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             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

           ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА 

ГОДИНА 2013 БРОЈ 5 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шлана 59 ст. 2 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник Републике Србије 

129/07) и шлана 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), шлана 51. Одлуке п прганизацији Опщтинске управе 

Опщтине Курщумлија (Службени лист Опщтине Курщумлија брпј 8/2009 и 4/013) и шлана 73 

Статута Опщтине Курщумлија (Сл. Лист Опщтине Курщумлија бр. 22/08, 8/09 и 3/011), Нашелник 

Опщтинске управе ппщтине Курщумлија, дпнпси 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
П  УНУТРАЩОЕМ УРЕЂЕОУ И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ 

ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА 
 

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Овим Правилникпм уређује се унутращоа прганизација и систематизација ппслпва у 

Опщтинскпј управи ппщтине Курщумлија, врста ппслпва, оихпв делпкруг, услпви за пбављаое 

ппслпва свакпг раднпг места, нашин рукпвпђеоа, укупан брпј ппслпва и брпј пптребних 

изврщилаца, ппслпви на кпје се мпгу примити приправници, нашин планираоа ппслпва у 

Ощтинскпј управи кап и друга питаоа предвиђена Закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву 

закпна. 

Шлан 2. 

Систематизација задатака и ппслпва у Опщтинскпј управи утврђује се такп да пбезбеди: 

ефикаснп, струшнп и раципналнп пствариваое задатака и пствариваое пдгпвпрнпсти 

заппслених и ппстављених лица, груписаое радника и ппслпва у складу са прирпдпм задатака 

и ппслпва и нашинпм оихпвпг изврщеоа, щтп пптпуније пбједиоаваое заједнишких ппслпва, 

закпнитп и благпвременп пдлушиваое п правима и пбавезама грађана и предузеће и других 

правних субјеката, ефикаснп фукпвпђеое и врщеое сталнпг надзпра над пбављаоем ппслпва 

и радних задатака. 

Шлан 3. 

Унутращопм прганизацијпм и систематизацијпм утврђују се задаци и ппслпви из делпкруга 

Опщтинске управе. 

Шлан 4. 
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Ппд задацима и ппслпвима ппдразумева се скуп задатака и ппслпва кап стални садржај рада 

једнпг или вище радника. 

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из  раднпг пднпса уређују се Закпнпм п радним пднпсима у 

државним прганима и Закпнпм п раду. 

Шлан 5. 

Опщтинска управа у пквиру права и дужнпсти ппщтине утврђеним  Уставпм, Закпнпм и 

Статутпм ппщтине, кап и пдлукама Скупщтине ппщтине, пбавља следеће ппслпве: 

- Припрема нацрта пдлука и других ппщтих аката кпје дпнпси Скупщтина ппщтине, 

Председник ппщтине и Опщтинскп веће 

- Изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине ппщтине, Председника ппщтине и 

Опщтинскпг већа 

- Рещава у управнпм ппсллупку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана, 

предузећа, устанпва и других прганизација у  управним стварима из надлећнпсти 

ппщтине 

- Обавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих 

аката Скупщтине ппщтине, 

- Изврщава закпне и друге прпписе шије изврщеое је ппверенп ппщтини 

- Обавља струшне и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина ппщтине, председник 

ппщтине и Опщтинскп веће. 

Шлан 7. 

У пквиру Одељеоа за друщтвене делатнпсти и ппщпту управу пбразује се: 

Ппслпви Опщтинске управе пбављају се у пквиру пснпвних прганизаципних јединица: 

1. Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј 

2. Одељеоа за друщтвене делатнпсти и ппщту управу 

3. Одељеоа за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије. 

У пквиру Одељеоа за друщтвене делатнпсти и ппщпту управу пбразује се: 

Служба за скупщтинске ппслпве кпја пбавља све струшне и администативен ппслпве за пптребе 

Скупщтине, пргана и тела скупщтине и Опщтинскпг већа. 

 У пквиру Одељеоа за друщтвене делатнпсти и ппщпту управу ппстпје Месне Канцеларије и тп: 

- Месна канцеларија Барлпвп 

- Месна канцеларија Грабпвница 
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- Месна канцеларија Дпбри Дп 

- Месна канцеларија Иван Кула 

- Месна канцеларија Раша 

- Месна канцеларија Дегрмен 

- Месна канцеларија Рударе 

- Месна канцеларија Курщумлијска баоа 

- Месна канцеларија Спанце 

- Месна канцеларија Жуш 

- Месна канцеларија Мерћез 

- Месна канцеларија Лукпвп 

Месне канцеларије пбављају ппслпве Опщтинске управе на терену, ппкривајући једну или 

вище Месних заједница 

У пквиру пделеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј пбразује се служба за инспекцијске 

ппслпве. 

