СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 15

Кнић, 24.11.2014.

Цена 100,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.11.2014. године, на основу чл.61. став 2.
Закона о јавном правобранилаштву
(''Сл.гласник
РС'',бр.55/2014), чл.32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), 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
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ КНИЋ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом
одлуком
оснива
се
јавно
правобранилаштво општине Кнић (у даљем тексту јавно
правобранилаштво )
Члан 2.
Овом Одлуком уређује се организација,
делокруг рада, положај надлежност као и друга питања
за рад
и функционисање општинског јавног
правобранилаштва
Члан 3.
Јавно правобранилаштво је орган општине
Кнић, који обавља послове правне заштите имовинских
права и интереса општине.
Члан 4.
Јавно правобранилаштво обавља своју дужност
у складу са Уставом, Законом и другим општим правним
актима.
Члан 5.
Средства за рад јавног правобранилаштва
обезбеђују се у буџету општине Кнић.
Члан 6.
Седиште јавног правобранилаштва је у згради
Општинске управе општине Кнић, у Книћу.

Претплата: 700,00 дин.

Члан 7.
Јавно правобранилаштво има печат који садржи
назив и седиште јавног правобранилаштва у складу са
Законом.
Печат је округлог облика са текстом исписаним
на српском језику и ћириличним писмом:
Република Србија, Општина Кнић, Општинско јавно
правобранилаштво у средини са малим грбом Републике
Србије у дну печата исписује се седиште – Кнић,
пречника 32 мм.
Општинско јавно правобранилаштво има
штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст :
,,Република Србија Општинско јавно правобранилаштво,
број ________, датум ___________, Кнић.
На згради у којој се налази седиште општинског
јавног правобранилаштва морају бити истакнути назив
општинског јавног правобранилаштва, грб и застава
републике Србије у складу са Законом.
II ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 8.
Општинско јавно правобранилаштво предузима
правне радње
и користи правна средства ради
остваривања и заштите имовинских права и интереса
општине Кнић, као и њених органа и организација и
других правних лица чије се финансирање врши из
буџета општине Кнић пред Судовима, Управним и
другим органима .
У обављању послова из става 1. овог члана
Општинско јавно правобранилаштво има положај
законског заступника.
Члан 9.
Јавно правобранилаштво може на основу
посебно датог пуномоћја заступати у поступку пред
Судовима, органима управе и другим надлежним
органима и друга правна лица чији је оснивач општине
Кнић .
Када је прописано да у одређеном поступку
или за предузимање као одређене радње у поступку
обавезно заступање странке од стране адвоката ,јавно
правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање
под истим условима као и адвокат.
Када у истом поступку учествују странка са
супростављеним интересима, које према овој одлуци
заступа општинско јавно правобранилаштво, а ниједна од
тих странака није општина Кнић, општинско јавно
правобранилаштво ће заступати странку која је
иницирала покретање поступка.
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правним лицима чија имовинска и друга права и интересе
заступа правна мишљења у вези са закључивањем
имовинско правних и других уговора, као и правна
мишљења о другим правним питањима .
Мишљења из става 1. овог члана дају се на
захтев органа, стручних служби и лица из става 1. овог
члана, а захтев мора бити упућен у писаном облику.
Мишљења из става 1. овог члана општинско
јавно правобранилаштво је обавезно да достави у року од
15 дана од дана пријема захтева.

Члан 10.
Органи, организације и јавне установе које
заступа дужни су да обавесте јавно правобранилаштво о
правној ствари у којима је оно овлашћено да предузима
правне радње и правна средства ради остваривања
њихових права и интереса, односно права и интереса
оштине Кнић .
На захтев јавног правобранилаштва, органи,
организације и установе из става 1. овог члана дужни су
да јавном правобранилаштву доставе списе и
обавештења, односно пруже податке и објашњења
потребна за предузимање радњи за које је јавно
правобранилаштво надлежно.
Ако је за поступање и предузимање радњи из
става 1. и 2. овог члана утврђен законски рок, органи и
организације из става 1. овог члана дужни су да списе
обавештења неодложно доставе.
Јавно правобранилаштво је овлашћено да
затражи увид, издавање извода и копирање исправа и
других списа из сваког јавног регистра, предмета и
електронске базе података о стању у предметима које
воде државни органи и носиоци јавних овлашћења без
накнаде .

