СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2018.

Број: 28-1.

Кнић, 28. 12. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.12.2018. године, а на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07 и 83/14др.закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. Закона о туризму (''Службени гласник РС'',број
36/09,88/10,99/11,-др.закон, 93/12,84/15 и 83/18-др.закон.), члана 15. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Кнић („Сл.гл. општине Кнић“ број 28/17) члана 35. став 1. тачка 10. Статута
општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и „ Службени гласник општине Кнић“ број 3/16),
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1. Утврђује се да вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине
Кнић, Бојану Илић из Крагујевца, дипломираном менаџеру, именованом Одлуком о оснивању
туристичке организације општине („ Службени гласник општине Кнић“ број 28/17) престаје мандат
закључно са 31.12.2018. године, због истека времена на који је именован.
2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.
3. Бојан Илић, вршилац дужности директора Туристичке организације општине Кнић,
коме је утврђен престанак мандата, дужна је да обавља функцију до ступања на рад новоименованог
вршиоца дужности директора.
4. Решење доставити Бојану Илић и Управном одбору „Туристичке организације
општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон и
47/18) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и
''Службени гласник општине Кнић'', број 3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са
законом именује директоре установа, организација и служби чији је оснивач (непотребно
изостављено), члана 15. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић („Сл.гл. општине
Кнић“ број 28/17) којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не
може бити дужи од једне године.
Именованом вршиоцу дужности директора „Туристичке организације општине Кнић“ Бојану
Илић, дипломираном менаџеру из Крагујевца, истиче период од једне године на који је именован за
вршиоца дужности закључно са 31.12.2018. године.
С обзиром на све напред наведено Скупштина доноси решење о престанку мандата вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине Кнић, због истека периода од једне године на
који је именован.
Број: 119-1886/2018-01
У Книћу, 20.12. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

Страна 2. – Број 28-1.

Службени гласник општине Кнић

28. 12. 2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.12.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон
101/16-др.закон и 47/18), члана 15. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кнић. (''Сл.
гл. општине Кнић '',број 28/17), члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник
РС'',број 95/08 ''Сл. гл. општине Кнић '',број 03/16) донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
1.За вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Кнић, именује се
- Драгица Илић из Груже, професор физичке културе
2. Мандатни период именованог вршиоца дужности директора траје до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, с тим што период обављања функције не може бити
дужи од једне године.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'' а именовани вршилац дужности директора дужан је да ступи на рад 01.01.2019.
године
4. Решење доставити Драгици Илић, именованом вршиоцу дужности директора и
Управном одбору „Туристичке организације општине Кнић“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'', број
3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом именује директоре установа,
организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено), као и у одредби члана 15. Одлуке
о оснивању Туристичке организације општине Кнић. (''Сл. гл. општине Кнић '',број 28/17), којим је
прописано да Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.Период обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од 1 (једне) године.Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности.Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора у складу са Законом.
Управни одбор Туристичке организације општине Кнић дана 25.10.2018. године донео је
Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора Туристичке организације општине Кнић на
мандатни период од 4 године.Оглас за избор директора објављен је у публикацији „Послови“ дана
07.11.2018. године.Управни одбор је на седници од 30.11.2018. године разматрао пристигле пријаве и
том приликом констатовао да су на наведени оглас пристигле три благовремене пријаве и то од
стране 3 кандидата: Сања Богићевић из Кнића, Марија Костић из Кнића и Александар Радосављевић
из Крагујевца.
Кандидат Марија Костић је након поднете пријаве поднела захтев за повлачење пријаве тако
да њена пријава на конкурс није разматрана. Кандидат Сања Богићевић из Кнића није доставила
доказ о радном искуству од 4 године као ни Програм рада па је пријава одбачена као непотпуна.
Кандидат Александар Радосављевић доставио је комплетну документацију и пријава је узета у
разматрање. Упрани одбор је разматрајући поднету пријаву оценио да понуђени програм није
задовољавајући и једногласно донео Одлуку о неуспеху конкурса и предлаже Скупштини општине
Кнић да именује вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Кнић како би се
обезбедило несметано функционисање ове установе.

