
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2018. Број: 16. Кнић, 03. 08. 2018. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
    

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 03. 08. 2018. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07 и 
83/14 - др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 35. став 1. тачка 13. и члана 63. став 4. Статута општине 
Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16) , члана 42. и члана 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08) , донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције председника општине Кнић 
 

1. ЗОРАНУ ЂОРОВИЋ, из ГРУЖЕ  престаје функција председника општине Кнић, на коју је 
изабран Решењем број 119-610/16-01 од 26. 05. 2016. године, закључно са 03. августом 2018. године, због 
поднете оставке на функцију председника општине Кнић дана 27 .07. 2018. године.  

 
2. Председник општине коме је престао мандат дужан је да врши текуће послове из своје надлежности 

до ступања на дужност новог председника општине. 
 
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .  
 
4. Решење доставити Зорану Ђоровић из Груже, Одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу 

управу и заједничке послове.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , 
члана 35. став 1. тачка 13. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник 
општине Кнић“ , број 3/16) којима је прописано да Скупштина општине бира и разрешава председника општине 
и на предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове општинског већа. Чланом 50. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), чланом 63. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине 
Кнић“, број 3/16), и чланом 42. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 
95/08) између осталог прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика 
председника општине и општинског већа. Председник општине, заменик председника општине или члан 
општинског већа који су разрешени или су поднели оставку остају на дужности и врше текуће послове, до 
избора новог председника општине, заменика председника општине или члана општинског већа.   

Зоран Ђоровић изабран је за председника општине Кнић на конститутивној седници Скупштине 
општине Кнић од 26. 05. 2016. године решењем број 119-610/16-01 а дана 27 .07. 2018. године поднео је оставку 
на функцију председника општине Кнић, заведену од бројем 119-1132/2018-01.  

С обзиром на све напред наведено, а на основу поднете оставке, стекли су се услови за престанак 
функције председника општине Кнић, Зорана Ђоровић, што је Скупштина општине Кнић утврдила овим 
Решењем.  
 

Број: 119-1154/2018-01                                                   
У Книћу, 03. 08. 2018. године                                               
 
                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03. 08 .2018. године, на основу члана 50. став 1. 

Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон , 101/2016- др. закон и 47/2018) , 
члана 63. став 1.  Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 3/16) , 
члана 42. став 1. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 
95/08) , донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата заменика председника општине Кнић 

 
  1. ЈЕЛЕНИ ОБРАДОВИЋ из Кнића, која је изабрана за заменика председника општине Кнић, са 
изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, престаје мандат заменика председника општине Кнић 
закључно са 03. августом 2018. године, због престанка мандата председника општине.  
 

2. Заменик председник општине коме је престао мандат дужан је да врши текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог председника општине. 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .  
 
4. Решење доставити Јелени Обрадовић, Општинској управи општине Кнић, Стручној служби за 

скупштинске послове и послове општинског већа, Одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу управу и 
заједничке послове Кнић.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 50. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ , 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 63. став 1. 
Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 3/16) , члана 42. став 1. и члана 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине. Како је председник 
општине Кнић Зоран Ђоровић поднео оставку дана 27. 07. 2018. године, која је констатована на седници 
Скупштине општине Кнић од 03. 08. 2018. године и донето решење о престанку мандата председника општине 
број 119-1154/2018-01 у складу са чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гл. РС“ , бр. 
129/0783/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , по сили Закона престао је мандат и заменици 
председника општине Јелени Обрадовић из Кнића. 

 
Број: 119-1155/208-01                                              
У Книћу, 03.08.2018. године                                            
 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03. 08. 2018.године, на основу члана 50. став 1. 

Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) , 
члана 63. став 1.  Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 3/16) , члана 
42. став 1. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , 
донела је  

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

 
1. ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, изабраном 26. 06. 2016. године ( „Службени гласник 

општине Кнић“ бр. 9/16 и 8/17) престаје мандат закључно са 03. августом 2018. године, због престанка мандата 
председника општине.   

 
2. Чланови Општинског већа општине Кнић којима је престао мандат дужни су да врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине. 
 
