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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2016 БРОЈ 14

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 59. ст. 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Србије 129/07,
83/14), и члана 33. Одлуке о организацији општинске управе општине Куршумлија (“Сл. лист
Општине Куршумлија“ бр. 08/09, 16/10, 4/13, 3/15), Начелник Општинске управе општине
Куршумлија, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Општинској управи
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2016), врше се следеће измене и
допуне:
Члан 1.
У члану 17. испред Поднаслова „ ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА“ додају се речи „Члан 18“.
Члан 2.
Члан 18. – „ Секретар скупштине општине“ брише се у целости.
Члан 3.
У члану 21. тачка 2. - „Заменик секретара скупштине општине“ брише се у целости.
У члану 21. тачке 3. до 70. постају тачке 2. до 69.
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи : „У Општинској управи утврђује се укупно 69 радних места и 86
извршиоца“.
Члан 5.
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У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинској управи остаје непромењен.

послова у

Члан 6.
На изменe и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у
Општинској управи Општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија и
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Куршумлија”.
Број: I-02-35/2016
У Куршумлији, дана 29.02.2016.године.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
в.д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Владан Јовановић,дипл.прав.с.р.

2.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и
25/015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.4/2016) 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 14.03.2016.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија бр.I-02-35/2016 од
29.02.2016.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити:начелнику Општинске управе, служби за рад и радне односе и
архиви.
Број: II-02-36-3/2016
У Куршумлији, 14.03.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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3.
На основу члана 59. ст. 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Србије
129/07, 83/14), и члана 33. Одлуке о организацији општинске управе општине Куршумлија (“Сл.
лист Општине Куршумлија“ бр. 08/09, 16/10, 4/13, 3/15),в.д. Начелника Општинске управе
општине Куршумлија, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Општинској управи
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2016, 8/16), врше се следеће измене
и допуне:
Члан 1.
У члану 21.тачка 10.- Послови из области грађевинарства у погледу услова, уместо
досадашњих услова одређују се следећи услови:
Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије) односно на основним
студијама у трајању најмање 5 година грађевинског, архитектонског или техничког смера, 1
година радног искуства и стручни испит за рад у органима државне управе.
Члан 2.

-

У члану 21. после тачке 10 додаје се тачка 10а и гласи:
Послови из области урбанизма
1 извршилац

Врши послове из надлежности Општинске управе који се односе на издавање
информације о локацији, вођење управног поступка, издавање локацијских услова на основу
одредаба Закона о планирању и изградњи, Правилника о општим условима о парцелацији и
изградњи и Закона о општем управном поступку.Води прописан регистар издатих информација о
локацији и локацијских услова, припрема и учествује на припреми програма израде
урбанистичких планова, изради и усвајање урбанистичких планова, учествује у раду техничке
комисије у поступку утицаја на животну средину и координира рад Комисије за планове.
Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама шефа по налогу шефа
Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије) односно на
основним студијама у трајању најмање 5 година грађевинског или архитектонског смера, са
најмање 2 године радног искуства и стручни испит за рад у органима државне управе.
Члан 3.
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У члану 21. тачка 18. поднаслов Послови из области рада и радних односа мења се и гласи
: Послови управљања људским ресурсима.
Члан 4.

-

У члану 21. тачка 36 мења се и гласи:
Послови економата и послови ученичког и студентског стандарда
1 извршилац

Врши послове Општинске управе и то набавку канцеларијског материјала, води
евиденцију о томе, врши расподелу материјала на основу требовања и у вези са тим води
прописану евиденцију, врши раздуживање документације.
Врши административно-техничке послове Општинске управе који се односе на пријем и
обраду захтева у вези са остваривањем права из области ученичког и студентског стандарда,
пријем ученичких и студентских потврда и других докумената и врши њихово здруживање са
предметима и обавља друге послове везане за остваривање права везано за ученички и
студентски стандард. Врши и друге послове из везано за остваривање различитих права по
Одлукама скупштине оптшине Куршумлија и Општинског већа која не спадају у делокруг рада
неког другог органа. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске
управе.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера или гимназије, 1 година радног
искуства, положен стручни испит.
Члан 5.
У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинској управи остаје непромењен.

послова у

Члан 6.
На изменe и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у
Општинској управи Општине Куршумлија сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија и
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Куршумлија”.

Број: I-02-37/2016
У Куршумлији, дана 11.03.2016.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
в.д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Владан Јовановић,дипл.прав.с.р.

4.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и
25/015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.4/2016) и члана 18.Пословника о
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раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2016.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова у Општинској управи општине Куршумлија бр.I-02-37/2016 од
11.03.2016.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити:начелнику Општинске управе, служби за рад и радне односе и
архиви.

Број: II-02-36-3-1/2016
У Куршумлији, 14.03.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

5.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09, 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 14.03.2016.године, донело
је следећу:
ОДЛУКУ
I.

ОДОБРАВА СЕ додела награда успешним студентима на територији општине
Куршумлија са просеком оцена изнад 9,5.

II.

Право на награду могу остварити студенти основних академских, основних
струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

III.

Да би остварили право на награду студенти морају да имају редовно уписану
другу, трећу, четврту или пету годину студија на буџету са просеком оцена изнад
9,5 као и пребивалиште на територији општине Куршумлија.

IV.

Уз пријаву студенти прилажу:фотокопију личне карте, потврду високошколске
установе да је студент редовно уписао одређену годину студија у текућој школској
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години, уверење о просечној оцени студирања и фотокопију картице текућег
рачуна.
V.

Пријава са траженом документацијом подноси се на адресу: Општинска управа
општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада б.б.Куршумлија, са назнаком:“За
доделу награде успешним студентима“.Пријаве доставити најкасније до 31. марта
2016.године.

VI.

Висина једнократне награде утврдиће се према расположивим средствима за ту
намену и броју студената који остварују право на награду.

VII.

Додељене награде из тачке 1.ове Одлуке исплатиће се студентима из буџета
општине Куршумлија са позиције – Ученичке награде на текући рачун.

VIII.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

IX.

Одлуку доставити: рачуноводству Општинске управе и архиви.

Број: II-02-36-2/2016
У Куршумлији, 14.03.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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