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОПШТИНСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 16.
Функцију
Општинског
јавног
правобранилаштва обавља и врши општински јавни
правобранилац .
Општинског јавног правобраниоца поставља
Општинско Веће општине Кнић, на предлог председника
општине на период од 5 година и може бити поново
постављен.

Члан 11.
Члан 17.
Трошкови заступања у постуцима пред Судом
и другим надлежним органима признају се јавном
правобранилаштву по прописима о награди трошкова за
рад адвоката.
Остварени приходи из става 1. овог члана
представљају приход буџета општине Кнић .

За општинског јавног правобраниоца може бити
постављено лице које поред испуњености општих услова
за заснивање радног односа у државним органима има
завршен правни факултет , положен правосудни испит и
најмање 3 године радног искуства у правној струци,
после положеног правосудног испита и који је достојан
правобранилачке функције.

Члан 12.
Јавно правобранилаштво прати и проучава
правна питања од значаја за рад општине Кнић и њених
органа, као и примену закона и других општих правних
аката , када је то од значаја за заштиту имовинских права
и интереса општине Кнић и о уоченим проблемима
обавештава председника општине, Општинско веће и
друге надлежне органе у локалној самоуправи.

Члан 18.
Општинском јавном првобраниоцу престаје
функција и пре истека времена на који је постављен
подношењем
оставке,
испуњеношћу
услова
за
инвалидску или старосну пензију и разрешењем.
Оставка из става 1. овог члана подноси се
Општинском већу у писаном облику и не мора бити
образложена .
Предлог за разрешење Општинског јавног
правобраниоца може поднети председник Општине Кнић
или најмање једна трећина одборника Скупштине
општине.
Предлог из става 3. овог члана подноси се
Општинском већу у писаном облику са образложењем
разлога за разрешење пре истека мандата.

Члан 13.
Општинско јавно правобранилаштво овлашћено
је да покрене поступак за оцену уставности и
законитости општих правних аката, ако оцени да су
повређена имовинска права и интереси општине Кнић,
њених органа и организцаија и јавних установа чији је
оснивач.

Члан 19.
Члан 14.
Општински јавни правобанилац по престанку
функције има право да се у року од 15 дана од дана
престанка функције врати на рад код свог раније
послодавца у складу са Законом, уколико му мирује
радни однос код ранијег послодавца.

Општинско јавно правобранилаштво
ће пре
покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органима, односно у поступку
одговара на тужбу, размотрити могућност споразумног
решавања спорног односа, на своју иницијативу или на
иницијативу супротне стране .

Члан 20.
Члан 15.
Општински јавни правобранилац може имати
заменика.

Општинско јавно правобранилаштво
даје
органима општине, стручним службама као другим

Draft

24.11.2014.

Службени гласник општине Кнић

Заменик општинског јавног правобраниоца
поставља се под истим условима, на начин и по
поступку
за
постављење
општинског
јавног
правобраниоца на период од 4 године .
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Члан 27.

Општински јавни правобранилац ће најкасније
у року од 15 дана од дана постављена на функцију
преузети предмете субјеката које заступа у складу са
овом одлуком.

