СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 13

Кнић, 12.09.2014.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.20. став 1.
тачка 3. и чл.32.став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл. 63. став 1.
Закона о Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09
73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/13,63/13-исправка и
108/13), чл.13.став 1. тачка 4. и чл.35.став 1. тачка 2.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
донела је
О Д Л У К У
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Кнић
2014.годину (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.16/13
6/14), - у даљем тексту Одлука, у чл.1. износ
''383.000.000 динара'', замењује се износом
''391.527.000 динара''.
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Члан 2.
У чл.2. у ставу 1. под А. рачун прихода и
примања, расхода и издатака, тачка 1. укупни приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине износ од
''363.000.000 динара'', замењује се износом од
''371.527.000 динара'', подтачка 1.1. текући приходи износ
од ''363.000.000 динара'', замењује се износом од
''371.527.000 динара''.
Тачка 2. укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине износ од ''383.000.000 динара'',
замењује се износом од ''391.527.000 динара'', подтачка
2.1. текући расходи износ од ''383.000.000 динара'',
замењује се износом од ''391.527.000 динара''.
Члан 3.
У чл.3. став 1. износ од ''383.000.000 динара'',
замењује се износом од ''391.527.000 динара'', у алинеји 1.
износ од ''363.000.000 динара'', замењује се износом од
371.527.000 динара''.
У
чл.3.
табеларни
приказ,
економска
класификација 7. текући приходи, колона 3. средства из
буџета, износ од ''363.000.000 динара'', замењује се
износом од ''371.527.000 динара'', у колони 6. износ од
''379.257.000 динара'', замењује се износом од
''387.784.000 динара''.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

Економска класификација 73, донације и
трансфери, у колони 3. средства из буџета, износ од
''204.000.000 динара'', замењује се износом од
''212.527.000 динара'', у колони 6. укупно, износ од
''211.650.000 динара'' замењује се износом од
''220.177.000 динара''.
Економска класификација 733, трансфери од
других нивоа власти, у колони 3. средства из буџета,
износ од ''204.000.000 динара'', замењује се износом од
''212.527.000 динара'', у колони 6. укупно, износ од
''211.650.000 динара'' замењује се износом од
''220.177.000 динара''.
Економска класификација 733150, текући
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине, у колони 3. средства из буџета, износ од
''204.000.000 динара'', замењује се износом од
''212.527.000 динара'', у колони 6. укупно, износ од
''211.650.000 динара'' замењује се износом од
''220.177.000 динара''.
Укупно у колони 3. средства из буџета износ од
''383.000.000 динара'', замењује се износом од
''391.527.000 динара'', у колони 6. износ од ''399.257.000
динара'', замењује се износом од ''407.784.000 динара''.
Члан 4.
У чл.4. Одлуке, у табеларном прегледу, где су
приказани расходи и издаци буџета по основним
наменама:
Конто 421 – стални трошкови, у колони 3.
средства из буџета, износ од ''18.950.000 динара''
замењује се износом од ''19.950.000 динара'', у колони 6
износ од „19.600.000 динара“ замењује се износом од
„20.600.000 динара“ .
Конто 423-услуге по уговору, у колони 3.
средства из буџета, износ од ''9.100.000 динара'', замењује
се износом од ''9.712.000 динара'', у колони 6.
укупна средства, износ од ''11.010.000 динара'', замењује
се износом од ''11.622.000 динара''.
Конто 424-специјализоване услуге, у колони 3.
средства из буџета, износ од ''34.906.000 динара'',
замењује се износом од ''32.094.000 динара'', у колони 6.
укупна средства, износ од ''35.206.000 динара'', замењује
се износом од ''32.394.000 динара''.
Конто 425-текуће поправке и одржавање, у
колони 3. средства из буџета, износ од ''31.210.000
динара'', замењује се износом од ''43.537.000 динара'', у
колони 6. укупна средства, износ од ''33.050.000 динара''
замењује се износом од ''45.377.000 динара''.
Укупно 420 у колони 3. средства из буџета,
износ од ''104.626.000 динара'' замењује се износом од
''115.753.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ
од ''110.396.000 динара'' замењује се износом од
''121.523.000 динара''.
Конто
450
–
субвенције,
економска
класификација 451-субвенције јавним нефинансијским
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корпорацијама, у колони 3. средства из буџета, и колони
6. укупна средства, износ од ''2.900.000динара'' замењује
се износом од ''1.600.000 динара''.
Укупно 450 у колони 3. средства из буџета, и
колони 6. укупна средства, износ од ''2.900.000динара''
замењује се износом од ''1.600.000 динара''.
Конто 511-зграде и грађевински објекти, у
колони 3. средства из буџета, и колони 6. укупна
средства, износ од ''90.500.000 динара'' замењује се
износом од ''89.200.000 динара''.
Укупно 510 у колони 3. средства из буџета,
износ од ''97.610.000 динара'' замењује се износом од
''96.310.000 динара'', у колони 6. укупна средства, износ
од ''98.140.000 динара'' замењује се износом од
''96.840.000 динара''.
Укупно расходи и издаци, у колони 3. средства
из буџета, износ од ''383.000.000 динара'', замењује се
износом од ''391.527.000 динара'', у колони 6. укупна
средства, износ од ''399.257.000 динара'', замењује се
износом од ''407.784.000 динара''.

