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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2015 БРОЈ 7

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
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Сходно допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Куршумлија бр.I-0234 од 06.03.2015.године, предложеним мерама управног инспектора и указане потребе у
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Куршумлија
врше се следеће измене и допуне:
Члан 1.
У оквиру Одељења за привреду и локални економски развој служба која обавља
послове из области урбанизма и грађевинарства спроводи обједињену процедуру за
издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање
употребне дозволе и све остале послове из ове области предвиђене Законом, Статутом и
Одлуком о организацији Општинске управе општине Куршумлија који се односе на обједињену
процедуру.
Члан 2.
У члану 20 – послови одељења за привреду и локални економски развој тачка 2 – шеф
одељења у погледу услова уместо 4 године радног искуства одређује се 1 година.
Члан 3.
У члану 20.тачка 10.мења се и гласи:
Послови из области урбанизма
1 извршилац
Врши послове из надлежности Општинске управе који се односе на издавање
информације о локацији, вођење управног поступка, издавање локацијских услова на основу
одредаба Закона о планирању и изградњи, Правилника о општим условима о парцелацији и
изградњи и Закона о општем управном поступку. Води прописан регистар издатих
информација о локацији и локацијских услова,припрема и учествује на припреми програма
израде урбанистичких планова,изради и усвајање урбанистичких планова,учествује у раду
техничке комисије у поступку утицаја на животну средину и координира рад Комисије за
планове.
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Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама шефа по налогу
шефа Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.
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 најмање 5 година грађевинског или
архитектонског смера са најмање 2 године радног искуства и стручни испит за рад у органима
државне управе.
Члан 4.
У члану 20.тачка 10.мења се и гласи:
Послови из области грађевинарства
1 извршилац
Врши послове Општинске управе који су поверени јединици локалне самоуправе, члан
134.став 2.Закона о планирању и изградњи. Води управни поступак до доношења грађевинске
дозволе који нису одређени у члану 133.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр.72/09), доноси решења о одобрењу за извођење радова и решења о легализацији
бесправно изграђених објеката, потврђује пријаву изградње објеката и извођење радова за
које се издаје грађевинска дозвола, издаје потврде о усаглашености темеља објекта са главним
пројектом, води управни поступак до доношења употребне дозволе, издаје уверења из своје
надлежности и подноси извештаје о примени прописа из области грађевинарства. Издаје
обавештење власницима објекта о условима за издавање грађевинске дозволе, припрема
информације и извештаје из ове области, припрема извештаје за потребе статистике из области
грађевинарства.
Обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом, одлукама и послове по налогу
шефа Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.
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 најмање 5 година грађевинског или
архитектонског смера са најмање 2 године радног искуства и стручни испит за рад у органима
државне управе.
Члан 5.
У члану 20.после тачке 11 додаје се тачка 11 а и гласи:
Стамбено комунални послови и послови заштите животне средине
1 извршилац
Учествује у вођењу поступка за утврђивање услова и доношење решења за постављање
монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене које се
постављају на основу планова локација за постављање привремених објеката или елабората
урбаног мобилијара на површинама јавне намене осим на зеленим површинама, утврђује
услове и доноси решења за заузеће површине јавне намене постављањем скела или
грађевинског материјала или решења за раскопавање јавних површина.
Предузима мере предвиђене одредбама Закона о одржавању стамбених зграда које
спадају у надлежност управе, даје стручна упутства у вези са конституисањем скупштине
станара и одржавања стамбених зграда, учествује у припреми одлука из комунално-стамбених
области, припрема извештаје и информације из ове области.
Припрема решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на студију
на процену утицаја за животну средину за пројекте у области привреде, индустрије,
саобраћаја,енергетике и друго које у значајној мери могу да загаде животну средину и
припрема решења о одређивању обима и садржаја студија о процени утицаја на животну
средину, организује и води јавне презентације и јавне расправе, учествује у раду техничке
комисије и сарађује и води јавне презентације и јавне расправе и сарађује са научним и
стручним организацијама у поступку утицаја на животну средину, врши оцену извештаја о
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стратешкој процени, спроводи поступак издавања дозволе за сакупљање, транспорт и
привремено складиштење отпада и издаје потврду о изузимању обавезе од прибављања
дозволе за управљање отпадом, спроводи поступак издавања интегрисања дозволе.
Обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом, одлукама и послове по налогу шефа
Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.
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 најмање 5 година грађевинског или
архитектонског смера са најмање 1 године радног искуства и стручни испит за рад у органима
државне управе.
Члан 6.
У члану 20.после члана 11 и 11а додаје се члан 11б који гласи:
Регистратор
1 извршилац
Води регистар обједињених процедура, објављује локацијске услове, грађевинске и
употребне дозволе у електронском облику путем интернета, подноси прекршајне пријаве
против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења.
(Министар ближе прописује овлашћења и обавезе регистратора).
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске
студије) у трајању најмање 5 година у области техничког смера, односно на основним
студијама у трајању најмање 4 године у области правног, економског или друштвеног смера,
са најмање 1 годином радног искуства и стручни испит за рад у органима државне управе.
Члан 7.
У члану 20. - Послови шефа за друштвене делатности и општу управу тачка 20 – шеф
одељења за друштвене делатности и општу управу у погледу услова уместо 4 године одређује
се 1 година радног искуства.
Члан 8.
У члану 20 тачка 28 – послови утврђивања права у првостепеном поступку у области
дечије заштите у погледу услова мењају се досадашњи услови и одређују се следећи услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије односно на студијама које су законом изједначене са тим студијама правног
или економског смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит.
Члан 9.
У члану 20. Тачка 29 – финансијски послови у области дечије заштите у погледу броја
извршилаца уместо 2 извршилаца одређује се 1 извршилац.
Члан 10.
У члану 20. Тачка 25 – послови вођења бирачког списка у погледу броја извршилаца
уместо 1 извршиоца одређује се ½ (једна половина) извршиоца, брише се члан 4 измене и
допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине
Куршумлија бр.I-02-128/014 од 20.10.2014.године.
Члан 11.
У члану 20. Тачка 44 – послови домара у погледу услова уместо досадашњих услова
одређује се кв радник.
Члан 12.
У члану 20. Тачка 49 – послови у кафе кухињи уместо досадашњих услова одређује се кв
радник.
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Члан 13.
На измене и допуне 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-110-3
У Куршумлији, дана: 07.05.2015.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.22/08, 3/09 и 7/011) и члана
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и
7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 08.05.2015.године,
донело је следећe:
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе општине Куршумлија бр.I-110-3 од
07.05.2015.године.

II.

Ово решење објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.

III.

Решење доставити:Персоналној служби, начелнику Општинске управе и архиви.

Број: II-02-89/015
У Куршумлији, 08.05.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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