Члан 21.
Радом Општинског јавног правобранилаштва
руководи Општински јавни правобранилац.
Општинским јавним правобранилаштвом, у
случају одсутности или спречености Општинског јавног
правобраниоца да обавља своју функцију руководи
заменик Општинског јавног правобраниоца, ако је
постављен.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана , од
дана објављивања у Службеном гласнику општине Кнић,
а примењиваће се од 01.01.2015 године.
Број: 9-878/14-01
Дана 07.11.2014 године

Члан 22.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Плате, додаци на плате, накнаде и остала
примања Општинског јавног правобраниоца уређују се у
складу са Законом, Уредбама, актима о платама,
додацима на плате, накнадама и осталим примањима, као
и другим прописима који се примењују на носиоце
финкција која постављају органи Општине.
Члан 23.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.11.2014.године, на основу чл. 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл. 35. став 1. тачка 7. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл. 167.став
2.Пословника о раду Скупштине општине Кнић.
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) и члана 2. и 16 став 1.Одлуке
о установљењу општинских награда и других јавних
признања општине Кнић (''Општински сл.гласник'',
бр.3/07 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 6/09), донела је

Општински јавни правобранилац одговара за
свој рад Општинском већу.
Општински јавни правобранилац најкасније до
31 марта текуће године подноси Општинском већу
извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва за
предходну годину .
IV РАДНИ ОДНОСИ
Члан 24.

О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2014.ГОДИНЕ

Јавни правобранилац одлучује о правима,
обавезама и одрговорности запослених у јавном
правобранилаштву .
На запослене у јавном правобранилаштву у
остваривању права и обавеза из радног односа примењују
се одредбе Закона и других прописа који се примењују на
запослене у Општинској управи општине Кнић.

Члан 1.
Овом Одлуком додељују се општинске награде
и друга јавна признања за 2014.годину,
поводом
Празника општине Кнић, 26 новембра.

Члан 25.
Плате и друга примања по основу рада
запослених у јавном правобранилаштву утврђују се на
основу Закона, Уредби и других општих аката за обрачун
и исплату плата запослених у Општинској управи.

Члан 2.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, додељује се:
1.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.

2.

Јавни правобранилац донеће акт о унутрашњој
организацији и ситематизацији радних места у јавном
правобранилаштву Општине Книћу року од 30 дана од
дана постављења на функцију.

3.

Draft

Слободану Миловановићу из Крагујевца,
због изузетног залагања и доприноса у
реализацији инвестиције и отварању нове
фабрике норвешке компаније РАПП МАРИНЕ
у Гружи;
Весни Перовић, директору ОШ ''Рада
Шубакић'' у Гружи, због изузетних резултата
у развоју и унапређењу образовања;
''Млекари Петровић'' из Пајсијевића, због
дугогодишњег успешног рада и запошљавања
већег броја радника са подручја општине Кнић.

Страна 4 – Број 15

Службени гласник општине Кнић

24.11.2014.

Члан 3.

Члан 7.

НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује:

Општинске награде и друга јавна признања
уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра
2014.г.

студентима са подручја општине Кнић, који
постижу изузетне резултате у студијама, и то:

Члан 8.
1.
2.

3.

Ђоровић Смиљани из Груже, студенткињи
Факултета инжењерских наука у Крагујевцу;
Владимиру Марковићу из Липнице, студенту
Грађевинско - архитектонског факултета у
Нишу;
Теони Татовић из Кнића, студенткињи
Електротехничког факултета.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''

Број: 17-1130/2014-01
У Книћу, 30.10.2014.г.

Новчана награда се додељује у висини од по
50.000,оо динара (педесетхиљададинара).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Члан 4.
ДИПЛОМА, се додељује:
1.

2.

3.

Владимиру Андоновићу из Крагујевца, који
је великим залагањем и трудом дао изузетан
допринос да се у КУД-у ''Стеван Книћанин''
оспособи и усаврши у игри фолклорни ансамбл
друштва;
Д.О.О. '' ЕУРО ЛИНЕ'' за успешно пословање
и запошљавање радника са територије општине
Кнић;
Александри Божовић из Бумбаревог Брда , за
значајне резултате у области научног и
хуманитарног рада.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.11.2014. године, на основу чл.15. став 1.
тачка 4. и члана 42.став 6.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 27. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), и чл.146. и чл.147. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',.бр.
95/08), донела је

Члан 5.
ЗАХВАЛНИЦА, се додељује:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

