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ГОДИНА 2019       БРОЈ 23       КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 59.став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 58. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,113/17-

др.закон,95/18), Општинско веће општине Куршумлија, на предлог начелника општинске управе, 

на својој седници одржаној дана 07.10.2019.године усваја 

 

 

Одлуку о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу радних места  у 

Општинској управи,посебним организационим јединицама и општинском 

правобранилаштву општине Куршумлија 

 

 

У Правилнику  о унутрашњем уређењу радних места  у Општинској управи,посебним 

организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија“, 16/19) врше се следеће измене и допуне: 

 

Члан 1. 

У члану  25. мења се  тачка 14. и гласи: 

   14. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

 1 службеник 

 

 Референт 

 

Води евиденцију и стара се о законитом и уредном извршавању обавеза општине 

Куршумлија као потрошача електричне енергије. Води евиденцију о прикључцима и 

мерним местима општине Куршумлија, припрема потребну документацију за подношење 

захтева за нове прикључке и одјаву прикључака који нису у функцији потрошње општине 

и њених органа. Води евиденцију о уличној расвети, обилази и стара се о одржавању 

уличне расвете и врши надзор над пословима везаним за одржавање уличне расвете. 

Учествује у припреми тендерске документације за поступак јавне набавке и у самом 

поступку јавне набаке. Конролише замену електроматеријала за потребе уличне расвете 

приликом замене од стране извођача. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и начелника општинске управе.  

 УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког 

смера у четворогодишњем трајању, 3 године радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан 2. 

У члану 25. тачкa 24. врши се измена у погледу броја извршилаца тако да  гласи: 

  „2 службеника“. 

Члан 3. 

 

 У члану 25. брише се тачка 31. 

Члан 4. 

 Измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу радних места  у Општинској 

управи,посебним организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине 

Куршумлија ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

Број: II-02-119/2019-8                                                                                                                                     

Дана: 07.10.2019.године                                                                                                         

Општинско веће општине Куршумлија 

                                                                                                             

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                         
                                                                           Радољуб Видић, дипл.ецц 
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