СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2022.

Број: 3.

Кнић, 07.03.2022.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 07.03.2022. 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, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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 и 14/21), 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, 19/2020 и 29/20), глави IV
Систематизација радних места, члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности
став 1. мења се и гласи:
„У Одељењу је систематизовано укупно 14 радних места са 18 извршилаца:
- самостални саветник – 2 извршиоца
- млађи саветник – 1 извршилац
- саветник – 2 извршиоца
- млађи сарадник – 4 извршиоца
- сарадник – 3 извршиоца
- виши референт – 2 извршиоца
- намештеник – четврта врста радних места – 4 извршиоца“.
Члан 2.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности тачки 3. речи: „саветник“
замењују се речима: „млађи саветник“.
У ставу 3. речи: „најмање 3 године радног искуства у струци“ замењују се речима: „завршен
приправнички стаж“.
Члан 3.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности тачки 4. речи: „саветник“
замењују се речима: „сарадник“.
Став 3. мења се и гласи:
„Услови: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама
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у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на студијама у трајању до 3 године,
положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.“.
Члан 4.
У члану 8. одељку 2. Одељење за финансије, буџет и изворне приходе, став 1. мења се и гласи:
„У Одељењу је систематизовано укупно 10 радних места са 11 извршилаца:
- самостални саветник – 1 извршилац
- саветник – 7 извршилаца
- виши референт – 3 извршиоца“.
Члан 5.
У члану 8. одељку 2. Одељење за финансије, буџет и изворне приходе тачки 18. број: „1 “ замењује
се бројем: „2“.
Члан 6.
У члану 8. одељку 3. Одељење за имовинско – правне послове, урбанизам и грађевинсрство став 1.
мења и гласи:
„У Одељењу је систематизовано укупно 4 радна места са 4 извршиоца:
- самостални саветник – 1 извршилац
- саветник – 1 извршилац
- сарадник – 2 извршиоца“.
Члан 7.
У члану 8. тачки 30. речи: „звање: сарадник “ замењују се речима: „саветник“.
Став 3. мења се и гласи:
„Услови: стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства или архитектуре на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.“.
Члан 8.
У члану 8. одељку Канцеларија за локални економски развој и инвестиције, став 1. мења се и
гласи:
„У Канцеларији је систематизовано укупно 3 радна места са 3 извршиоца:
- самостални саветник – 1 извршилац
- саветник – 1 извршилац
- млађи саветник – 1 извршилац“.
Члан 9.
У члану 8. одељку Канцеларија за локални економски развој и инвестиције тачки 38. број: „2“
замењује се бројем: „1“.
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Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у ''Сл. гласнику општине Кнић''.

Број: 110-371/22-01
У Книћу: 07.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.
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