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                                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ГОДИНА 2014 БРОЈ 14 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шлана 146. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник Републике Србије“ 
бр. 72/09), Опщтинскп веће, на седници пдржанпј дана 20.10.2014. гпдине, на предлпг 
Одељеоа за привреду и лпк.ек.развпј, дпнпси 
 

ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПЛАНА ППСТАВЉАОА КИПСКА НА ЈАВНИМ ППВРШИНАМА 
 
 У Плану ппстављаоа кипска на јавним ппврщинама врщи се измена и дппуна: 
Лпкација Парк 13 измещта се са ппврщине у Градскпм парку дп лпкације Парк 6 на ппврщину у 
Градскпм парку дп лпкације Парк 12 
 

П б р а з л п ж е о е 
 
 Збпг указане пптребе, а у складу са пдредбама Закпна п планираоу и изградои, врщи 
се измена и дппуна Плана ппстављаоа кипска на јавним ппврщинама, тиме щтп се лпкација 
Парк 13 измещта са ппврщине у Градскпм парку дп лпкације Парк 6 на ппврщину у Градскпм 
парку дп лпкације Парк 12.  
 
 
Прилпг: Скица са лпкацијама за ппстављаое кипска. 
 
 
 Брпј: II-02-126-3/2014 
 Дана: 20.10.2014.godine 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
                                                                                                     Радпљуб Видић, дипл. ецц. 
 
               На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана 
61.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/119 и шлана 
18.Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 7/011), 
Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 20.10.2014.гпдине, дпнелп је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измену и дппуну Плана ппстављаоа кипска на јавним 
ппврщинама. 
 

II. Овај закљушак ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 
 

III. Закљушак дпставити: Одељеоу за привреду и ЛЕР и архиви. 
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 Брпј: II-02-126-3/2014 
 У Курщумлији, 20.10.2014.гпдине 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА, 
                            Радољуб Видић,дипл.ецц. 
 
 На пснпву шлана 59 ст. 2 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник Републике Србије 
129/07) и шлана 2,8 и 48.Закпна п радним пднпсима у државим прганима („Сл.гласник РС“ 
бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99 и 39/02), шлана 51. Одлуке п прганизацији Опщтинске управе 
Опщтине Курщумлија (Службени лист Опщтине Курщумлија брпј 8/2009 и 4/013) и шлана 73 
Статута Опщтине Курщумлија (Сл. Лист Опщтине Курщумлија бр. 22/08, 8/09 и 3/011), Нашелник 
Опщтинске управе ппщтине Курщумлија, дпнпси 
 

ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ 
ПРАВИЛНИКА П УНУТРАШОЕМ УРЕЂЕОУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 У Правилнику п унутращоем уређеоу и систематизацији Опщтинске управе ппщтине 
Курщумлија врще се следеће измене и дппуне и исправке: 

 
Члан 1. 

 
 У шлану 20.ташка 59 – административни ппслпви у служби за Опщтинскп веће у ппгледу 
услпва дпдају су следећи услпви: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена 
(Оснпвне академске студије, Оснпвне струкпвне студије)  пднпснп на студијама кпје су закпнпм 
изједнашене са тим студијама, екпнпмскпг или правнпг смера, једна гпдина раднпг искуства, 
пплпжен струшни испит. 

Члан 2. 
 У шлану 20.ппсле ташке 64 дпдаје се ташка 64а – ппслпви нарпдне канцеларије – 1 
изврщилац. 
 Обавља ппслпве везане за захтеве и предлпге грађана упућених нарпднпј канцеларији, 
прима сређене и ажуриране захтеве пд референта нарпдне канцеларије, кпнсултује се са 
надлежним службама, са нашелникпм Опщтинске управе и председникпм и заменикпм 
председника ппщтине  у ппгледу оихпвпг ефикаснпг рещаваоа. Дпставља извещтаје щефу 
пдељеоа, нашелнику Опщтинске управе и председнику ппщтине везанп за ппднете захтеве 
кпји су упућени нарпднпј канцеларији и предлаже рещеоа за ппједине захтеве кпји нису 
везани за управни ппступак. 
 Услпви: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (Оснпвне академске 
студије, Оснпвне струкпвне студије)  пднпснп на студијама кпје су закпнпм изједнашене са тим 
студијама, екпнпмскпг или правнпг смера, једна гпдина раднпг искуства, пплпжен струшни 
испит. 

Члан 3. 
 У шлану 20.ташка 16.у ппгледу услпва уместп дпсадащоих услпва дпдају се следећи 
услпви: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 
студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије), 
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине ппљппривреднпг смера са 
најмаое 1 гпдина раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне управе. 
 

Члан 4. 
 У шлану 20.ташка 25.ппслпви впђеоа бирашкпг списка у ппгледу брпја изврщипца уместп 
1 (један)  изврщилац  дпдаје се ½ (једна пплпвина) изврщипца. 
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                                                                                      Члан 3. 
 На измене и дппуне Правилника п унутращоем уређеоу и систематизацији Опщтинске 
управе Опщтине Курщумлија сагласнпст даје Опщтинскп веће Опщтине Курщумлија и ступа на 
снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Опщтине Курщумлија.      
 