12.09.2014.

позиција 139 економска класификација 424 –
специјализоване услуге, у колони 5. средства из буџета и
колони 8. укупна средства износ од ''24.000.000 динара''
замењује се износом од ''23.388.000 динара''.
Раздео XII Фонд за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства, глава 12.1.
функција 421 – пољопривреда, позиција 1570, економска класификација 424 – специјализоване
услуге, у колони 5. средства из буџета и колони 8. укупна
средства износ од ''2.800.000 динара'' замењује се
износом од ''2.600.000 динара''.
позиција 157-1, економска класификација 425 –
текуће поправке и одржавање, у колони 5. средства из
буџета и колони 8. укупна средства износ од ''4.000.000
динара'' замењује се износом од ''7.800.000 динара''.
позиција 157-2 економска класификација 425текуће поправке и одржавање – извор 07, у колони 5.
средства из буџета и колони 8. укупна средства износ од
''9.500.000 динара'' замењује се износом од ''18.027.000
динара''.
позиција 160-0, економска класификација 451субвенције јавним нефинансијским кор., у колони 5.
средства из буџета и колони 8. укупна средства износ од
''1.800.000 динара'' замењује се износом од ''500.000
динара''.
позиција 161-0, економска класификација 511зграде и грађевински објекти, у колони 5. средства из
буџета и колони 8. укупна средства износ од ''4.600.000
динара'' замењује се износом од ''3.300.000 динара''.
Извор 01 – приходи из буџета, износ од
''22.350.000 динара'', замењује се износом од ''23.350.000
динара''.
Извор 07 – донације од осталих нивоа власти,
износ од ''9.500.000 динара'', замењује се износом од
''18.027.000 динара''.
Укупно раздео XII у колони 5. средства из
буџета и колони 8. укупна средства износ од ''31.850.000
динара'' замењује се износом од ''41.377.000 динара''.
Укупно расходи и издаци, у колони 5. средства
из буџета износ од ''383.000.000 динара'', замењује се
износом од ''391.527.000 динара'', у колони 8. укупна
средства износ од ''399.257.000 динара'' замењује се
износом од ''407.784.000 динара''.

