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            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                             ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ГОДИНА 2011-БРОЈ 6                               КУРШУМЛИЈА                               Лист излази према потреби 

 

 На основу члана 59.став 2.Закона о локалној самоуправи /Сл.гласник РС, 129/07/ и 

чл.51.Одлуке о организацији Општинске управе општине Куршумлија /Сл.лист општине  

Куршумлија, 8/09/ и чл.73.Статута општине Куршумлија /Сл.лист општинеКуршумлија, 22/08/ 

Начелник општинске управе општине Куршумлија, доноси 

Измене и допуне 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи 

општине Куршумлија 

 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској 

управи општине  Куршумлија /Сл.лист општине Куршумлија, 10/2009,   /2010/  врше се следеће 

измене и допуне: 

Чл.1 

У члану 21. тачка 19. став 2. мења се и гласи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Услови:  Високо образовање стечено на студијама другог степена /дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке студије академске студије , специјалистичке струковне 

студије/ у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 

студијама у трајању четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за 

матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 

Чл.2. 

У члану 21. тачка 20. став 2. мења се и гласи :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Услови:  Високо образовање стечено на студијама другог степена /дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке студије академске студије , специјалистичке струковне 

студије/ у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 

студијама у трајању четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за 

матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 

Чл.3. 

У члану 21. тачка 48. став 2. мења се и гласи : 
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Услови:  Високо образовање стечено на студијама другог степена /дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке студије академске студије , специјалистичке струковне 

студије/ у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 

студијама у трајању четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за 

матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 

Чл.4. 

У члану 21. после тачке 48. додаје се нова  тачка 49.која гласи: 

 49.ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

      1 извршилац  

 Обавља послове везане за проблеме и потребе младих у локалној заједници.Води базу 

података организација младих  на локалном нивоу. Координира процес успоставља и 

спровођења политике младих на локалном нивоу.Ради инплементације активне политике 

младих по свим питањима везаним за проблематику младих, афирмише и врши комуникацију 

и сарадњу са свим битним субјектима друштва: Министарствима и другим владиним 

структурама које се баве питањима младих, општинским службама, јавним установама, са 

школама, спортским и другим организацијама и клубовима, са удружењима младих, 

представницима грађана и појединцима. Сарађује са невладиним сектором на подручју 

општине као и међународним организацијама и институцијама као и представницима 

организације младих из Дијаспоре. Врши промовисање значаја волонтерског рада и 

организовање креативних и едукативних радионица за младе.Организује изложбе и друге 

културне манифестације као и спортска такмичења. Учествује у изради буџета за младе, 

учествује у креирању одлука о стипендирању ученика и студената. Ажурира информације на 

општинском сајту везана  за питања младих.  Обавља друге послове по налогу шефа Одељења 

и Начелника општинске управе  

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме / факултет друштвених наука, факултет физичке културе/, 

положен стручни испит, познавање рада на рачунару.  

Чл.5. 

У члану 21. после тачке 49. додаје се нова  тачка 50.која гласи: 

50.ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА У  КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

 1 извршилац  

 Обавља све послове ради обезбеђивања услова за активно укључивање младих у 

живот и рад друштвене заједнице, оснаживање младих, пружање подршке организовању 

различитих друштвених активности младих, учењу и креативном испољавању потреба младих. 

Води све потребне евиденције и подноси извештаје у вези функционисања канцеларије за 

младе. Доставља потребне податке надлежним органима и организацијама у вези са 

функционисањем канцеларије за младе.  
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Обавља друге послове по налогу шефа Одељења и Начелника општинске управе  

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера,1 година радног искуства и положен 

стручни испит, познавање рада на рачунару.  

Чл.6 

После члана 24. додаје се нов члан 24 А који гласи: 

Матичари и заменици матичара  из члана 21. тачка 19, 20 и 48 овог Правилника који на дан 

ступања на снагу Закона о матичним књигама /Сл.гласник 20/2009/ немају високо образовање 

стечено на студијама другог степена /дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 

студије академске студије, специјалистичке струковне студије/ у образовно-научном пољу 

Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању четири године 

друштвеног смера настављају да обављају послове матичара односно заменика матичара ако 

положе посебан стручни испит за матичара у року од 3 године  од дана почетка примене овог 

Закона. 

Чл.7 

На измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 

општинској управи општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија 

и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.листу општине Куршумлија. 

Број I-119-2/2011 

У Куршумлији, дана 14.06.2011.године 

                                                                                     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                               Мирослава Ракић 

 

  На основу члана 59.став.2.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и 

члана 80.став 2.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08 и 3/09) а на 

предлог начелника Општинске управе општине Куршумлија, Општинско веће општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 15.07.2011.године донело јe 

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија бр.I-119-

2/2011 од 14.06.2011.године. 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

III. Решење доставити: начелнику Општинске управе и архиви. 
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 Број:II-06-47/2011-3 

 У Куршумлији, дана 15.07.2011.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРEДСЕДНИК ВЕЋА, 

                  Весна Јаковљевић,проф. 

 

 На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 

61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08 и 3/09), и члана 

18.Пословника о раду Општинског већа општине Куршумлија, Општинско веће на одржаној 

седници дана  15.07.2011.године, донело је 

З А К Љ У Ч А K 

I. Да начелник Општинске управе распише конкурс за два радна места у 

Канцеларији за младе на пословима координатора Канцеларије за младе у 

складу са донетим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова у Општинској управи општине Куршумлија.  

II. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

III. Закључак доставити: начелнику општинске управе и архиви.  

 Број: II-06-47/2011-5 

 У Куршумлији, 15.07.2011.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 

                               Весна Јаковљевић 

 

 На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 

61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08 и 3/09), члана 16.Закона 

о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.101/05 и 

30/2010), и члана 18.Пословника о раду Општинског већа општине Куршумлија, Општинско 

веће на ванредно одржаној седници дана 17.07.2011.године, донело је 

О Д Л У К У 

I. Проглашава се 18.07.2011.године за дан жалости на подручју општине 

Куршумлија поводом трагичне смрти малолетне Павловић Исидоре из 

Куршумлије, настале дављењем на градском базену у Куршумлији, дана 

16.07.2011.године. 

II. Дан жалости отпочиње у 0,00 сати а завршава се у 24,00 сати дана 

18.07.2011.године. 

III. У време жалости сви органи, организације и друга правна лица на подручју 

општине Куршумлија дужни су да заставу спусте на пола копља. 
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IV. Сви локални медији су дужни да емитују Одлуку о проглашењу дана жалости и 

да у време његовог трајања ускладе програмску шему и емитују прикладне 

емисије. 

V. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у службеном листу 

општине Куршумлија. 

 Број: II-06/2011 

 У Куршумлији, 18.07.2011.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 

                               Весна Јаковљевић 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1. Измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 

Општинској управи општине Куршумлија. 

2. Решење о давању сагласности на измену и допуну Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија. 

3. Закључак о расписивању конкурса за два радна места у Канцеларији за младе на 

пословима координатора Канцеларије за младе у складу са донетим Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи општине 

Куршумлија. 

4. Одлука о проглашењу дана жалости 18.07.2011.године на подручју општине 

Куршумлија поводом трагичне смрти малолетне Павловић Исидоре из Куршумлије. 

 

 

 