Амбасади Јапана, у знак велике захвалности
народу Јапана и Амасади за донацију ЈКП
''Комуналац'' у Книћу за набавку специјалног
комуналног возила,укупне вредности око 90
хиљада еура;
Управи за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије, у знак
велике захвалности за ангажовање и допринос у
реализацији инвестиција у равитализацији
пољских путева на подручју општине Кнић;
Зорану Марићу из Грабовца, у знак
захвалности за хуманост исказану кроз
добровољно давалаштво крви;
Драгану Јанковићу из Коњуше, због
значајних донација месној заједници КоњушаБрестовац и хуманости коју исказује у виду
месечних донација једној угроженој породици;
Месној
заједници
''Војвода
Стеван
Книћанин'', са подручја града Зрењанина,
због пружене хуманитарне помоћи општини
Кнић после поплава;
Вукомиру Вују - Божанићу, као знак
поштовања општине Кнић за његово залагање и
труд на обнови и изградњи спомен обележја
палом мајору Василију Луковићу из Кнића и
погинулим ратницима током Првог светског
рата, у месту Јабланица у општини Чајетина.

Члан 1.
Овом Одлуком образује се Општински штаб за
ванредне ситуације на територији општине Кнић (у
даљем тексту: Општински штаб).
Члан 2.
Општински штаб чине: командант штаба,
заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба.
Начелника, заменика и чланове Општинског
штаба поставља и разрешава Скупштина општине на
предлог председника општине.
Члан 3.
У Општински штаб се постављају:
- Командант Општинског штаба:
Љубомир Ђурђевић, председник општине, по
положају;
- Заменик команданта Општинског штаба:
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9. разматра организацију, опремање и
обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица;
10. сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
11.
наређује
приправност-спремност
за
ванредне ситуације;
12. процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
13. израђује предлог Годишњег плана рада и
Годишњи извештај о раду;
14. спроводи Годишњи план рада;
15. доноси наредбе, закључке и препоруке;
16. сарађује са штабовима суседних јединица
локалне самоуправе;
17. разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на територији
општине;
18. именује повереника цивилне заштите и
заменике повереника цивилне заштите у насељеним
местима;
19. ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за општину;
20. подноси Скупштини општине на усвајање
предлог Годишњег плана рада и Годишњи извештај о
раду.

- Начелник Општинског штаба:
Горан Васиљевић, радник Управе за ванредне
ситуације у Крагујевцу - Одељење за цивилну заштиту,
инспектор цивилне заштите за општину Кнић;
- Чланови Општинског штаба:
1. Милић Миловић, председник Скупштине;
2. Саша Милинковић, заменик председника
Скупштине;
3. Драган Тодоровић, члан Општинског већа;
4. Живомир Марковић, члан Општинског већа;
5. Предраг Ранчић, директор Буџетског фонда
за локалне инекатегорисане путеве и комуналну
делатност на селу;
6. Љиља Илић, ВД директора Дома здравља
''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу;
7.
Милосав
Пантовић,
директор
ЈКП
''Комуналац'' Кнић;
8. Зоран Дрешевић, директор Центра за
социјални рад ''Кнић''
9. Рајца Милосављевић, руководилац РЈ
''Електрошумадија''Кнић
10. Томислав Павловић, начелник Општинске
управе;
11. Рајко Милутиновић, начелник ПС у Книћу;
12. Драгић Мајсторовић, секретар ОО Црвеног
крст.
13. Небојша Филиповић, потпуковник, начелнк
Центра МО Крагујевац, као преставник организационе
јединице одбране;
- Милован Вујић, војни службеник, референт у
Центру МО Крагујевац за заменика члана, представника
организационе јединице одбране.

Члан 5.
Општински штаб образује, по потреби, помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе
Општинског штаба обавља Општинска управа општине
Кнић.

