СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2015

Број: 5

Кнић, 14.04.2015.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.04.2015.године, на основу чл.19. став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник
РС'',бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука Уставног суда),
чл.7. став 1. тачка 18. Одлуке о Општинском већу општине
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08) и чл.29.
Пословника о раду Општинског већа општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА У 2015.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ

Општински савет за безбедност саобраћаја на
путевима (у даљем тексту: Савет), основан је Решењем
Општинског већа општине Кнић, бр. 344-586/10-01 од
30.08.2010.године (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.6/10 и
3/11).
Задатак Савета је да напрекидно прати стање
безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога
покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на
путевима и исте предлаже Општинском већу.
Извори средстава за унапређење безбедности
саобраћаја су:
1. Приходи локалног буџета од наплаћених
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима;
2. Остали приходи буџета јединице локалне
самоуправе;
3. Поклони или прилози покровитеља дати
јединици локалне самоуправе;
4. Отали приходи.
Средства од наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима у висини од 70% припадају буџету Републике а
у висини од 30% припадају буџету јединице локалне
самоуправе на чијој је територији прекршај учињен. Од
30% средстава која припадају буџету јединице локалне
самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50%
средстава се користи за поправљање саобраћајне
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој
територији је прекршај учињен.
Средства се користе за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, а спроводе се кроз:

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

1. Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања;
2. Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја;
3. Рад и активности Општинског Савета за
безбедност саобраћаја.
Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима за
2015.годину, на територији општине Кнић утврђују се
намене и начин коришћења средстава у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Кнић.
I. АКТИВНОСТИ
1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре;
2. Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања на територији општине Кнић;
3. Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја;
4. Рад и активност Општинског Савета за
безбедност саобраћаја.

II. ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ
Активности из раздела I.тачка 1. реализоваће се
преко Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве
и комуналну делатност на селу општине Кнић. Ближе
намене су утврђене Програмом одржавања, заштите и
развоја локалних и некатегорисаних путева и других
комуналних објеката у 2015.години у општини Кнић, бр.30497/2014, који је усвојила Скупштина општине Кнић, на
седници од 25.12.2014.године.
Активности из раздела I.тачке 2., 3. и 4.
реализоваће се преко Општинске управе општине Кнић.
Ближе намене су дефинисане финансијским планом
Општинске управе за 2015.годину.
Утрошак средстава биће утврђен у складу са
приливом средстава у буџет и утврђеним активностима из
Програма по приоритетима.
III. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
а) Планирани приходи
1. Средства буџета општине Кнић од наплаћених
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима а који су учињени
на територији општине Кнић
…………………............................................ 4.000.000,оо дин.
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б) Планирани расходи
1. Поправка саобраћајне инфраструктуре у износу од
50% од планираних прихода
…………………………............................... 2.000.000,оо дин.
1.1. Израда ограда на мостовима ................... 400.000,оо дин.
1.2. Израда аутобуских стајалишта ............... 400.000,оо дин.
1.3. Обележавање паркинга .......................... 400.000,оо дин.
1.4. Израда и постављање заштитних браника (колобрани)
........................................................................... 400.000,оо дин.
1.5. Постављање успоривача брзине саобраћаја са пратећом
сигнализацијом ................................................ 400.000,оо дин.

14. 04.2015.

VII.
Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Број: 220-429/15-01
У Книћу, 07.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на
територији општине Кнић.........................1.200.000,оо дин.
2.1. Набавка публикација за децу у предшколским
установама и основним школама .................. 300.000,оо дин.
2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја
деце .................................................................. 250.000,оо дин.
2.3. Награде учесницима такмичења ........... 250.000,оо дин.
2.4. Организовање предавања....................... 200.000,оо дин.
2.5. Услуге по уговору................................... 200.000,оо дин.
3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и
других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја, набавка и постављање видео надзора у
школама и Предшколској установи ..........700.000,оо дин.
4. Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
........................................................................... 100.000,оо дин.
4.1. Накнада за рад члановима Савета............ 50.000,оо дин.
4.2. Трошкови усавршавања чланова Савета..50.000,оо дин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.04.2015.године, на основу чл.68. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник
РС'',бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11Одлука УС), чл.20. став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.13. став 1. тачка
12. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.7.
став 4. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне
средине
општине
Кнић
(''Сл.гласник
општине
Кнић'',бр.8/09), чл. 38. Одлуке о Општинском већу општине
Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/08), а по
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине,бр.401-00-00373/2015-09 од
23.02.2015.године, донело је

Укупни расходи
(1+2+3+4)........................................................4.000.000,оо дин.

