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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2011-БРОЈ 4

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

На основу члана 42.Одлуке о општинској управи општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.8/2009), члана 2.став 1. и члана 37. 37.Закона о радним односима у
државним органима („Сл.гласник РС“ 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/91 и 39/2002) и члана 1. и
2.Закона о платама у државним органима и јавним службама(„Сл.гласник РС“ 34/01, и 62/06),
Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраних,
односно постављених лица („Сл.гласник РС“ 95/05), члана 5.Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(„Сл.гласник РС“ 95/05), члана 1.Уредбе о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица запослених у државним органима
(„Сл.гласник РС“ бр,37/08), начелник Општинске управе доноси
Измене и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама
запослених у Општинској управи општине Куршумлија
У Правилнику о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.11/2009) врше се следеће измене и
допуне:
Члан 1.
Члан 24.Правилника мења се и гласи:
Плата запосленом се обрачунава и исплаћује применом коефицијента утврђеног овим
Правилником, основице за обрачун плате коју је утврдила Влада Републике Србије и
корективног фактора од 20%.
Члан 2.
Из члана 24.Правилника додаје се нови члан 24 а који гласи:
Начелник Општинске управе може на предлог руководиоца Организационих јединица
а уз сагласност Председника општине умањити односно искључити примену корективног
фактора, при обрачуну плата из члана 1.овог Правилника од 20% за текући месец, под условом
да запослени:
Не извршава, односно несавесно, неблаговремено и немарно извршава радне и друге
обавезе.
Одбије да изврши налог начелника Општинске управе или руководиоца Организационе
јединице без оправданог разлога oдбије да достави податке Републичком или Општинском
органу или организацији које је по закону или другом пропису донетом на основу закона
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дужан да достави или достави нетачне податке или податке достави са закашњењем без
оправданог разлога
Недостојно, увредљиво или на други начин непримерено се понаша према грађанима,
правним лицима у управном, инспекцијском или другом поступању пред Општинском
управом, као и према запосленима и руководиоцима у Општинској управи и функционерима
Локалне самоуправе
Долази на рад у пијаном стању или ужива алкохол у току радног времена односно не
придржава се прописа о забрани пушења.
У току месеца изостане са посла 1 дан неоправдано, изађе са посла без дозволе пре завршетка
радног времена или закасни при доласку на посао три пута у току месеца.
Члан 3.
Измене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дан објављивања у
Службеном листу општине Куршумлија.

Број:I-119-1/2011
Дана: 21.04.2011.године
Општинска управа општине Куршумлија
НАЧЕЛНИК
Мирослава Ракић
На основу члана 46.тачка 7, члана 44.став 2.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ бр.129/07), члана 61.тачка 7, члана 77.став 1. и члана 78.став 3.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08 и 3/09), и расписаног конкурса од
06.04.2011.године Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
21.04.2011.године донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ПОСТАВЉА СЕ Мирослава Ракић, дипломирани правник за начелника Општинске
управе општине Куршумлија.

II. Након престанка мандата именована се распоређује у Органу управе општине
Куршумлија на радно место сходно својој стручној спреми.
III. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.
IV. Решење доставити: именованој, персоналној служби и архиви.
Број:I-111-3/2011
У Куршумлији, дана : 21.04.2011.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Весна Јаковљевић,проф.
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