Члан 4.
Општински штаб обавља следеће послове:
1. предлаже председнику општине доношење
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације и доношење
Одлуке о укидању ванредне ситуације;
2. руководи и координира рад субјеката система
заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
3. руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
4. руководи и координира спровођење мера и
задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења
угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;
5. разматра и даје мишљење на предлог процене
угрожености и предлог плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
6. прати стање и организацију система заштите
и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
7. наређује употребу снага заштите и спасавања,
средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
8. стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и опасностима
и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа и
предузима мере;

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић''.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 4/11, 9/12, 11/13, 14/13,
6/14 и 13/14).

Број: 217-1193/14-01
У Книћу, 07.11.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.11.2014. године, на основу чл. 54. став 2. и
став 12. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 98. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и чл 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр.95/08) донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,
на
седници од 07.11.2014.године, на основу чл. 54. став 2.,
став 11. тачка 3. и став 12. и члана 55. став 3. тачка 4. и
став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл.
98. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), и
чл 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр.95/08) донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
1. У Школски одбор Средње школе у Книћу,
именујe се:
1) Ивана Лазаревић из Гунцата, за члана,
представника родитеља.
2. Мандат новоименованог члана школског
одбора траје до истека мандата Школског одбора
именованог Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119724/2014-01 од 12.06.2014.године (''Сл.гласник општине
Кнић'', бр.9/14) у складу са чл. 55. став 4.Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник
РС'',бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Ово Решење је коначно у управном поступку,
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и против њега се може покренути управни
спор, тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана
достављања Решења.
5. Решење доставити новоименованом члану
Школског одбора Средње школе у Книћу и Средњој
школи у Книћу.

1. Дужности члана Школског одбора Средње
школе у Книћу, разрешава се, пре истека мандата:
1.) Боjана Ћирица из Губеревца ,члан ,
представник родитеља,
која је именована Решењем
Скупштине општине Кнић број:119-724/2014-01, од
12.06.2014.године (''Сл.гласник општине Кнић'', бр.9/14).
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Ово Решење је коначно у управном поступку,
у складу са чл. 54. став 15.Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,52/11
и 55/13) и против њега се може покренути управни спор,
тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана
достављања Решења.
4. Решење доставити разрешеном члану
Школског одбора Средње школе у Книћу и Средњој
школи у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 54. став 2., и став 12. и члану 55. став
3. тачка 4. и тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09,
52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, (непотребно изостављено),
да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног
предлагача, као и да ће Скупштина разрешити поједине
чланове органа управљања пре истека мандата када
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење
због престанка основа по којем је именован у орган
управљања. Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу
послова из своје надлежности органи општине доносе,
решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у
складу са Законом садржано да је оно коначно као и
поука о правном средству.
Овим Решењем се разрешава члан Школског
одбора Бојане Ћирица из Губеревца, којој је престао
основ по којем је именована у Школски одбор, имајући у
виду да се њено дете исписало и више није ученик
Средње школе у Книћу. С обзиром на напред наведено,
Скупштина је на седници од 07.11.2014. године донела
Решење.

Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 54. став 2., став 11. тачка 3. и став 12.
и члану 55. став 3. тачка 4. и став 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр.
72/09,52/11 и 55/13), којима је прописано да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно
изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о
предлогу овлашћеног предлагача, као и да
ће Скупштина разрешити поједине чланове органа
управљања пре истека мандата када овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење због
престанка основа по којем је именован у орган
управљања и да мандат новоименованих чланова
школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.Чланом 98. Статута општине Кнић, и чланом 147.
став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), је прописано да, у вршењу
послова из своје надлежности органи општине доносе,
решења (непотребно изостављено).Такође у Решењу је у
складу са Законом садржано да је оно коначно као и
поука о правном средству.
Савет родитеља, као овлашћени предлгач
спровео је процедуру избора представника родитеља у
Школки одбор и доставио предлог да се за новог члана
овог Школског одбора именује Ивана Лазаревић из
Гунцата. Овим решењем се предлаже именовање Иване
Лазаревић за новог члана Школског одбора, а уместо
члана који је разрешен(решењем СО Кнић бр.1191186/2014-01 од 07.11.2014.године). С обзиром на
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