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ

IV.

Члан 1.

Средства се распоређују у складу са утврђеним
активностима и финансијским планом. Приоритет
расподеле утврђује се у складу са приливом средстава
планираних Програмом и утврђеним приоритетом
активности.
Активности под тачком 3. финансијског плана, ће
се финансирати у складу са достављеним приоритетима од
стране Полицијске станице Кнић и других органа
надлежних за послове саобраћаја.
Реализација тачке 4. финансијског плана, ће се
ближе дефинисати Одлуком председника општине.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава за активности које се током
2015.године планирају у области заштите, унапређења и
очувања животне средине.

V.
Наредбодавац за расподелу средстава овог
Програма је председник општине Кнић.

VI.
По истеку календарске године, Општински савет
за безбедност саобраћаја у обавези је да достави
Општинском већу Извештај о реализацији програма.
Неискоришћена средства од наплаћених
новчаних казни из претходне године користе се за намене
утврђене овим програмом.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма користиће се
за:
1. Финансирање трошкова поступања са
медицинским инфективним отпадом - планирана
средства у износу од 500.000,оо динара.
Ради смањења загађивања животне средине а
самим тим очувања и побољшања квалитета животне
средине, Општинска управа општине Кнић, ће од средстава
Фонда за заштиту животне средине издвојити средства у
износу од 500.000,оо динара за преузимање и уништавање
инфективног медицинског отпада а на основу Правилника о
сакупљању и третману отпадних материја и плана за
поступање са инфективним медицинским отпадом а који је
усвојио Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић'' из
Кнића.
Преузимање
и
уништавање
медицинског
инфективног отпада биће организовано од стране Дома
здравља из Крагујевца а према закљученом уговору.
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2. Уређење јавних зелених површина општинепланирана средства у износу од 250.000,оо динара.
У циљу уређења естетског изгледа јавних зелених
површина, мотивације становништва за очување животног
простора, Општинска управа општине Кнић, ће средствима
у износу од 250.000,оо динара, организовати активности:
- сређивање терена постојећих јавних зелених
површина и других површина на територији општине Кнић,
- куповина садног материјала,
- засад купљеног расада.
За реализацију планираних активности биће
ангажовани ЈКП ''Комуналац'' из Кнића, Национална
служба за запошљавање, као и овлашћене стручне
институције са којима ће бити закључени уговори за
обављање делатности.
3. Набавка садница за пошумљавање ерозивних
подручја на територији општине - планирана средства у
износу од 200.000,оо динара.
Ради спречавања настајања ерозивних површина
на територији општине Кнић, са намером очувања
природних ресурса, Општинска управа ће средствима у
износу од 200.000,оо динара организовати набавку садног
материјала и реализовати планиране активности.
4. Праћење стања животне средине на
територији општине Кнић, односно мониторинг
животне средине за којима се укаже потреба, а посебно
квалитета ваздуха, утицаја буке и квалитета водепланирана средства у износу од 50.000,оо динара.
У циљу заштите квалитета ваздуха, испитивања
утицаја буке и квалитета воде, Општинска управа ће
издвојити средства у износу од 50.000,оо динара.
Активности ће бити спроведене у сарадњи са
стручним и научним институцијама на основу закључених
уговора.
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, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и
43/11-Одлука УС).
Члан 4.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем
уговорених обавеза спроводиће Општинска управа
општине Кнић, Одељење за финансије, привредни развој и
друштвене делатности.
Члан 5.
Овај Програм објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
Број: 501-78/15-01
У Книћу, 07.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 07.04.2015.године, у поступку разматрања
Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Општинској
управи
општине
Кнић,
бр.110-417/15-01
од
19.03.2015.године, на основу чл.59. став 2. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.59.
став 1. тачка 4. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), и чл.7. став 1. тачка 4.
Одлуке о
Општинском већу општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр.1/08), донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ КНИЋ, Бр.110-417/15-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДАНА
19.03.2015.ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Правилник о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Кнић, бр.110-417/15-01 који је донео начелник
Општинске управе дана 19.03.2015.године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
3. Решење доставити начелнику Општинске
управе.