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
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4. Решење доставити члановима Општинског већа којима је престао мандат и то: Дамјану Ћупрић из 

Кнића, Ненаду Марковић из Груже, Срећку Илић из Груже, Марку Анђелић из Пајсијевића, Горану Илић из 
Брњице, Здравку Здравковић из Кнића и Милији Ђурић из Брњице; , Општинској управи општине Кнић, 
Стручној служби за скупштинске послове и послове општнског већа. Одељењу за финансије и буџет и 
Одељењу за општу управу и заједничке послове.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 50. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 63. став 1.  
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ бр. 3/16) , члана 42. став 1. и 
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) ,  којима је 
прописано да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског 
већа. Како је председник општине Кнић Зоран Ђоровић поднео оставку дана 27. 07. 2018. године, која је 
констатована на седници Скупштине општине Кнић од 03. 08. 2018. године и донето решење о престанку 
мандата председника општине број 119-1154/2018-01 у складу са чланом 50. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гл. РС“ , бр. 129/0783/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , по сили Закона престао је 
мандат и Општинском већу општине Кнић у саставу: Дамјан Ћупрић из Кнића, Ненад Марковић из Груже, 
Срећко Илић из Груже, Марко Анђелић из Пајсијевића, Горан Илић из Брњице, Здравко Здравковић из Кнића и 
Милија Ђурић из Брњице. 

 
Број:119-1156/2018-01                                                                          
У Книћу, 03. 08. 2018. године                                                                         

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 03. 08. 2018. године, по спроведеном 

тајном изјашњавању одборника Скупштине општине Кнић, на основу члана 42. и члана 43. став 1. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07,  83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 
54.став 1. Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 37. 
став 1. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника општине Кнић 

 
1. МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ из Балосава, одборник изабран са изборне листе „Александар Вучић- 

Србија побеђује“ ИЗАБРАН ЈЕ за председника општине Кнић, на мандатни период до истека мандата 
скупштинског сазива изабраног на локалним изборима 24. 04. 2016. године.  

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .  
 
3. Решење доставити Мирославу Николић из Балосава, изабраном председнику општине Кнић, и 

Општинској управи општине Кнић- Одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу управу и заједничке 
послове.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 42. и члана 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ ,бр. 129/07, 83/14- др. закон 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 54. 
став 1. Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 
37.став 1. и чл. 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којим 
је прописано да је председник општине извршни орган општине, да председника општине бира Скупштина, из 
реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, као 
и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине. Како Скупштина општине Кнић има 33 одборника и како је  
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седници Скупштине општине Кнић која је одржана 03. 08. 2018. године, за избор Мирослава Николић из 
Балосава, одборника изабраног са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“ на функцију 
председника општине гласало 23 одборника, што представља већину од укупног броја одборника (најмање 17) 
то је сагласно Закону, Статуту и Пословнику исти изабран на функцију председника општине Кнић. 
  

Број:119-1157/2018-01 
  У Книћу, 03. 08. 2018. године                                                 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03. 08. 2018. године, на основу члана 43. став 6. 

Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , 
члана 55. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) и члана 38. 
став 4. и члана 147. став 3.  Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о сталном раду председника општине Кнић 
 

1. МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ, изабрани председник општине Кнић, је на сталном раду у општини 
Кнић. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 04. 08. 2018. године, од када 
изабрани председник општине ступа на рад. 

3. Решење доставити Мирославу Николићу- изабраном председнику општине Кнић, Одељењу за 
финансије и буџет, Одељењу за општу управу и заједничке послове и Стручној служби за скупштинске послове 
и послове општинског већа. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана члана 43. став 6. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 55. 
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) и члана 38. став 4. и 
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којим је 
прописано да су председник општине и заменик председника општине на сталном раду у општини, као и да 
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у сладу са 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

Како је на седници Скупштине од 03. 08. 2018. године, за председника општине Кнић изабран 
Мирослав Николић из Балосава, одборник са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ , овим 
Решењем се утврђује, у складу са Законом, Статутом и Пословником, да је изабрани председник на сталном 
раду, и то почев од 04. 08. 2018. године од када је дужан да ступи на рад. 

Број: 119-1160/2018-01  
У Книћу, 03. 08. 2018. године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03. 08. 2018.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 16. – страна 5 

Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 03. 08. 2018. године, по спроведеном 
тајном изјашњавању одборника Скупштине општине Кнић,  Кнић, на основу члана 43. став 2., 3. и 4. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 54. 
став 2. , 3. и 4. Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 
38. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о избору заменика председника општине Кнић 
 

1. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ из Честина, одборник изабран са изборне листе „Александар Вучић- Србија 
побеђује“ изабран је за заменика председника општине Кнић, на мандатни период до истека мандата 
скупштинског сазива изабраног на локалним изборима 24. 04. 2016. године. 

