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                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                         ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 

ГОДИНА 2014 БРОЈ 6 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 државим прганима („Сл.гласник РС“ 
бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99 и 39/02), члана 51. Одлуке п прганизацији Општинске управе 
Општине Куршумлија (Службени лист Општине Куршумлија брпј 8/2009 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 
Куршумлија врше се следеће измене и дппуне и исправке: 
 

Члан 1. 
  У члану 20 тачка 17- ппслпви из пбласти привреде и приватнпг предузетништва 
(занатствп, угпститељтвп , тргпвина сапбраћај и другп) у ппгледу услпва , уместп дпсадашоих 
услпва дпдају се следећи услпви: Стеченп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена 
(Оснпвне академске, или Оснпвне струкпвне студије) пднпснп на Оснпвним студијама у трјаоу 
најмаое пд 3 гпдине екпнпмскпг или правнпг смера  једна гпдина раднпг искуства, пплпжен 
стручни испит 

Члан 2. 
 У члану 20 тачка 25- ппслпви впђеоа бирачкпг списка у ппгледу услпва уместп 
дпсадашоих услпва дпдају се следећи услпви: Стеченп виспкп пбразпваое на студијама другпг 
степена (Диплпмске академске студије-мастер, Специјалитичке струкпвне студије или 
Специјалистичке академске студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 
гпдине Екпнпмскпг или Правнпг смера једна гпдина раднпг искуства и пплпжен стручни испит.  
 

Члан 3. 
 У члану 20. Ппсле тачке 55 дпдаје се тачка 55а,- ппслпви заменика матичара-у месним 
канцеларијама 10 извршипца.   
Обавља ппслпве впђеоа матичних коига, рпђених, венчаних, умрлих и коиге држављана, 
впди пдгпварајуће регистре и врши унпс ппдатака из матичних коига у рачунар. 
Издаје извпде из матичних коига и увереоа п чиоеницама уписаних у матичне коиге , издаје 
увреоа п држављанству , пбавља ппслпве матичара у вези са закључеоем брака , издаје 
дупликат матичних коига, издаје смртпвнице, врши преписе матичних коига . Израђује 
статистичке извештаје кпје дпставља Републичкпм завпду за статистику пбавља и друге 
ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа и Начелника Општинске управе.  
Услпви: Виспкп пбразпваое стеченп на студијама другпг степена (Диплпмске академске 
струдије-мастер , Сепцијалистичке академске студије, Специјалистичке стукпвне студије) у 
пбразпвнпм научнпм ппљу друштвенп хуманитарних наука, пднпснп на пснпвним студијама у 
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трајаоу најмаое 4 гпдине друштвенпг смера , пплпжен стручни испит и ппсебан стручни испит 
за матичара и пвлашћеое за пбављаое ппслпва матичара, једна гпдина раднпг истуства. 
Матичари и заменици Матичара кпји на дан ступаоа на снагу Закпна п матичним коигама (Сл. 
гласник бр. 20/(2009) немају виспкп пбразпваое стеченп на студијама другпг степена 
диплпмске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струкпвне студије у пбразпвнп научнпм ппљу друштвенп хуманистичких наука, пднпснп на 
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине друштвенпг смера, настављају да пбављају 
ппслпве акп пплпже ппсебан стручни испит за матичара у рпку пд 3 гпдине пд дана ппчетка 
примене пвпг Закпна.  
 

Члан 4. 
 У члану 20 тачка 58- административни ппслпви у служби за скупштину у ппгледу услпва 
уместп дпсадашоих услпва дпдају се следећи услпви:  Стеченп виспкп пбразпваое на 
студијама другпг степена ( диплпмске академске студије –мастер специјалистичке струкпвне 
студије или специјалистичке академске студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу 
најмаое 4 гпдине правнпг смера , једна гпдина раднпг искуства и пплпжен стручни испит.  
 

Члан 5. 
 У члану 20. Тачка 76-ликвидатпр  у ппгледу услпва уместп дпсадашоих услпва дпдају се 
следећи : стеченп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена( Оснпвне академске студије, 
пснпвне струкпвне студије) пднпснп на  студијама кпје су закпнпм изједначене са тим 
студијама, екпнпмскпг смера , једна гпдина раднпг искуства и пплпжен стручни испит. 
 

Члан 6. 
 У члану 17 меоа се став 5 и гласи:  
У 2014 гпдини пдређује се укупнп 18 лица за пбављаое стручне праксе и тп 14 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 најмаое 4 гпдине и 4 лица са стеченим виспким пбразпваоем 
на студијама првпг степена (пснпвне академске студије-пснпвне струкпвне студије) пднпснп на 
Оснпвним студијама у трајаоу најмаое 3 гпдине.  
 

Члан 7. 
 На измене и дппуне правилника п унутрашоем уређеоу и систематизацији Општинске 
управе Општине Куршумлија сагласнпст даје Општинскп веће Општине Куршумлија и ступа 
наснагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Општине Куршумлија.      
 
 Брпј: I-02-92/014 
 У Куршумлији, дана: 30.07.2014.гпдине 
 ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
               НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                     Драган Видић,дипл.прав. 
 
 
  
 На пснпву члана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
61.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/011) и члана 
18.Ппслпвника п раду Општинскпг већа („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.3/09), Општинскп 
веће ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 31.07.2014.гпдине дпнелп је 
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Р Е Ш Е О Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измену и дппуну Правилника п унутрашоем уређеоу и 
систематизацији Општинске управе ппштине Куршумлија бр.I-02-92/014 пд 
30.07.2014.гпдине. 

II. Овај закључак ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 
III. Закључак дпставити: начелнику Општинске управе и архиви. 

 
 
 Брпј: II-02-91-5/014 
 У Куршумлији, 31.07.2014.гпдине 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
         ПРЕДСЕДНИК ППШТИНСКПГ ВЕЋА, 
                  Радољуб Видић,дипл.ецц. 
 
 На пснпву члана 8.став 2.Одлуке п услугама из пбласти спцијалне заштите у ппштини 
Куршумлија („Службени лист ппштине Куршумлија“ бр.3/2012) и члана 18. и 19.Ппслпвника п 
раду Општинскпг већа ппштине Куршумлија („Службени лист ппштине Куршумлија“ бр.3/09), 
Општинскп веће ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 31.07.2014.гпдине, дпнпси 
 

П Д Л У К У 
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ 

ПРАВИЛНИКА П НАЧИНУ ПРГАНИЗПВАОА ДПБРПВПЉНПГ РАДА 
 

Члан 1. 
 Члан 3.став 3.Правилника п начину прганизпваоа дпбрпвпљнпг рада брпј II-02-
149/012-15 пд 18.12.2012.гпдине брише се, такп да сада гласи – Накнада за дпбрпвпљнп раднп 
ангажпваое једнака је минималнпј брутп заради пп сату кпја важи у месецу за кпји се врши 
исплата. 

Члан 2. 
 У свему упсталпм Правилник п начину прганизпваоа дпбрпвпљнпг рада брпј II-02-
149/012-15 пд 18.12.2012.гпдине пстаје непрпмеоен. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 
 
 Брпј: II-02-91-6/014 
 У Куршумлији, дана: 31.07.2014.гпдине. 
 ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
             ПРЕДСЕДНИК ППШТИНСКПГ ВЕЋА, 
         Радољуб Видић,дипл.ецц. 
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