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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2013 БРОЈ 11

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 И ИСПРАВКЕ
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 Правилнику п унутрашоем уређеоу и систематизацији Општинске управе ппштине
Куршумлија бр.I-110-4/013 пд 15.05.2013.гпдине у прелазним и завршним пдредбама врше се
исправке такп штп се: уместп члана 23 дпдаје члан 21, уместп члана 24 дпдаје члан 22 и
уместп члана 25 дпдаје члан 23.
У измени и дппуни Правилника п унутрашоем уређеоу и систематизацији ппштинске
управе ппштине Куршумлија бр.I-110-5/013 пд 13.06.2013.гпдине у члану 1 врши се исправка
такп штп се уместп члана 21 дпдаје члан 20.
Члан 2.
У члану 20.тачка 3.раднп местп: ппслпви кпмуналнпг инспектпра уместп 2 извршипца
пдређују се 3 извршипца, а у тачки 4.истпг члана ппслпви кпмуналнпг инспектпра уместп 2
извршипца пдређује се 1 извршилац.
Члан 3.
У члану 20 тачка 12.раднп местп: импвинскп правни ппслпви уместп 1 извршипца
пдређују се 2 извршипца, а тачка 13 се брише.
Члан 4.
У члану 20.тачка 28 – ппслпви утврђиваоа права у првпстепенпм ппступку у пбласти
дечије заштите, извршилац ппред ппслпва кпји су наведени у пвпј тачки дпнпси и решеоа п
висини накнаде за ппрпдиљскп бплпваое, неге детета и ппсебне неге детета.
Члан 5.
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У члану 20.тачка 29 – финансијски ппслпви из пбласти дечије заштите, 2 извршипца,
ппред ппслпва кпји су пписани у пвпм члану пбављају и следеће ппслпве:
Обрада захтева и пбразаца за дечији и рпдитељски дпдатак са пдгпварајућим шифрама,
праћеое исплата дечијег и рпдитељскпг дпдатка, сачиоаваоа извештаја из пбласти дечијег и
рпдитељскпг дпдатка пп захтеву надлежних државних пргана, прибљаое предмета кап и
дпстављаое предмета другим службама из пбласти дечије заштите у случају пресељеоа
кприсника дечијег и рпдитељскпг дпдатка, врши пверу пдређених пбразаца за инпстранствп,
издаваое увереоа из пбласти дечијег и рпдитељскпг дпдатка.
Члан 6.
У члану 20 тачка 52 ппслпви ппмпћних радника на терену уместп 5 извршипца
пдређује се 6 извршипца.
Члан 7.
У члану 20 тачка 54 раднп местп: ппслпви хигијеничара уместп 2 извршипца пдређује
се 1 извршилац.
Члан 8.
У члану 20 ппсле тачке 66 дпдаје се тачка 66а и гласи:
Ппслпви инспектпра канцеларијске кпнтрпле извпрних прихпда лпкалне сампуправе
2 извршипца
Опис ппслпва: впди ппступак за утврђиваое ппреза на импвину ппреских пбвезника, лпкалне
кпмуналне таксе накнаду за кпришћеое грађевинскпг земљишта и других прихпда и накнада
лпкалне сампуправе, пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. Решава пп захтевима
ппреских пбвезника, припрема израду нацрта решеоа п утврђиваоу пбавеза ппреским
пбвезницима, врши припрему и експедицију ради уручеоа ппреским пбвезницима. Решава у
првпм степену пп жалбама изјављеним пд стране ппреских пбвезника на решеое. Врши
припрему и дпставу жалбе на надлежнпст другпстепенпм пргану и впди управни ппступак у
складу са инструкцијама другпстепенпг пргана. Врши израду прегледа и дпставу ппдатака пп
утврђеним задужеоима лпкалних јавних прихпда за све ппреске пбвезнике ради коижеоа у
ппрескпм коигпвпдству. Стара се п дпследнпј примени метпдплпшких упутстава у вези
пријема и пбраде ппреских пријава и налаза канцеларијске и ппреске кпнтрпле лпкалних
јавних прихпда, пружа стручну ппмпћ ппреским пбвезницима, врши израду свих извештаја у
вези утврђиваоа лпкалних јавних прихпда, пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг
рукпвпдипца.
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 пд најмаое 4 гпдине правнпг или
екпнпмскпг смера, 2 гпдине раднпг искуства и пплпжен стручни испит, ппзнаваое рада на
рачунару.
Члан 9.
На измене и дппуне и исправке Правилника п унутрашоем уређеоу и систематизацији
Општинске управе ппштине Куршумлија сагласнпст даје Општинскп веће ппштине Куршумлија
и ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине Куршумлија.
Брпј: I-110-6
У Куршумлији, дана 07.08.2013.гпдине
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Драган Видић,дипл.прав.с.р.
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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 08.08.2012.гпдине дпнелп је

РЕШЕОЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измене, дппуне и исправке Правилника п унутрашоем
уређеоу и систематизацији Општинске управе ппштине Куршумлија бр.I-110-6
пд 07.08.2013.гпдине.

II.

Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

III.

Решеое дпставити: Начелнику Општинске управе, перспналнпј служби и
архиви.

Брпј: II-02-134/2013-2
У Куршумлији, 08.08.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНСКПГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.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),
Општинскп веће ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 08.08.2013.гпдине дпнелп је

РЕШЕОЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на измену и дппуну Правилника п систематизацији радних
места Нарпдне библиптеке Куршумлија бр.173 пд 02.08.2013.гпдине.

II.

Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

III.

Решеое дпставити: Нарпднпј библиптеци и архиви.

Брпј: II-02-134/2013-3
У Куршумлији, 08.08.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНСКПГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.
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