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ .  
 
3. Решење доставити Драгану Јовановић из Честина, изабраном заменику председника општине Кнић, и 

Општинској управи општине Кнић- Одељењу за финансије и буџет и Одељењу за општу управу и заједничке 
послове.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 43. став 2. , 3. и 4. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07 и 83/14- др. закон) , члана 54. став 2. , 3. и 4. Статута 
општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 38. и члана 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којим је прописано да је 
председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља 
своју дужност, да кандидата за заменика председника општине предлаже кандидат за председника општине, из 
реда одборника, и да се заменик бира на исти начин као и председник општине: на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, као и да Скупштина Решењем одлучује о 
појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 
Скупштине. Како Скупштина општине Кнић има 33 одборника и како је  седници Скупштине општине Кнић 
која је одржана 03. 08. 2018. године, за избор Драгана Јовановић, одборника изабраног са изборне листе 
„Александар Вучић- Србија побеђује“ на функцију заменика председника општине гласало 24 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника (најмање 17) то је сагласно Закону, Статуту и Пословнику исти 
изабран на функцију заменика председника општине Кнић. 
 
  Број: 119-1158/2018-01 

 У Книћу, 03. 08. 2018. године                                           
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03. 08. 2018. године, на основу члана 43. став 6. 
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон , 101/2016- др. закон и 47/2018) , 
члана 55. Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) и члана 38. 
став 4. и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о сталном раду заменика председника општине Кнић 
 

1. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, изабрани заменик председника општине Кнић, је на сталном раду у 
општини Кнић. 

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 04. 08. 2018. године, од када 

изабрани заменик председника општине ступа на рад. 
 
3. Решење доставити Драгану Јовановићу- изабраном заменику председника општине Кнић, Одељењу 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана члана 43. став 6. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 55. 
Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) и члана 38. став 4. и 
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којим је 
прописано да су председник општине и заменик председника општине на сталном раду у општини, као и да 
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у сладу са 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

Како је на седници Скупштине од 03. 08. 2018. године, за заменика председника општине Кнић изабран  
Драган Јовановић из Честина, одборник са изборне листе „Александар Вучић- Србија побеђује“ , овим 
Решењем се утврђује, у складу са Законом, Статутом и Пословником, да је изабрани заменик председника на 
сталном раду, и то почев од 04. 08. 2018. године од када је дужан да ступи на рад. 

  
Број: 119- 1161/2018-01  
У Книћу, 03. 08. 2018. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 03. 08. 2018.године, по спроведеном тајном 

изјашњавању одборника Скупштине општине Кнић,, на основу члана 42. и члана 45. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) , члана 57. Статута 
општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 39. и члана 147. став 3. 
Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о избору Општинског већа општине Кнић 
 

1. У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, изабрани су на мандатни период до истека мандата 
скупштинског сазива изабраног на локалним изборима одржаним 24. априла 2016. године  
 
1. Анђелић Марко из Пајсијевића;  
2. Марковић Ненад из Груже;  
3. Ђурић Милија из Брњице;  
4. Здравковић Здравко из Кнића;  
5. Илић Горан из Брњице;  
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6. Илић Срећко из Груже;  
7. Ћупрић Дамјан из Кнића.  
 

2. У састав Општинског већа општине Кнић улазе и председник општине Мирослав Николић из 
Балосава, који је по функцији председник Општинског већа и заменик председника општине, Драган Јовановић 
из Честина, који је по функцији члан Општинског већа.  

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
4. Решење доставити изабраним члановима Општинског већа општине Кнић, председнику општине, 

заменику председника општине, и Општинској управи општине Кнић: Одељењу за финансије и буџет и 
Одељењу за општу управу и заједничке послове.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 42. и члана 45. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 57. 
Статута општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“ , бр. 3/16) , члана 39. и члана 
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић ( „Сл. гласник РС“ , бр. 95/08) , којим је прописано да 
је Општинско веће извршни орган општине, да Општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира 
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника; да 
кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине; да се о предложеној листи 
кандидата за избор Општинког већа, гласа у целини; да је председник општине председник Општинског већа а 
заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији, те да Скупштина Решењем одлучује о 
појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са Законом, Статутом и одлукама 
Скупштине.  