Draft

28. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 28-1. – страна 3

С обзиром на све напред наведено Скупштина општине Кнић доноси решење у датом
тексту и именује Драгицу Илић, професора физичке културе за вршиоца дужности директора
„Туристичке организације општине Кнић“.
Број: 119-1887/2018-01
У Книћу, 20.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.12.2018. године, а на основу члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07 и 83/14др.закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури (''Службени гласник
РС'',број 72/09, 13/16 и 30/16- испр.), члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени
гласник РС'',број 95/08 и „ Службени гласник општине Кнић“ број 3/16), донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
„ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ

1. Утврђује се да вршиоцу дужности директора „Центра за културу и библиотека“ у
Книћу, Ани Зорић из Крагујевца, дипломираном музичару, именованој Решењем Скупштине општине
Кнић број 119-575/2018-01 од 12. 04. 2018.године („ Службени гласник општине Кнић“ број 11/18)
престаје мандат пре истека времена на који је именована и иста се разрешава дужности вршиоца
дужности директора због поднете оставке.
2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“, када и престаје мандат вд директора.
3. Ана Зорић, вршилац дужности директора „Центра за културу и библиотека“ у Книћу
којој је утврђен престанак мандата, дужна је да обавља функцију до ступања на рад новоименованог
вршиоца дужности директора.
4. Решење доставити Ани Зорић и Управном одбору „Центра за културу и библиотека“ у
Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон и
47/18) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и
''Службени гласник општине Кнић'', број 3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са
законом именује директоре установа, организација и служби чији је оснивач (непотребно
изостављено), члану 39. став 2. тачка1. Закона о култури (''Службени гласник РС'',број 72/09, 13/16 и
30/16- испр.), којима је прописано да дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем, да
директор може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.
Именовани вршилац дужности директора „Центра за културу и библиотека“ у Книћу , Ана
Зорић дипломирани музичар из Крагујевца, је дана 05.12.2018. године, поднела оставку на функцију
вршиоца дужности директора председнику Скупштине општине Кнић (заведена под бројем 1191840/2018-01).

Draft

Страна 4. – Број 28-1.

Службени гласник општине Кнић

28. 12. 2018.

С обзиром на све напред наведено Скупштина доноси решење о престанку мандата вршиоца
дужности директора „Центра за културу и библиотека“ из Кнића, због поднете оставке.

Број: 119-1840/2018-01
У Книћу, 20.12. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.12.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон
101/16-др.закон и 47/18), члана 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'',број 72/09, 13/16 и
30/16- испр.), члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08) и
члана 16. став 3. Одлуке о оснивању установе „Центар за културу и библиотека“, (''Сл. гл. општине
Кнић '',број 7/15 и 5/08) донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
„ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ“
1.За вршиоца дужности директора „Центра за културу и библиотека“ у Книћу, именује се
- Марија Костић, професор српског језика и књижевности из Крагујевца
2. Мандатни период именованог вршиоца дужности директора траје до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, с тим што период обављања функције не може бити
дужи од једне године.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'' када је именовани вршилац дужности директора дужан да ступи на рад.
4. Решење доставити Марији Костић, именованом вршиоцу дужности директора и
Управном одбору „Центра за културу и библиотека“ у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07) и члана 35. став 1. тачка
10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'',
број 3/16) којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом именује директоре
установа, организација и служби чији је оснивач (непотребно изостављено), као и у одредби члана
16. став 3. којом је прописано да оснивач може именовати вршиоца дужности директора, без
претходно спроведеног јавног конкурса, на период од годину дана, у складу са законом и Статутом
Центра, а именовани в. д. дирекора има сва права, обевезе и одговорности директора.
С обзиром на све напред наведено Скупштина општине Кнић доноси решење у датом
тексту и именује Марију Костић, професора српског језика и књижевности за вршиоца дужности
директора „Центра за културу и библиотека“ у Книћу.

Број: 119-1888/2018-01
У Книћу, 20.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић с.р.

Draft

28. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 28-1. – страна 5

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН, на седници од 21.12.2018. године, на основу чл. 28. став
1. и 2. Статута Месне заједнице Честин (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/09 ), донео је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН
1. Утврђује се да Драгану Јовановићу председнику Савета Месне заједнице Честин
престаје функција председника Савета Месне заједнице Честина пре истека времена на које је биран
због подношења оставке на функцију представника Савета МЗ Честин.
2. Одлуку доставити Драгану Јовановићу из Честина, Општинској управи општине
Кнић- Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа и Одељењу за финансије
и буџет.
Број: сл/18
У Честину, 21.12.2018. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА,
Бојан Старчевић, с.р.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН, дана 21.12.2018 године, на основу чл. 14. став
5. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08 и 2/09), чл.15. став 5. и чл. 28.
став 1. и 2. Статута Месне заједнице Честин (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/09), донео је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН
1. Бојан Старчевић из Честина бира се за председника Савета Месне заједнице
Честина.
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.
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/18
У Честину, 21.12.2018. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА,
Бојан Старчевић с.р.

Draft

Страна 6. – Број 28-1.

Службени гласник општине Кнић

28. 12. 2018.
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