Члан 5.
II. НАСЛОВ ПОСЕБАН ДЕО
У чл.6. Одлуке у табеларном прегледу раздео I –
Скупштина општине, Општинско веће и председник
општине, глава 1.1.
Функција 110 извршни и законодавни органи,
позиција 3, економска класификација 421-стални
трошкови – јавна расвета електр.енергија, у колони 5.
средства из буџета и колони 8. укупна средства износ од
''7.000.000 динара'' замењује се износом од ''8.000.000
динара''.
позиција 11, економска класификација 424накнада за одводњавање (споразум), у колони 5. средства
из буџета и колони 8. укупна средства износ од
''6.500.000 динара'' замењује се износом од ''4.500.000
динара''.
Извор 01 – приходи из буџета, износ од
''26.626.000 динара'', замењује се износом од ''25.620.000
динара''.
Укупно раздео I, у колони 5. средства из буџета
и колони 8. укупна средства износ од ''28.126.000 динара''
замењује се износом од ''27.126.000 динара''.
Раздео IV средње образовање, глава 4.1:
функција 920 средње образовање, позиција 50,
економска класификација 463 – текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти, подидентификација
416 – награде, бонуси и остали посебни
расходи, у колони 5.средства из буџета и колони
8.укупна средства износ од ''50.000 динара'' замењује се
износом од ''131.600 динара'',
позиција
52
економска
класификација,
економска класификација 463 – текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти, подидентификација
422 – трошкови путовања, у колони 5. средства из
буџета и колони 8. укупна средства износ од ''2.100.000
динара'' замењује се износом од ''2.018.400 динара''.
Раздео XI Буџетски фонд и месне заједнице,
глава 11.1.
функција 620 – развој заједнице, позиција 138,
економска класификација 423 – услуге по уговору, у
колони 5. средства из буџета и колони 8. укупна средства
износ од ''200.000 динара'' замењује се износом од
''812.000 динара''.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а
примењиваће се од 01.01.2014.године.

Број: 400-905/14-03
У Книћу, 10.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014. године, на основу члана 41. став
1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, (''Сл.гласник РС'',бр. 36/09 и 88/10),
чл.32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.35. став 1. тачка 27.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08) и
чл.146. став 2. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је

Број 13 – страна 3

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.53. и 55.
Закона о водама (''Сл.гласник РС'',бр.30/10), чл.32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), и чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), донела је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА
2014.ГОДИНУ

Члан 1.
У Оперативном плану за одбрану од поплава за
воде II реда на територији општине Кнић за 2014.годину,
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.6/14 и 9/14) у табеларном
прегледу састава Општинског штаба за одбрану од
поплава врше се следеће допуне:
- у тачки 15. после речи ''помоћник за
Драгушицу'' додају се речи ''Милован Банковић,
Драгушица, 065897 11 66''.

Члан 1.
У Локалном акционом плану запошљавања
општине Кнић за 2014.годину (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 5/14), у делу IV ''Мере активне политике
запошљавања''
-''финансијски
оквир
политике
запошљавања и извори финансирања'', став 3., 4. и 5. се
бришу, а уместо њих се уносе нови ставови 3., 4. и 5. и 6.
који гласе:
''Потребна средства за реализацију мера активне
политике запошљавања, кроз суфинансирање или
финансирање истих обезбеђена су у Буџету општине
Кнић за 2014.годину, у износу од 1.100.000,оо динара.
У колико се код надлежног Министарства
обезбеде средства за суфинансирање мера активне
политике запошљавања, износ опредељен Одлуком о
буџету општине Кнић за 2014. годину, представљаће
партиципацију општине Кнић за спровођење мера
утврђених овим планом.
У колико се код надлежног Министарства не
обезбеде средства за суфинансирање мера активне
политике запошљавања, општина Кнић ће финансирати
спровођење мера активне политике запошљавања у
износу опредељеном за ове намене.
Врсту мера активне политике запошљавања,
број и структуру незапослених лица у спровођењу мера
утврдиће Локални Савет за запошљавање за територију
општине Кнић.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
Број: 217-1012/14-01
У Книћу, 10.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.15. став 1.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник
РС'',бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник
РС'',бр. 98/10), чл.35. став 1. тачка 7. и 27. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146. и 147.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС''',бр.95/08), донела је

Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

О Д Л У К У
О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Број:9-1075/2014-01
У Книћу, 10.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 4/11, 9/12, 11/13, 14/13 и
6/14), у чл.3. алинеја 3. ''начелник Општинског штаба:
Зоран Јоксић, шеф Одсека за управљање ризиком и
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координацију рада штабова у Управи за ванредне
ситуације у Крагујевцу'', мења се и гласи: ''начелник
Општинског штаба: Горан Васиљевић, радник Управе за
ванредне ситуације у Крагујевцу-Одељење за цивилну
заштиту, инспектор цивилне заштите за општину Кнић''.
У истом члану у тачки 2. речи ''Љиљана
Жиропађа, заменик председника Скупштине'', замењују
се речима ''Саша Милинковић, заменик председника
Скупштине''.

