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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2011-БРОЈ 8

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

На основу члана 59.став 2.Закона о локалној самоуправи /Сл.гласник РС, 129/07/ и
чл.51.Одлуке о организацији Општинске управе општине Куршумлија /Сл.лист општине
Куршумлија, 8/09/ и чл.73.Статута општине Куршумлија /Сл.лист општине Куршумлија, 22/08/
Начелник општинске управе општине Куршумлија, доноси
Измене и допуне
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи
општине Куршумлија
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи
општине Куршумлија /Сл.лист општине Куршумлија, 10/2009,
/2010/ и 6/2011/ врше се
следеће измене и допуне:

Чл.1
У члану 21. тачка 53. став 2. мења се и гласи:

Услови: Виша школа /VI степен / правног смера, 2 године радног искуства, обавезно
познавање рада на рачунару, положен стручни испит.
Чл.2.

У члану 21. тачка 58. мења се и гласи :

58. ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ
САМОУПРАВЕ, 1 извршилац

ИНСПЕКТОРА ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ
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У складу са законом обавља послове законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних прихода код локалних обвезника. Припрема нацрт
решења којим се налаже утврђених неправилности у поступку контроле, контролише
подношење пореских пријава локалних јавних прихода решењем и исте упоређује са стварним
стањем на терену, учествује у изради методолошких упустава локалне пореске контроле
јавних прихода, пружа основну помоћ и објашњење пореским обвезницима од значаја за
извршење пореских обавеза, учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну
софтверских подшки за пореску контролу јавних прихода. Припрема извештај у вези теренске
контроле локалних јавних прихода, решава у правом степену по жалбама изјављеним од
стране пореских обвезника на решења отклања и утврђује неправилности. Врши припрему и
доставу жалбе другостепеном органу и води управни поступак у складу са инструкцијама
другостепеног органа . Врши израду прегледа и доставу података утврђених задужењем
локалних јавних прихода за све пореске обвезнике након завршеног поступка констроле ради
књижења у пореском књиговодству., обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ : Висока стручна спрема / VII степен / правног или економског смера, 1 година
радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит
Чл.3.
У члану 21. после тачке 58. додаје се нова тачка 58 А.која гласи:
58.А ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
1 извршилац
Спроводи поступак јавних набавки на основу одредаба Закона о јавним набавкама и учествује
у припреми конкурсно-тендерске документације, као председник комисије до поступка
закључења уговора. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења и Начелника
општинске управе
УСЛОВИ : Висока стручна спрема / VII степен / правног или економског смера, 1 година радног
искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.
Чл.4
На измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у општинској управи општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине
Куршумлија и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.листу општине Куршумлија.
Број I-110-3/2011
У Куршумлији, дана 12.10.2011.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослава Ракић,с.р.
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На основу члана 59.став.2.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и
члана 80.став 2.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08 и 3/09) а на
предлог начелника Општинске управе општине Куршумлија, Општинско веће општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.10.2011.године донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија бр.I-1103/2011 од 12.10.2011.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу
општине Куршумлија.

III.

Решење доставити: начелнику Општинске управе и архиви.

Број:II-06-51/2011-5
У Куршумлији, дана 14.10.2011.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Весна Јаковљевић,проф.с.р.
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