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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2017 БРОЈ 9

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014др.закон), члана 5. став 6. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 73/2010 и
93/2012),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,
7/011, 15/014 и 25/015), 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
19.06.2017.године, донело је следећу:

ОДЛУКУ
I.

ОДОБРАВА СЕ исплата једнократне новчане помоћи брачним паровима и
паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине
Куршумлија, а за потребе обављања вантелесне оплодње, у висини од
100.000,00 динара.

II.

Овлашћује се председник општине да за сваки појединачни случај решењем
одобри исплату на основу медицинске документације и предрачуна који је
подносиоц захтева дужан да приложи приликом подношења захтева.Поред
медицинске документације и предрачуна подносиоци захтева су дужни да
приложе и фотокопију личне карте.

III.

Право на овај вид помоћи имају сви брачни парови, као и парови који живе
у ванбрачној заједници, који се одлуче за поступак вантелесне оплодње ради
стицања потомства, a највише два пута из средстава буџета општине
Куршумлија.

IV.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр.II-02-2/2013 од
15.01.2013.године.
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О реализацији ове одлуке стара се Одељење за ЛПА буџет и финансије –
служба буџета.

VI.

Одлуку доставити: Рачуноводству СО-е Куршумлија и архиви.

Број: II-02-177
У Куршумлији, 19.06.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.

2.
На основу члана 58. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“, бр.
22/08, 8/09, 7/11), Председник општине Куршумлија, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИК А
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Правилника о коришћењу службених мобилних телефона
бр. I-02-128/2015 од 02.10.2015. године на следећи начин:
У члану 2. Став 1. после алинеје 9. подаје се нова алинеја 10. која гласи:
„- Радници општине на основу одобрења начелника општинске управе.“
У члану 3. став 1. тачка 1. и 2. мењају се и гласе:
„За Председника општине, Председника Скупштине, Заменика председника
општине, Заменика Председника Скупштине, 5,000,00 динара месечно.
2.
За Начелника Општинске управе, заменика Начелника општинске управе,
Секретара Скупштине, Заменика секретара Скупштине, Општинског јавног
правобраница, помоћнике Председника општине и шефове одељења у износу од
3.000,00 динара месечно.“
Тачка 3. Се брише, а тачке 4., 5. и 6. Постају тачке 3., 4. и 5..
У новој тачки 5. на крају после тачке додаје се нова реченица која гласи:
„Лицима из тачке 1. и 2. ове Одлуке може се на њихов захтев одобрити коришћење другог
пакета из понуде истог понуђача уколико се то лице сагласи да само сноси трошкове тог пакета
изнад прописаног лимита, и након што му престане право на трошкове коришћења са буџета
општине“.
Члан 2.
1.

У свему осталом Правилник о коришћењу службених мобилних телефона бр. I-02-128/2015
од 02.10.2015. године остаје непромењен.
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Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I-02-128/15-1
Дана: 19.6.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р.
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