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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2016 БРОЈ 36

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), и члана 8. Одлуке о киосцима (“Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 4/2013), Општинско Веће, на седници одржаној дана 12.09.2016.године,
доноси
Одлуку о измени и допуни Одлуке о расписивању јавног позива за закуп површина јавне
намене за постављање киоска
Члан 1.
У Одлуци о расписивању јавног позива за закуп површина јавне намене за постављање
киоска („Службени лист општине Куршумлија бр. 34/016) врше се следеће измене и допуне и то:
У члану 5. брише се реч „од“ и додаје се реч „до“.
Члан 2.
Брише се у целини члан 6. и додаје нови који гласи:
Члан 6.
Висина почетног износа закупнине одређује се у износу од 700,оо динара по м2 у првој
зони, 500,оо динара у другој зони, односно 300,оо динара у трећој зони.
Висина гарантног износа који су у обавези да уплате учесници у поступку јавног надметања
одређује се у износу од 50.000,оо динара.
Члан 3.
У свему осталом Одлука о расписивању јавног позива за закуп површина јавне намене за
постављање киоска („Службени лист општине Куршумлија бр. 34/016) остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине
Куршумлија“.

Број: II-02-243
У Куршумлији, 12.09.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.
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2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“
бр.129/07 и 83/2014), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.
22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015) и члана 18. И 19. Пословника о раду Општинског већа,
Општинско веће на својој седници од 12.09.2016.године донело је

О Д Л У К У
I.

ОДОБРАВА СЕ исплата једнократне новчане помоћи лицима оболелим од најтежих
облика болести на територији општине Куршумлија за чије лечење је потребна
лекарска интервенција у иностранству.

II. Овлашћује се председник општине да за сваки појединачни случај Решењем одобри
исплату новчане помоћи из тачке 1. ове Одлуке до 150.000,00 динара на основу
медицинске документације и рачуна из здравствене установе из иностранства где је
планирана интервенција као и друга пратећа документација из иностранства којом се
доказује да је неопходно лечење у иностранству коју је корисник дужан да приложи
приликом подношења захтева.
Поред медицинске документације и рачуна подносиоци захтева су дужни да приложе
фотокопију личне карте.
III. Право на овај вид помоћи имају сва лица из тачке 1. ове Одлуке а на основу
претходног Мишљења Kомисије за доделу новчане помоћи у вези са поднетом
лекарском документацијом и утврђивањем стварне потребе лечења у иностранству.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања и примењиваће се у 2016.години.
V. Одлуку доставити: рачуноводству и архиви.

Број: II-02-244
У Куршумлији, 12.09.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.

3.
На основу члана 59. ст. 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник Републике Србије”, br.
129/07, 83/14), и члана 33. Одлуке о организацији општинске управе општине Куршумлија (“Сл.
лист Општине Куршумлија“ бр. 08/09, 16/10, 4/13, 3/15),в.д. Начелника Општинске управе
општине Куршумлија, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Општинској управи
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2016, 8/16, 14/16, 24/16,29/16), врше
се следеће измене и допуне:
Члан 1.
У члану 19.тачка 54 мења се и гласи:
- Послови народне канцеларије и овлашћеног туристичког инспектора
1 извршилац
Обавља послове везане за захтеве и предлоге грађана упућених народној канцеларији,
прима сређене и ажуриране захтеве од референта народне канцеларије, консултује се са
надлежним службама, са начелником Општинске управе и председником и замеником
председника општине у погледу њиховог ефикасног решавања. Доставља извештаје шефу
одељења, начелнику Општинске управе и председнику општине везано за поднете захтеве који су
упућени народној канцеларији и предлаже решења за поједине захтеве који нису везани за
управни поступак.
У вршењу инспекцијског надзора овлашћени инспектор јединице локалне самоуправе овлашћен
је да проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга
уређених Законом о туризму, утврђује идентитет запослених код привредних друштава
предузетника,другог правног лица, који обављају делатност и пружају услуге уређене овим
Законом, утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству увидом у личну исправу, прегледа просторије у
којима се обавља делатност и пружају услуге, проверава наплату и уплату боравишне таксе,
проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститењским објектима и
друге послове предвиђене Законом о туризму.
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 4 године туристичког,правног или економског смера,
положен стручни испит за рад у државним органима.
Члан 2.
У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинској управи остаје непромењен.

послова у

Члан 3.
На изменe и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у
Општинској управи Општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија и
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Куршумлија”.
Број: I-02-238
У Куршумлији, дана 09.09.2016.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
в.д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Владан Јовановић,дипл.прав, с.р.
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4.
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, 8/09, 7/011, 15/014 и
25/015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.4/2016) 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 12.09.2016.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија бр.I-02-238/2016
од 09.09.2016.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.

III.

Решење доставити: начелнику Општинске управе, служби за управљање људским
ресурсима и архиви.
Број: II-02-241
У Куршумлији, 12.09.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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