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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2013 БРОЈ 11

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

На основу члана 59 ст. 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Србије
129/07) и члана 2,8 и 48.Закона о радним односима у државим органима („Сл.гласник РС“
бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99 и 39/02), члана 51. Одлуке о организацији Општинске управе
Општине Куршумлија (Службени лист Општине Куршумлија број 8/2009 и 4/013) и члана 73
Статута Општине Куршумлија (Сл. Лист Општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09 и 3/011), Начелник
Општинске управе општине Куршумлија, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И ИСПРАВКЕ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине
Куршумлија врше се следеће измене и допуне и исправке:
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине
Куршумлија бр.I-110-4/013 од 15.05.2013.године у прелазним и завршним одредбама врше се
исправке тако што се: уместо члана 23 додаје члан 21, уместо члана 24 додаје члан 22 и
уместо члана 25 додаје члан 23.
У измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске
управе општине Куршумлија бр.I-110-5/013 од 13.06.2013.године у члану 1 врши се исправка
тако што се уместо члана 21 додаје члан 20.
Члан 2.
У члану 20.тачка 3.радно место: послови комуналног инспектора уместо 2 извршиоца
одређују се 3 извршиоца, а у тачки 4.истог члана послови комуналног инспектора уместо 2
извршиоца одређује се 1 извршилац.
Члан 3.
У члану 20 тачка 12.радно место: имовинско правни послови уместо 1 извршиоца
одређују се 2 извршиоца, а тачка 13 се брише.
Члан 4.
У члану 20.тачка 28 – послови утврђивања права у првостепеном поступку у области
дечије заштите, извршилац поред послова који су наведени у овој тачки доноси и решења о
висини накнаде за породиљско боловање, неге детета и посебне неге детета.
Члан 5.
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У члану 20.тачка 29 – финансијски послови из области дечије заштите, 2 извршиоца,
поред послова који су описани у овом члану обављају и следеће послове:
Обрада захтева и образаца за дечији и родитељски додатак са одговарајућим шифрама,
праћење исплата дечијег и родитељског додатка, сачињавања извештаја из области дечијег и
родитељског додатка по захтеву надлежних државних органа, прибљање предмета као и
достављање предмета другим службама из области дечије заштите у случају пресељења
корисника дечијег и родитељског додатка, врши оверу одређених образаца за иностранство,
издавање уверења из области дечијег и родитељског додатка.
Члан 6.
У члану 20 тачка 52 послови помоћних радника на терену уместо 5 извршиоца
одређује се 6 извршиоца.
Члан 7.
У члану 20 тачка 54 радно место: послови хигијеничара уместо 2 извршиоца одређује
се 1 извршилац.
Члан 8.
У члану 20 после тачке 66 додаје се тачка 66а и гласи:
Послови инспектора канцеларијске контроле изворних прихода локалне самоуправе
2 извршиоца
Опис послова: води поступак за утврђивање пореза на имовину пореских обвезника, локалне
комуналне таксе накнаду за коришћење грађевинског земљишта и других прихода и накнада
локалне самоуправе, обавља и друге послове по налогу руководиоца. Решава по захтевима
пореских обвезника, припрема израду нацрта решења о утврђивању обавеза пореским
обвезницима, врши припрему и експедицију ради уручења пореским обвезницима. Решава у
првом степену по жалбама изјављеним од стране пореских обвезника на решење. Врши
припрему и доставу жалбе на надлежност другостепеном органу и води управни поступак у
складу са инструкцијама другостепеног органа. Врши израду прегледа и доставу података по
утврђеним задужењима локалних јавних прихода за све пореске обвезнике ради књижења у
пореском књиговодству. Стара се о доследној примени методолошких упутстава у вези
пријема и обраде пореских пријава и налаза канцеларијске и пореске контроле локалних
јавних прихода, пружа стручну помоћ пореским обвезницима, врши израду свих извештаја у
вези утврђивања локалних јавних прихода, обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године правног или
економског смера, 2 године радног искуства и положен стручни испит, познавање рада на
рачунару.
Члан 9.
На измене и допуне и исправке Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинске управе општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија
и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
Број: I-110-6
У Куршумлији, дана 07.08.2013.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Драган Видић,дипл.прав.с.р.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 61.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/011) и члана 18. Пословника о раду
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Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној дана 08.08.2012.године донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене, допуне и исправке Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе општине
Куршумлија бр.I-110-6 од
07.08.2013.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III.

Решење доставити: Начелнику Општинске управе, персоналној служби и архиви.
Број: II-02-134/2013-2
У Куршумлији, 08.08.2013.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 61. Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о
раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија
на седници одржаној дана 08.08.2013.године донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника о систематизацији радних места
Народне библиотеке Куршумлија бр.173 од 02.08.2013.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III.

Решење доставити: Народној библиотеци и архиви.

Број: II-02-134/2013-3
У Куршумлији, 08.08.2013.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр,129/07),члана 61.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08,3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о
раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09) и члана 38.Закона о правима пацијената
(„Службени гласник РС“ бр.45/013), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
08.08.2013.године, донело је
РЕШЕЊЕ
I.
II.
III.

ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Јовановоић,дипл.правник из Куршумлије, за Саветника за заштиту
права пацијената.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.
Решење доставити: Министарству здравља, именованој и архиви.

Број: II-02-134/2013-8
У Куршумлији, 08.08.2013.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 61.Статута
општине Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о
раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09) и члана 38.Закона о правима пацијената
(„Службени гласник РС“ бр.45/013) и члана 42.став 3.Општинског веће општине Куршумлија на
08.08.2013.године, донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за здравље у следећем саставу:
1. Светлана Младеновић, спец.опште медецине, Дом здравља Куршумлија.
2. Зоран Миладиновић, дипл.ецц.Републички фонд за здравствено осигурање.
3. Стојанка Новаковић,спец.физикалне мединице.

II.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.

III.

Решење доставити: Министарству здравља, именованима и архиви.

Број: II-02-134/2013-9
У Куршумлији, 08.08.2013.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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