
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  

ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2012 Број: 2 Кнић, 20.02.2012. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

  

На основу члана 2. став 1.Закона о радним 

односима у државним органима  („Сл.гласник 

РС“,бр.48//91,66/91, 44/98, 44/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 

79/05), члана 1. став 1. тачке 2. и чл.9.став 3. Закона о 

платама у државним органима и јавним службама 

(„Сл.гласник РС”,бр.34/01 и 62/06), Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих 

и постављених лица и запослених у државним органима 

(„Сл.гласник РС”, бр.44/08 и 2/2012 ), Уредбе о накнади 

трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника  („Сл.гласник РС” бр.98/07), Закона о раду 

(„Сл.гласник  РС” бр. 24/05, 61/05 и 54/09), Анекса  

Посебног  колективног уговора за државне органе 

(„Сл.гласник РС”бр. 11/2009),  члана 33. става 3.  Одлуке 

о Општинској управи општине Кнић („Службени гласник  

општине Кнић”бр.1/2008),  Начелник Општинске управе 

општине Кнић, дана  23.01.2012.године, донео је  

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА НА ПЛАТЕ, 

НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА, 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

             У Правилнику о платама, додацима на плате, 

накнадама и осталим примањима постављених  лица и 

запослених у Општинској управи општине Кнић  

(„Сл.гласник општине  Кнић” бр.5/09),  у члану  6, став 1. 

после речи  „постављених” додају се речи “и 

запослених”. 

 

Члан 2. 

 

 Члан 7 мења се и гласи: 

 „ Коефицијент из члана 6. овог Правилника  за  

запослена лица  увећава се, по основу сложености  и  

одоговорности послова, за додатни коефицијент и то: 

 

 -  8,40 – за  самосталаног стручног сарадника, 

 -  8,20 – за вишег  стручног сарадника, 

 -  5,75 – за стручног сарадника, преводиоца и 

библиотекара, 

 -  3,60 – за  вишег сарадника, 

 -  2,30 – за сарадника  и висококвалификованог 

радника,  

 -  1,20 – за за стенографа и  вишег референта, 

 -  0,93 – за референта и дактилографа, 

 -  0,53 -  за квалификованог радника, 

 -  0,53 – за неквалификованог радника 

 Коефицијент из члана 6. овог Правилника  

увећан  за коефицијент утврђен  за  запослена лица, 

односно звање, занимање  у складу са ставом 1. овог 

члана, може се увећати: 

 - запосленом који координира  најсложеније 

активности највише до – 10 %, с тим  да овај број 

запослених не може прећи 2% од укупног броја 

запослених. 

 - запосленом који руководи унутрашњом 

организационом јединицом – 10%, 

- запосленом који ради  на припреми и 

извршењу буџета или финансијског плана, вођење 

пословних књига  и састављању рачуноводствених 

извештаја – највише до 10%, 

 - запосленом на пословима буџетске  

инспекције – највише до 10%, 

 - запосленом који има право на увећање 

коефицијента  по више основа из става  2. овог члана  

укупно повећање коефицијента не може бити веће  од – 

10%”. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 33.став 1. тачка 9. која гласи: “ Помоћ у 

случају рођења  детета”  брише се. 

 Досадашња тачка 10. постаје тачка 9.  

 Став 7. који гласи : „Висина помоћи у случају 

утврђеном тачком 9. признаје се на основу уредне 

документације ( извод из МКР) у висини једне  и по 

просечне зараде у привреди Републике Србије према 

последњем објављеном  податку органа надлежног за 

послове статистике”  брише се. 

 Досадашњи став 8 постаје став 7.  

  

Члан 4. 

 

 

 Члан 37. мења се и гласи: 

 „Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од  дана  

објављивања у  Службеном гласнику општине Кнић,  а 

примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за 

фебруар  2012. године”. 

 

 

Број: 110-77/2012-01 

У Книћу, 23.01.2012. године 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 

Снежана Лазић, с.р. 
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