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1 
 
 На основу члана 16.Одлуке о општинкој управи (Сл.лист општине Куршумлија 31/04,8/06)Начелник општинске 
управе доноси  
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
 
 Овим се утврђује измена и  допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Куршумлија и то: 
 
 -радно место под редним бројем 34-САРАДНИК ЗА САРАДЊУ СА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И ДРУГИМ 
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, осим послова означених у досадашњем правилнику обавља следеће послове и радне 
задатке: 
 
  ''врши координацију рада радника који су ангажовани на раду на градском базену. 
 Стара се о функционисању спортске хале,организује начин коришћења,утврђује слободне термине за коришћење 
спортске хале од стране спортских клубова (основних и средњих школа и дечијих установа.),организује чување и одржавање 
спортске хале и врши непосредну контролу над извршиоцима ових послова. 
 Стара се о текућем одржавању спортске хале и пратећим објектима ,остварује потребене контакте са надлежним 
органима (Дом здравља,МУП и другим органима општине) у вези са одржавањем спортских такмичења. 
 У вези са напред наведеним активностима обавештава шефа одељења за општу управу и непривредне делатности као 
и начелника општинске управе. 
 Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника општинске управе.  
 

Члан 2. 
 
 Остали део Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 
 Ова измена и допуна Правилника примењује се и важи до коначног утврђивања и одређивања правног статуса 
новосаграђене спортске хале. 

Члан 4. 
 
 Ова измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места сматраће се донетом 
даном давања сагласности од стране Председника општине Куршумлија. 
 

Члан 5. 
 
 Ову измену и допуну објавити у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 Број  I-110-8/2008 
 У Куршумлији 06.06.2008 године 
                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                              Вељовић Живка,дип.правник,ср 
 
 
 На ову  измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској 
управи Оптшине Куршумлија сагласност је дао Председник општине Куршумлија. 
 
 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                                                                                            Милан Ђурђевић,дип.маш.инг,ср 
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