Број: 110-457/15-01
У Книћу, 07.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК,
Љубомир Ђурђевић, с.р.
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овлашћење за обављање послова матичара и познавање
рада на рачунару .
Број извршилаца: .............. 3 ,,

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

На основу члана 59.став 2. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл гласник РС,, бр. 129/07 ), члана 70.став 2.
Статута општине Кнић ( ,,Сл гласник РС ,,бр. 95/08 ) и
члана 33.став 3. Одлуке о Општинској управи општине
Кнић ( ,,Сл гласник општине Кнић ,, бр. 1/08 и 17/2014 )
Начелник општинске управе општине Кнић , доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 5.
У члану 15. тачки 44. којом је систематизовано
радно место : заменик матичара ставови 4. 6. и 8. којим
су дефинисани услови и број извршилаца мења се и гласи :
,,Услови : високо образовање стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова , основним струковним студијама , односно на
студијама у трајању до 3 године .
Положен стручни испит за раду у органима државне управе
,положен посебан стручни испит за матичара , овлашћење
за обављање послова матичара и познавање рада на
рачунару .
Број извршилаца: .............. 5 ,,

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у општинској управи
општине Кнић (,,Сл гласник општине Кнић ,, бр. 14/2013
,5/2014 и 14/2014 ) у члану 12 ставу 1. број ,,62,, замењује
се бројем ,,63,, а број ,,73,, замењује се бројем ,,74,,

Члан 6.

Члан 2.

У члану 15. тачки 45. став 6 мења се и гласи :
,,Положен стручни испит за рад у органима државне управе
, положен посебан стручни испит за матичара , овлашћење
за обављање послова матичара и познавање рада на
рачунару ,, .

У Члану 15. ставу 1. број ,,18,,. замењује се
бројем ,,19,, а број ,,27,, замењује се бројем ,,28,, .

Члан 7.

Члан 3.
У члану 15. после тачке 42 . додаје се тачка 42 .А .
која гласи :
,,42.А. Радно место : нормативно-правни послови
Опис послова : учествује у изради нацрта општих аката из
делокруга рада општинске управе у складу са важећим
законским прописима ; контролише општа акта у поступку
доношења, стара се о њиховој усклађености са законом и
важећим прописима односно одлукама ; учествује у изради
анализа и извшетаја везаних за рад Управе , ради друге
послове по налогу начелника одељења и начелника
општинске управе .
Услови: стечено високо образовање из области правних
наука на студијама другог степена (мастер академске
студије;
специјалистичке
струковне
студије;
специјалистичке академске студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 година ( седми степен
стручне спреме -дипл. правник ).
Положен стручни испит за рад у органима државне управе
Радно искуство једна година у струци
Број извршиоца : .................1,,

У одељку IV у члану 18. после става 2. додаје се
став 3. који гласи :
,,У општинској управи може се примити лице са
инвалидитетом у складу са Законом о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (
,,Сл гласник РС ,,бр.36/2009 ) ,, .

Члан 8.
По
добијању
сагласности
од
стране
Општинског већа општине Кнић, овај Правилник ступа
на снагу 8 –ог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Кнић .

У Книћу , 19.03.2015 године
Број : 110- 417/2015-01
Начелник општинске управе општине Кнић
Томислав Павловић, дип.правник, с.р.

Члан 4.
У члану 15. тачки 43. којом је систематизовано
радно место : ,,матичар ,,ставови 4. 6. и 8. којим су
дефинсани услови и број извршилаца мења се и гласи :
,,Услови : високо образовање стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године .
Положен стручни испит за раду у органима државне
управе, положен посебан стручни испит за матичара,

Draft

14.04.2015.

Службени гласник општине Кнић
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