 Брпј: I-02-128/014 
 У Курщумлији, дана: 20.10.2014.гпдине 
 ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
               НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                     Драган Видић,дипл.прав. 
 
  
                                                                                    
           На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана 61. 
Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и шлана 
18. Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 7/011), 
Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј  дана 20.10.2014.гпдине дпнелп је 
 
 

Р Е Ш Е О Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измену и дппуну Правилника п унутращоем уређеоу и 
систематизацији Опщтинске управе ппщтине Курщумлија бр.I-02-128/014 oд 
20.10.2014.гпдине. 
 

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм дпнпщеоа. 
 

III. Закљушак дпставити: нашелнику Опщтинске управе, перспналнпм референту и 
архиви. 

 
 
 
 Брпј: II-02-126-4/2014 
 У Курщумлији, дана: 20.10.2014.гпдине 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
        Радољуб Видић,дипл.ецц.                                                                                     
                                                                                    
 На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана 
61.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и 
шлана 18. Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 
7/011), Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 20.10.2014.гпдине, 
дпнелп је следећу 
 

П Д Л У К У 
П праву на регресираое трпшкпва бправка деце у предшкплскпј устанпви 

„Сунце“ у Куршумлији 
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Члан 1. 
 Овпм Одлукпм се регулище регресираое трпщкпва  бправка деце у предщкплскпј 
устанпви „Сунце“ у Курщумлији и крпз кпје пблике  рада се  пдвија бправак деце у 
предщкплскпј устанпви. 
 

Члан 2. 
 Бправак деце предщкплскпг узраста пдвија се у предщкплскпј устанпви „Сунце“ у 
Курщумлији крпз следеће пблике рада: 

1. У целпдневнпм трајаоу – пд 11 сати дневнп. 
2. Целпдневни бправак у предщкплскпј устанпви тпкпм пствариваоа припремнп-

предщкплскпг прпграма у гпдини пред пплазак у пснпвну щкплу, у трајаоу пд 11 
сати дневнп за децу старпсти пд 5,5 дп 6,5 гпдина. 

3. У ппппдневнп трајаоу – припремни предщкплски прпграм – 4 сата дневнп. 
Средства за финансираое целпкупнпг  бправка из ташке 1.пвпг шлана пбезбеђују се у бучету 
ппщтине Курщумлија у изнпсу пд 80% и ушещћа кприсника у изнпсу пд 20% пд екпнпмске цене, 
прпсешнп пп детету. 
Средства за финансираое целпдневнпг бправка из ташке 2.пвпг шлана пбезбеђују се за 4 сата 
бправка у предщкплскпј устанпви – у бучету Републике, а за препсталих 7 сати бправка – у 
бучету ппщтине Курщумлија у изнпсу пд 80% и ушещћа кприсника у изнпсу пд 20% пд 
екпнпмске цене, прпсешнп пп детету. 
Средства за финансираое припремнп-предщкплскпг прпграма из ташке 3.пвпг шлана 
пбезбеђују се из бучета Републике. 
 

Члан 3. 
 Правп на пптпунп регресираое трпщкпва бправка у предщкплскпј устанпви „Сунце“ у 
Курщумлији (бесплатан бправак) имају: 

- Треће и шетвртп дете у ппрпдици, 
- Деца ратних впјних инвалида, 
- Деца са сметоама у развпју, 
- Деца лищена рпдитељскпг стараоа, 
- Деца из ппрпдица кпја пстварују прихпде дп изнпса минималнпг нивпа спцијалне 

сигурнпсти. 
 Правп на пптпунп регресираое трпщкпва бправка у предщкплскпј устанпви „Сунце“ у 
Курщумлији (бесплатан бправак) пстварује се на пснпву захтева рпдитеља, пднпснп старатеља 
са дпкументацијпм пптребнпм за пствариваое права.  
Захтев се ппднпси Опщтинскпј управи – Служби за ппслпве дешије защтите. 
Управа кап првпстепени прган рещеоем пдлушује п признаоу права. 
 Прптив рещеоа кпјим надлежна управа пдлушује п праву на бесплатан бправак деце у 
предщкплскпј устанпви „Сунце“ мпже се изјавити жалба кпја се ппднпси првпстепенпм пргану 
у рпку пд 8 дана пд дана пријема рещеоа. 
  Пп жалби пдлушује у другпм степену Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија. 
 

Члан 4. 
 Правп на регресираое трпщкпва бправка деце у предщкплскпј устанпви „Сунце“ 
признаје се пд првпг дана нареднпг месеца ппсле ппднпщеоа захтева и важи дп 31.августа. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
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 Брпј: II-02-126-5/2014 
 У Курщумлији, дана 20.10.2014.гпдине 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
                 Радољуб Видић,дипл.ецц. 
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