На седници Скупштине од 03. 08. 2018. године већином гласова од укупног броја одборника изабрани 
су чланови Општинског већа које бира Скупштина, док изабрани председник и заменик председника општине 
Кнић улазе у састав већа по функцији. 

Скупштина општине Кнић  по спроведеним локалним изборима је конституисана 26. 05. 2016. године, а 
новоизабраном Општинском већу мандат траје до истека мандата скупштинског сазива изабраног на локалним 
изборима одржаним 24. 04. 2016. године. 

 
Број:119-1159/2018-01                                                    
У Книћу, 03. 08. 2018. године                                                 
  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној 03. 08. 2018. године, на основу члана 50. 

став 4. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ , број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018) , члана 63. став 4. Статута општине Кнић ( „Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени 
гласник општине Кнић“ , број 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 престанку дужности обављања функције извршних органа општине Кнић: председника општине, 

заменика председника општине и Општинског већа општине Кнић 
 

I  Избором извршних органа општине Кнић, на седници Скупштине 
општине Кнић од 03. 08. 2018. године, и то: председника општине, заменика председника општине и 
Општинског већа утврђује се да:  

1. Председнику општине, Зорану Ђоровићу из Груже, закључно са 03. 08. 2018. године престаје 
дужност обављања функције председника општине Кнић, а која дужност му је утврђена Решењем 
Скупштине општине Кнић број 119-1154/2018-01 од 03. 08. 2018. године, чиме му престаје и стални рад у 
општини који је обављао по основу Решења Скупштине општине Кнић број: 119-610-1/16-01 од 26. 05. 2016. 
године; 

2. Заменици председника општине, Јелени Обрадовић из Кнића, закључно са 03. 08. 2018. године 
престаје дужност обављања функције заменика председника општине Кнић која дужност му је утврђена 
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Решењем Скупштине општине Кнић  број 119-1155/2018-01 од 03. 08. 2018. године, чиме јој престаје и 
стални рад у општини који је обављала по основу Решења Скупштине општине Кнић број: 119-611-1/16-01 од 
26. 05. 2016. године. 

3. Општинском већу општине Кнић, у саставу:  Дамјан Ћупрић из Кнића, Ненад Марковић из Груже, 
Срећко Илић из Груже, Марко Анђелић из Пајсијевића, Горан Илић из Брњице, Здравко Здравковић из Кнића и 
Милија Ђурић из Брњице престаје дужност обављања функције чланова Општинског већа а која дужност 
им је утврђена Решењем Скупштине општине Кнић  број 119-1156/2018-01 од 03. 08. 2018. године.  
 II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
 III Решење доставити Зорану Ђоровићу из Груже, Јелени Обрадовић из Кнића члановима Општинског 
већа којима је престала функција и Општинској управи општине Кнић: одељењу за финансије и буџет  и 
Одељењу за општу управу и заједничке послове. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гласник РС“ , бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) , члана 63. став 4. 
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) ,  којим је прописано да 
председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су разрешни или поднели 
оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог председника  општине, заменика 
председника општине или члана Општинског већа, као и да Скупштина Решењем одлучује о појединачним 
правима, обавезама и правним интересима лица у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине. 
 На седници Скупштине општине Кнић која је одржана  03. 08. 2018.  године је извршен избор 
извршних органа општине, и то председника општине Кнић, Мирослава Николића (решење бр.119-1157/2018-
01) , заменика председника општине, Драгана Јовановића (решење бр.119-1158/2018-01) и Општинског већа 
општине Кнић, (решење бр.119-1159/2018-01) а тиме лицима из тачке I, подтачке 1. , 2. и 3. престаје дужност 
обављања функције, чиме престаје и стални рад у општини Зорану Ђоровићу који је остваривао по основу 
обављања функције председника општине, као и Јелени Обрадовић, који је остваривала по основу обављања  
функције заменика председника општине. 
 С обзиром на све напред наведено Скупштина општине Кнић је донела Решењеу датом тексту. 
 

Број: 119-1168/2018-01                                                                
У Книћу, 03.  08.2018. године             

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милош Сретеновић, с.р. 
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