СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2022.

Број: 11.

Кнић, 15.06.2022.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2022. године, на основу члана 68.став 1. и члана 100. став 3 Закона о
заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр.135/04, бр. 36/09 – др.закон, бр.72/09 – др.закон, бр.43/11 – одлука УС, бр.14/16, бр.76/18 и
бр.95/18 – др.закон ), чл.139. Закона о накнадама за коришћење Јавних добара ( ,,Сл. гласник РС“ бр.95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020 –
усклађени динарски износи и 15/2021-доп.усклађених дин.изн. ), чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник", бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) , чл.58.став 1. тачка 6. Статута општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”,
бр.1/19 и 14/21 ), чл. 38. и чл. 39. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”, бр.1/08), Правилника о обрасцу
Програма коришћења средстава буџетског фонда и Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања
(,,Сл.гласник РС“, бр.80/2019) и Сагласности Министарства заштите животне средине бр. 401-00-356/22-02 од 14.03.2022.године, усвојило је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Кнић ( у даљем тексту: Програм ), планирају се
приходна и расходна средства за израду и реализацију планова, програма и других активности у циљу заштите и унапређења животне средине у
општини Кнић за 2022.годину.
Члан 1.
Одлуком о Буџету општине Кнић за 2022. годину планира се приход средстава у износу од 3.000.000,00 динара и то по основу накнада за
заштиту и унапређење животне средине.
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Члан 2.
Средства из члана 2. овог Програма користиће се за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђени законом из области заштите животне средине и то :
Образац 1
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022.ГОДИНУ

Редни
Програмска Сагласност
број
активност
Министарства
активности
заштите
животне
средине за
предлог
Програма
( датум
издававања и
број
сагласности )

Детаљан опис активности

Циљ
активности

Надлежни
за
спровођење
активности

Финансијска
средства
потребна за
реализацију
предвиђене
активности

Извор
средстава
финансирања

Износ одобрених
средстава за
ову активност у
претходној години

Управљање отпадом
1.

Прикупљање 14.03.2022.
отпада на
сеоском
401-00-356/22-02
подручју

Док се организовано сакупљање отпада не
успостави у рубним деловима сеоских
месних заједница и даље ће се користити
контејнери за отпад од 1,1 м3 у деловима
насеља са мањом конценрацијом
домаћинстава, раскрснице путева,
подручја на границама са суседним
општинама и слично. Вршиће се превоз
кабастог и другог неопасног отпада који ће
бити прикупљен у пунктовима у центрима
већих месних заједница.
На обалама акумулације ,,Гружа“ уз
Draft

Прикупљен
отпад из
контејнера
постављених
у насељеним
местима на
територији
општине
Кнић и
смањење
броја дивљих
депонија

-ЈКП
3.000.000,00
,,Комуналац“
Кнић
-Општинска
управа
Канцеларија
за
пољопри
вреду
и заштиту
животне
средине

Буџет општине
Кнић

2.999.497,68
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општинске путеве биће постављени
контејнери за отпад од 1,1 м3.
Укупно

3.000.000,00

2.999.497,68

Члан 3.
Финансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом
наменских, уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ( ,,Сл. гласник РС” бр.135/04, бр. 36/09 – др.закон, бр.72/09 –
др.закон, бр.43/11 – одлука УС, бр.14/16, бр.76/18 и бр.95/18 – др.закон ) и од прилива средстава прикупљених у складу са чланом 137. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара ( ,,Сл.гласник РС“ 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износи, 156/20 и 15/21-допуна-усклађени
дин.износи).
Члан 4.
Реализацију програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводиће Општинска управа општине Кнић – Канцеларија за
пољопривреду и заштиту животне средине и Одељење за финансије и Буџет.
Члан 5.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Кнић”.

Број: 501-153/2022-07
У Книћу: 15.06.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.

Draft
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 15.06.2022. 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 114/21), 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) усвојило 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, 29/20 и 3/22), глави IV
Систематизација радних места, члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности
тачки 3. став 3. после речи: „завршен приправнички стаж“ додају се речи: „или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1 и 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС“.
Члан 2.
У члану 8. одељку 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности тачки 6. став 4. после
речи: „завршен приправнички стаж“ додају се речи: „или најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца из члана 1. ст. 1 и 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС“.
Члан 3.
У члану 8. одељку 2. Одељење за финансије, буџет и изворне приходе тачки 17. став. 6. после
речи: „Услови:“ додају се речи: „стечено високо образовање из области економских наука“.
Члан 4.
У члану 8. одељку 4. Канцеларија за локални економски развој и инвестиције, тачки 37. став 3.
после речи: „стечено високо образовање“ додају се речи: „у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука или области ИМТ студија“.
Члан 5.
У члану 8. одељку 4. Канцеларија за локални економски развој и инвестиције, тачки 38. став 3.
после речи: „стечено високо образовање“ додају се речи: „у оквиру образовно-научног поља душтвенохуманистичких наука“, а после речи: „завршен приправнички стаж“ додају се речи: „или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1 и 2. Закона о запосленима у АП и
ЈЛС“.
.
Члан 6.
У члану 8. одељку 5. Стручна служба за скупштинске послове, тачки 44. став 3. речи: „најмање 3
године радног искуства у струци“ замењују се речима: „ завршен приравнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1 и 2. Закона о запосленима у АП и
ЈЛС“.
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Члан 7.
У члану 8. одељку 6. Посебна организациона јединица Кабинет председника општине, тачки 46.
став 3. после речи: „стечено високо образовање“ додају се речи: „у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука“.
Члан 8.
У члану 8. одељку 6. Посебна организациона јединица Кабинет председника општине, тачки 49.
став 4. после речи: „стечено високо образовање“ додају се речи: „у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука“.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Сл. гласнику општине Кнић''.
Број: 110-860 /22-01
У Книћу: 15.06.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.

Draft
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