12.09.2014.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07), чл.155. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 5/11
и 55/13), чл.50. став 2. Закона о предшколском васпитању
и образовању (''Сл.гласник РС'',бр.18/10), чл.2.
Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у
дечјим установама (''Сл. гласник РС'',бр.1/93 и 6/96) и
чл.35. став 1. тачка 27. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ЦВЕТИЋ''

Број: 119-988/14-01
У Книћу, 10.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

I.
Утврђује се економска цена услуга за
целодневни боравак деце у Предшколској установи
''Цветић'' и то:
- за целодневни боравак деце, у износу од
24.503,62 динара, по детету;
- за целодневни боравак деце обухваћене
припремним предшколским програмом, у износу од
22.053,6о динара, по детету.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл. 20. став 1.
тачка 39. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.65. Закона о буџетском систему
(''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка и 108/13), чл.35. став 1. тачка 7.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),
чл.146. став 2. и чл. 147. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС''',бр.95/08),
донела је

II.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
Број: 60-744/14-01
У Книћу, 10.09.2014.године

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Милови, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.2/09, 7/09 и 1/10), у чл. 14
а. став 3. мења се и гласи:
''Председнику Управног одбора одређује се
накнада за рад у износу од 30.000,оо динара, месечно, у
нето износу''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 10.09.2014. године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл. 134, а у вези чл.132. Закона о
здравстевној заштити( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) ),
чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.19. и чл. 22. Статута Дома
здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, на који је
Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем
бр.110-180/07-01 од 04.06.2007.г., са изменом на коју је
дата сагласност Решењем СО Кнић, бр.110-527/2009-01,
од 12.06.2009.године, донела је

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
Број: 401-1008/14-01
У Книћу, 10.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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Које испуњава друге услове предвиђене
Статутом здравствене установе.
У одредбама чл.19. и чл.22. Статута Дома
здравља преузете су наведене одредбе Закона.
Управни одбор Дома здравља је на седници од
09.06.2014.године донео Одлуку да се у наредних месец
дана распише конкурс за избор директора. Конкурс је
објављен у листу ''Послови'' од 09.07.2014.године, а по
расписаном конкурсу приспело је четири пријаве које су
поднели:
1. Др Весна Радовановић, специјалиста опште
медицине из Крагујевца, распоређена на
пословима лекара у Амбуланти Губеревац;
2. Др Снежана Васиљевић Шебек, специјалиста
гинекологије и акушерства(распоређена на
пословима
геинеколога
у
Служби
за
здравствену заштиту жена.
3. Др Борисав Миловановић, специјалиста опште
медицине из Крагујевца (на пословима
директора Дома здравља);
4. Др
Љиља
Илић,
специјалиста
пнеумофтизиологије
из
Крагујевца
(распоређена на пословима пнеумофтизиолога у
Одсеку за пнеумофтизиологију).

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И
КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ

3)

1. За вршиоца дужности директора Дома
здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у Книћу, именује
се, до избора директора, а најдуже на шест месеци:
- Др Љиља Илић, специјалиста
пнеумофтизиологије из Крагујевца.
2. Именовани вршилац дужности директора је
дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања Решења о именовању у ''Службеном
гласнику општине Кнић''.
3. Мандатни период од шест месеци
именованом вршиоцу дужности почиње да тече од дана
ступања на дужност.
4. Ступањем на рад именованог вршиоца
дужности директора престаје дужност директора Дома
здравља именованог Решењем Скупштине општине Кнић
број: 119-656/2010-01 од 10.09.2010.године(''Сл.гл.
општине Кнић'', бр. 6/10)
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
6. Решење доставити Др Љиљи Илић из
Крагујевца, именованој за вршиоца дужности директора,
Др Борисаву Миловановићу, директору Дома здравља и
Управном одбору Дома здравља ''Даница и Коста
Шамановић'' у Книћу.

