СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2020.

Број: 29.

Кнић, 24.12.2020.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24.12.2020. године, на основу
члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др. закон и ), члана 58. став 1. тачка 36. Статута општине Кнић („Службени гласник
општине Кнић“, брoj 1/19), члана 7. став 1. тачка 4. Одлуке о Општинском већу (“Сл. гласник
општине Кнић“, брoj 1/08), члана 29. и члана 30. став 3. Пословника о раду Општинског већа
општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/09, 9/16 и 9/18) донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Кнић (''Сл. гласник општине Кнић'', бр. 7/19, 1/20, 15/2020 и 19/2020), глави IV Систематизација
радних места, члану 8. мења се табела гласи:
Функционери - изабрана и
3
постављена лица и запослени
на одређено време у кабинету
председника
Службеник на положају –
1 радно место
I група

1 службеник

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Укупно:

Број радних места
8
16
3
5
1
5
38 радних места

Број службеника
8
16
3
5
4
5
41 службеник

Намештеници
Четврта врста радних
места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
3

Број намештеника
4

1
4 радниа места

1
5 намештеника
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Члан 2.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности став 1. речи: „15 радних
места са 17 извршилаца“ замењују се речима: „14 радних места са 18 извршилаца“.
Члан 3.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности тачка 5. брише се.
Члан 4.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности тачка 6. мења се и гласи:
“6. Радно место: заменик матичара
Звање: млађи сарадник
Опис послова: непосредно води матичне књиге и одговара за законито вођење истих, издаје
уверења и изводе из матичних књига и књига држављана, саставља одговарајуће записнике, статистичке
извештаје, смртовнице и друга документа, врши закључивање брака, води одговарајуће регистре за
матичне књиге, уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига, чува изворник матичне књиге.
У месним канцеларијама запослени распоређени на пословима заменика матичара обављају и
друге послове и то: врше оверу потписа, преписа и рукописа; послове везане за месне заједнице у складу
са одлукама органа општине и актима месних заједница; пружају административну помоћ грађанима у
остваривању својих права код надлежних органа.
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послове матичара, положен државни стучни
испит и завршен приправнички стаж.
Број извршилаца: ………. 4“.
Члан 5.
У члану 8. одељку 2. Одељење за финансије, буџет и изворне приходе тачки 24. став 10. речи:
„завршен приправнички стаж “ замењују се речима: „најмање 3 године радног искуства у струци“.
Члан 6.
У члану 8. одељку 4.2 Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине став 1. мења и
гласи:
„У Канцеларији систематизовано је укупно 3 радна места са 3 извршиоца:
- самостални саветник – 1 извршилац
- саветник – 2 извршиоца“.
Члан 7.
У члану 8. тачки 41. став 1. речи: „звање: млађи саветник “ замењују се речима: „звање: саветник“.
У ставу 4. речи: „завршен приправнички стаж “ замењују се речима: „најмање 3 године радног
искуства у струци“.
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Члан 8.
У члану 8. тачка 48. брише се.
Члан 9.
У члану 8. тачка 50. брише се.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“, а примењује се од 01.01.2021. године.

Број: 110-2019/2020-01
У Книћу: 24.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.

Draft
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 24.12.2020. године, на основу
чл. 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др.
Закон,101/16-др.закон и 47/18), чл. 8. став 1. Одлуке о новчаном давању незапосленој породиљи
(„Службени гласник општине Кнић“, бр 5/18), чл. 58. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл. 7. став 1. тачка 2. и 18. Одлуке о Општинском већу (“Сл.
гласник општине Кнић“, бр. 1/08), чл. 29. и чл. 30. став 1. Пословника о раду Општинског већа
општине Кнић (“Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/09, 9/16 и 9/18) донело је
ОДЛУКУ О ВИСИНИ НОВЧАНОГ ДАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се висина новчаног давања кориснику права у складу са Одлуком
о новчаном давању незапосленој породиљи („Службени гласник општине Кнић“ бр. 5/18).
Члан 2.
Новчано давање кориснику права припада у износу од 12.000,00 динара месечно.
Члан 3.
Одлука се примењује на исплату новчаних давања корисницима права, почев од месеца
јануара 2021. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број: 553-2032/20-01
У Книћу: 24.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.
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