из реда запослених у ЈКП 

„Комуналац“ у Книћу на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора именованог 

Решењем Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић''  22/17, 11/18). 

 

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Кнић'' 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07,83/2014- др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић (''Службени гласник 

општине Кнић'', број 01/19) којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава 

управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 

оснивач.  

Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) 

прописано је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

 

Овим Решењем се разрешава члан Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић 

Мирослав Јовановић из Рашковића, именован из реда запослених, којем је дана 09.08. 2019. 
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године престао радни однос у ЈКП „Комуналац“ и именује Бојан Тошовић дипл. правник из 

Опланића члана из реда запослених у ЈКП „Комуналац“ 

 

Број: 119-1453/2019-01  

У Книћу, 08.10.2019.године                                                                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                Милош Сретеновић с.р. 

 

 

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 08.10.2019. године, на основу чл. 

116. став  5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17) и члана 125. Статута општине Кнић (''Службени 

гласник општине Кнић''', бр. 01/19), и чл 152. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић (''Службени гласник општине Кнић''', бр. 04/19) донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

1.РАЗРЕШАВA СЕ члан Школског одбора Средње школе у Книћу, Љиљана 

Маринковић из Крагујевца, именована из реда запослених. 

  

2.ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Средње школе у Книћу, Лазар Стефановић из 

Кнића члан из реда запослених. 

 

3.Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата органа 

управљања именованих Решењем СО Кнић  (''Службени гласник општине Кнић''', бр. 14/18 и 

01/19). 

4.Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом  116. став 15. 

Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17) 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 ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнић“.  

О б р а з л о ж е њ е : 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у чл.116. и чл. 117. став 3. Закона 

о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», бр.88/2017 и 27/2018-

др.закони и 10/2019), којима је прописано да орган управљања има девет чланова укључујући 

и председника, као и да орган  управљања чине по три представника из реда запослених у 

установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе, и да чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси 

решење о именовању органа управљања. Решење о именовању, односно разрешењу органа 

управљања коначно је у управном поступку. 

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата поједине 

чланове, укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев као и у 

случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог 
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овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган 

управљања. 

Дана 29.07.2019.год Љиљана Маринковић поднела је оставку на функцију члана 

школског одбора Средње школе из разлога што је Решењем Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја именована за директора Средње школе. 

Средња школа Кнић доставила је дана 19.08.2019. године Скупштини општине Кнић  

предлог за промену чланова школског одбора из реда запослених из разлога што је Решењем 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја досадашњи члан школског одбора 

Љиљана Маринковић именована за директора Средње школе и да више не може бити члан 

школског одбора и истовремено предложила новог члана. 

Овим Решењем се у складу са Законом разрешава и именује нови чланови Школског 

одбора Средње школе у Книћу до истека мандата органа управљања именованих Решењем 

СО Кнић  (''Службени гласник општине Кнић''', бр. 14/18 и 01/19). 

 

Правна поука: Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном 

суду у року од 30 дана.  

 

Број: 119-1332/2019-01                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ             

У Книћу, 08.10.2019.године                                                         Милош Сретеновић с.р.              

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 08.10.2019. године, на основу чл. 

116. став  5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – др.закони и 10/2019) и члана 125. Статута 

општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић''', бр. 01/19), и чл 152. став 3. Пословника 

о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник општине Кнић''', бр. 04/19) донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

1.РАЗРЕШАВA СЕ чланства у Школском одбору Средње школе у Книћу члан 

именован из реда родитеља и то:  

1.Драгана Зечевић из Гунцата. 

  

2.  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Средње школе у Книћу, члан из реда родитеља и 

то:  

1. Оливера Божовић из Кнића. 

 

3. Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата органа 

управљања именованих Решењем СО Кнић (''Службени гласник општине Кнић'', бр. 14/18 и 

01/2019). 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом  116. став 15. 

Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 88/17, 27/2018 – 

др.закони и 10/2019) 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 ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнић“.  
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О б р а з л о ж е њ е : 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у чл.116. и чл. 117. став 3. Закона 

о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», бр.88/2017 и 27/2018-

др.закони и 10/2019), којима је прописано да орган управљања има девет чланова укључујући 

и председника, као и да орган  управљања чине по три представника из реда запослених у 

установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе, и да чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси 

решење о именовању органа управљања. Решење о именовању, односно разрешењу органа 

управљања коначно је у управном поступку. 

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата поједине 

чланове, укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев као и у 

случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог 

овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган 

управљања. 

Средња школа Кнић доставила је дана 23.09.2019.год Скупштини општине Кнић  

предлог за промену чланa школског одбора из реда родитеља због престанка основа на који 

је члан биран и истовремено предложилa новог члана. 

Овим Решењем се у складу са Законом разрешава и именује нови чланови Школског 

одбора Средње школе у Книћу до истека мандата органа управљања именованих Решењем 

СО Кнић  (''Службени гласник општине Кнић'', бр. 14/18 и 01/2019). 

 

Правна поука: Решење је коначно и против истог се може поднети тужба надлежном 

суду у року од 30 дана.  

 

 

Број: 119-1332/2019-01                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ             

У Книћу,08.10.2019.године                                                       Милош Сретеновић с.р.               

 

 

 
АКТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 
                   САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ, дана 20.09.2019 године, на основу 

чл. 20. Одлуке о месним заједницама на територији општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр.16/19), чл.15. став 5. и чл. 28. став 1. и  2. Статута Месне заједнице Љуљаци 

(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/09), донео  је  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ 

 

 

            1. Милош Милинковић из Љуљака бира се за председника Савета Месне 

заједнице Љуљаци. 

  2. Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу, 

сазива седнице Савета, наредбодавац је у извршењу финансијског плана и обавља и друге 

послове у складу са Статутом месне заједнице. 
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  3.   Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  4. Одлуку доставити изабраном председнику Савета месне заједнице, 

Општинској управи општине Кнић- Стручној служби за скупштинске послове и послове 

Општинског већа и Одељењу за финансије, и буџет. 

 

 

Број:сл/19     

У Љуљацима,20.09.2019. год. 

 

            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА, 

                                                                            Милош Милинковић с.р. 

 

 

 
                   САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ,  на седници од  20.09.2019. године, 

на основу чл. 28. став 1. и  2. Статута Месне заједнице Љуљаци  (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр. 3/09 ), донео  је  

 

 

 

 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ 

 

 

1. Утврђује се да Драгану Цековићу председнику Савета Месне заједнице Љуљаци 

престаје функција председника Савета Месне заједнице Љуљаци пре истека времена на које 

је биран због подношења оставке на функцију представника Савета МЗ Љуљаци.  

2. Одлуку доставити Драгану Цековићу из Љуљака, Општинској управи општине 

Кнић- Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа и Одељењу за 

финансије и буџет. 

 

 

Број: сл/19       

У Љуљацима, 20.09.2019. год. 

 

       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА, 

                                                                       Милош Милинковић с.р. 
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