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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2013 БРОЈ 16

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву члана 59 ст.2 Закпна п лпкалнпј сампуправи /Сл.гласник Републике Србије
129/07) и члана 2,8 и 48 Закпна п радним пднпсима у државним прганима (Сл.гласник РС ''
бр.48/91,66/91,44/98,49/99 и члана 39/02) члана 51 . Одлуке п прганизацији Општинске урпаве
Општине Куршумлија (Сл.лист Општине Куршумлија брпј 8/20009 и 4/013) и члана 73 Статута
Општине Куршумлија (Сл.лист Општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09 и 3/011), Начелник
Општинске управе ппштине Куршумлија дпнпси:
ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ
ПРАВИЛНИКА П УНУТРАШОЕМ УРЕЂЕОУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
У Правилнику п унутрашоем уређеоу и систематизацији Општинске управе ппштине
Куршумлијал врше се следеће измене и дппуне:
Члан 1.
Члан 16 Правилника п унутрашоем уређеоу и систематизацији Општиинске управе
Општине Куршумлија меоа се и гласи:
У Општинскпј управи мпгу се примити приправници за вршеое ппслпва и радних
задатака за кпје се кап ппсебан услпв тражи раднп искуствп дп једне гпдине.
Брпј приправника се утврђује за сваку гпдину у складу са кадрпвским пптребама
висинпм пбезбеђених средстава, а за 2013.г. пдређује се један приправник са стеченим
виспким пбразпваоем на студијама другпг степена (диплпмске академске студије- мастер,
специјалистичке струкпвне студије или специјалистичке академске студије) пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, а за наредне гпдине п брпју приправника
пдлучиваће Начелник Општинске управе уз сагласнпст председника ппштине.
Пријем приправника врши се на начин предвиђен закпнским прпписима и Одлукпм п
Општинскпј управи.
Приправници се псппспбљавају крпз практичан рад према ппсеабанпм прпграму кпји
утврђује Начелник Општинске управе у складу са Правилникпм и Одлукпм п Општинскпј
управи.
Приправник кпји пплпжи приправнички испит мпже наствити да ради на непдређенп
време и бити расппређен на пдгпварајуће раднп местп акп у Општинскпј управи за тп ппстпје
услпви, пднпснп пптреба за радпм тпг приправника и пбезбеђена средства за тп раднп местп.
Приправнику кпји пп истеку приправничкпг стасжа не пплпжи стручни испсит у рпку
предвиђенпм Закпнпм престаје радни пднпс .
Члан 2
У члану 17 ппсле става 4 дпдаје се став 5 кпји гласи:
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У 2013.г. пдређује се укупнп 19 лица за пбављаое стручне праксе и тп 16 са стеченим
виспким пбразпваоем на студијама другпг степена ( диплпмске академске студије, мастер
специјалистичке струкпвне студије или специјалилстичке академске студије ) пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине и 3 лица са стеченим
виспским
пбразпваоем на студијама 1 степена (пснпвне академске студије –пснпвне струкпвне студије)
пднпснп на ппснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине.
Члан 3.
У члану 20 тачка 12 - импвинскп-правни ппслпви , у ппгледу услпва, уместп 2 гпдине
раднпг искуства врши се измена са једнпм гпдинпм раднпг искустсва и пплпженим стручним
испитпм за рад у прганима државне управе., пстали деп пве тачке пстаје не прпмеоен.
Члан 4.
У члану 20 тачка 26 - ппслпви из пбласти бпрачкп-инвалидске заштите, меоа се брпј
извршипца уместп 1 пдређују се 2 извршипца и у ппгледу услпва, уместп 2 гпдине раднпг
искуства врши се измена са 1 гпдинпм раднпг искуства, са пплпженим стручним испитпм за
рад у прганима држевне управе, пстали деп пве тачке пстаје не прпмеоен.
Члан 5
У члану 20 тачка 28 - ппслпви утврђиваоа права у првпстепенпм ппступку у пбласти
дечје заштите у ппгледу услпва уместп 2 гпдине раднпг искуства врши се измена са 1
гпдинпм раднпг искуства, пплпжени стручни испит за рад у прганима државне урпаве, пстали
деп пве тачке пстасје не прпмеоен.
Члан 6.
Измене и дппуне Правилника п унутрашоем уређеоу и систематизацији Општинске
управе ппштине Куршумлија сагласнпст даје Општинскп веће Општине Куршумлија и ступа на
снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Општине Куршумлија.
Број: I-110-7
У Куршумлији, дана 08.11.2013.г.
Ппштинска управа општине Куршумлија
НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Видић дипл.правник.с.р.

На пснпву члана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и
члана 18.Ппслпвника п раду Општинскпг већа („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),
Општинскп веће ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 12.11.2013.гпдине, дпнелп је
РЕШЕОЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измену и дппуну Правилника п унутрашоем уређеоу и
систематизацији Општинске управе ппштине Куршумлија бр.I-110-7 пд
08.11.2013.гпдине.

II.

Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
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Решеое дпставити: начелнику Општинске управе, перспналнпј служби и архиви.
Брпј: II-02-161/2013-7
У Куршумлији, 12.11.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц
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