Управни
одбор
је
на
седници
од
22.08.2014.године, разматрао приспеле пријаве и
констатовао да сви кандидати испуњавају услове
конкурса. Чланови Управног одбора су предложили два
кандидата за директора, и то: Др Борисава Миловановића
и Др Љиљу Илић. Већином гласова Управни одбор је
донео Одлуку да се Скупштини општине Кнић предложи
да се за директора Дома здравља именује Др Борисав
Миловановић, специјалиста опште медицине из
Крагујевца . Одлука са документацијом је достављена
Скупштини општине Кнић - Комисији за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине и
административна питања 25.08.2014. године. Комисија је
на седници од 28.08.2014. године разматрајући Одлуку
Управног одбора са приложеном документацијом
утврдила да расписани конкурс није у складу са
одредбама Закона о здравственој заштити, и одредбама
Статута Дома здравља, имајући у виду да је у конкурсу
наведено да ''Директор Дома здравља на пословима своје
стручне спреме ради ¾ радног времена а на пословима
руковођења ¼ радног времена. Статутом није утврђен
проценат радног времена те се има подразумевати да је
радно време директора 100% а не 25% како је то
наведено у конкурсу, а императивном одредбом члана
141. Закона о здравстевој заштити, је прописано да се
услови за именовање директора уређују Статутом.
С обзиром на напред наведено, Комисија се, као
надлежно радно тело оснивача, на седници од 28.08.2014.
године определила да Скупштини предложи именовање
вршиоца дужности директора како оснивач не би био
доведен у ситуацију да поступа супротно Закону и
Статуту Дома здравља на који је дао сагласност. На тој
седници је закључено да се обави разговор са два
кандидата која су учествовала на конкурсу за директора,
Др Борисавом Миловановићем и са Др Љиљом Илић , о
томе да ли неко од њих прихвата да буде предложен за
в.д. директора, па је задужен председник Скупштине да
обави разговор са оба кандидата. Такође, затражено је да
Управни одбор достави документацију о испуњавању
услова за директора за оба кандидата, а што је
достављено 29.08.2014.године и да се, ако један од ова
два кандидата прихвати кандидатуру за в.д. директора,

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 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. Даље, чланом 134. Закона о
здравстевној заштити ( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон)
прописано је:
''Ако управни одбор здравствене установе не
изврши избор кандидата за директора здравствене
установе, односно ако оснивач здравствене установе не
именује директора здравствене установе у складу са
одредбама овог закона оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора на период од шест месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности
директора здравствене установе односе се и на вршиоца
дужности директора здравствене установе.''
Чланом 132. Став 1. Закона прописано је да за
директора здравствене установе може бити именовано
лице :
1) Које има високу школску спрему здравствене
струке или високошколску спрему друге струке
са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента;
2) Које има најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите;

Draft

Страна 6 – Број 13

Службени гласник општине Кнић

седница Комисије одржи 01. септембра како би се
утврдио предло Решења о именовању вршиоца дужности
директора.
Поступајући
по
Закључку
Комисије,
председник Скупштине је обавио разговор са оба
кандидата. Кандидат Др Борисав Миловановић није био
сагласан да буде предложен за в.д. директора Дома
здравља, а Др Љиља Илић је прихватила кандидатуру за
именовање в.д. директора , па је Комисија на седници од
01.09. 2014. Године донела закључак и Скупштини
предложила да за вршиоца дужности директора Дома
здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу именује
Др Љиља Илић, специјалиста пнеумофтизиологије из
Крагујевца.
С обзиром на то да је чл.43. став 1. тачка 1.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), и чл
69. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08) прописано да Комисије
припрема предлоге за избор и именовање директора, у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
Комисија је сходном применом наведених одредаба
донела Закључак и предложила Скупштини доношење
Решења.
Скупштина општине Кнић је на седници од
10.09.2014. године донела Решење и именовала вршиоца
дужности директора Дома здравља, и то: Др Љиљу Илић,
специјалисту пнеумофтизиологије из Крагујевца.

12.09.2014.

2. Решење ступа на снагу наредног даном
доношења.
3. Именовани директор је дужан да ступи на рад
наредног дана од дана именовања.
4. Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
5. Решење доставити Предрагу Ранчићу из
Кнића, Управном одбору Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, и
Општинској управи општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у
чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а.
став 2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу(
''Општински службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) , чл.
22. Статута Буџетског фонда за локалне и некатегорисане
путеве и комуналну делатност на селу -пречишћен текст,
(''Сл.гл.општине Кнић'', бр 9/14), којим одредбама је
прописано да Скупштина именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби чији
је оснивач.
Скупштина општине Кнић је на седници од
18.03.2014. године донела Решење и именовала Предрага
Ранчића за вршиоца дужности директора Буџетског
фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу, на период до именовања директора, а
најдуже шест месеци. Након што је измењен Статут
којим је прецизиран поступак за именовање директора,
Управни одбор је расписао конкурс који је објављен у
листу ''Послови''. По разматрању приспелих пријава
Управни одбор је за директора предложио Предрага
Ранчића , дипломираног економисту из Кнића, и предлог
са документацијом којом се доказује да предложени
кандидат испуњава услове конкурса доставио Комисији .
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта скупштине и административна питања
је на седници од 28.08.2014. године разматрала предлог
Управног одбора са документацијом и утврдила да
предложени кандидат испуњава улове за именовање
директора Фонда који су прописани чланом 23. Статута
Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и
комуналну делатност на селу- пречишћен текст, па је
утврдила предлог Решења.
Скупштина општине Кнић је на седници од
10.09.2014.године донела Решење и именовала Предрага
Ранчића, дипломираног економисту из Кнића, за
директора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане
путеве и комуналну делатност на селу.

Број: 110-1025/2014-01
У Книћу, 10.09.2014.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.2.а. став 2. Одлуке о
оснивању Буџетског фонда за локалне и некатегорисане
путеве и комуналну делатност на селу (''Општински
службени гласник'' бр. 10/92 и 31/05) и чл. 22. 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 ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ
ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ,
У КНИЋУ

Број: 119-1030/14-01
У Книћу, 10.09.2014.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

1. За директора Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу
именује се Предраг Ранчић , дипломирани економистаменаџер за финансије и банкарство из Кнића, на
мандатни период од четири године..

Draft

12.09.2014.

Службени гласник општине Кнић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 10.09.2014. године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), 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 7/09), и чл 15. Статута Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 7/09) донела је
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1. У Управни одбор Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
именују се:
- Љубиша Спакић из Кусовца, за члана.
2. Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора
именованог Решењем Скупштине општине Кнић, 119232/2013-01 од 11.07. 2013. (''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.11/13, 4/14 и 6/1/14 ).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење
доставити
именованом
члану
Управног одбора-Љубиши Спакићу из Кусовца и
Управном одбору фонда за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Број: 119-1028-1/2014-01
У Книћу, 10.09.2014.г.

1. Утврђује се да Милану Николићу из
Коњуше, члану Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде, водопривреде и шумарства општине
Кнић, именованом решењем Скупштине општине Кнић
број:
119-232/2013-01 од 11.07.2013. године (''Сл.
гласник општине Кнић'', бр. 11/13) престаје мандат
члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде,
водопривреде и шумарства општине Кнић, пре истека
мандата, са даном 03.06.2014. године, због наступања
смрти.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити Управном одбору Фонда за
развој пољопривреде, водопривреде и шумарства
општине Кнић.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Број: 119-1028/2014-01
У Книћу, 10.09.2014.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 10.09.2014.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07), чл.35. став 1. тачка 10. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), 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 ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

Draft

Страна 8 – Број 13

Службени гласник општине Кнић

12.09.2014.
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