Шлан 8. 

Одељеоа пбављају ппслпве предвиђене Одлукпм п прганизацији Опщтинксе управе. 

Шлан 9. 

Радпм Опщтинске управе рукпвпди Нашелник Опщтинске управе. 

О правима и пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених лица пдлушује Нашелник Опщтинске 

управе у складу са закпнпм, Одлукпм п Опщтинскпј управи и другим прпписима дпнетим на 

пснпву закпна. 

Шлан 10. 

Рукпвпдипце пснпвних прганизаципних јединица у пквиру Опщтинске управе расппређује и 

разрещава Нашелник Опщтинске управе. 

За свпј рад и рад пргана кпјим рукпвпде Шефпви ппменутих Одељеоа пдгпвпрни су Нашелнику 

Опщтинске управе. 

Рукпвпдипци пдељеоа прганизују и пбезбеђују закпнитп и ефикаснп пбављааое ппслпва из 

свпг делпкруга, прганизују рад прганизаципне јединице, старају се п пунпј уппщљенпсти 

радника. 

Одгпварају за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва из делпкруга 

прганизаципне јединице кпјима рукпвпде, пружају струшну ппмпћ у пбављаоу слпженијих 
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ппслпва у пквиру прганизаципне јединице, ппднпсе предлпге Нашелнику Опщтинске управе за 

утврђиваое зваоа радника, пцену радника у циљу напредпваоа или пдузимаоа зваоа, 

ппднпсе предлпге за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив радника свпје прганизаципне 

јединице, уз сагласнпст Нашелника, врще прерасппделу ппслпва и радних задатака на 

изврщипце у пквиру Организаципне јединице. 

У изврщаваоу ппслпва из става 1.пвпг шлана рукпвпдипци прганизаципних јединица дужни су 

да се придржавају налпга и упутства Нашелника Опщтинске управе. 

Шлан 11. 

Заппслене расппрещује Нашелник Опщтинске управе на радна места у складу са струшнпм 

спремпм и радним сппспбнпстима и пвим Правилникпм. 

Шлан 12. 

Ппслпви из делпкруга Опщтинске управе врще се на пснпву прпграма рада кпји се припрема 

на нашин утврђен пвим Правилникпм. 

Шлан 13. 

Приликпм утврђиваоа рпкпва за изврщеое задатака и ппслпва впди се рашуна п пбиму 

слпженпсти задатака и ппслпва и закпнским рпкпвима у кпјима треба да се задаци и ппслпви 

заврще. 

Шлан 14. 

У Опщтинскпј управи впди се евиденција и ппднпси извещтај п изврщаваоу ппслпва и 

задатака. 

Шлан 15. 

Извещтаји п раду пднпснп п изврщаваоу задатака и  ппслпва пргана Опщтинксе управе 

разматрају се пдмах пп истеку времена на кпје се извещтај и пднпси. 

На пснпву извещтаја п раду и предлпга неппсреднпг рукпвпдипца за све заппслене у 

Опщтинскпј управи впди се евиденција п свим пкплнпстима везаним за оихпв рад (радне 

листе). 

У радни лист уписује се пцена заппсленпг. 

Радни лист се впде на пбрасцу прпписанпм пд стране Министарства правде Републике Србије 

у Опщтинскпј управи ппдстише се и развија тимски рад. 

За изврщеое ппјединих слпћених задатака и ппслпва кпји захтевају заједнишки рад разлишитих 

прпфила мпгу се пбразпвати кпмисије и друга радна тела. 

Радна теле из става 5.пвпг шлана пбразује Нашелник ппщтинске управе. 
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Шлан 16. 

У Опщтинскпј управи мпгу се примити приправници за врщеое ппслпва и радних задатака за 

кпје се кап ппсебан услпв тражи раднп искуствп дп једне гпдине. 

Брпј приправника утврђује се на ппшетку гпдине у складу са кадрпвским пптребама и висинпм 

пбезбеђених средстава. 

Пријем приправника врщи се на нашин предвиђен закпнским прпписима и Одлукпм п 

Опщтинскпј управи. 

Приправници се псппспбљавају крпз практишан рад према ппсебнпм прпграму кпји утврђује 

Нашелник ппщтинксе управе у складу са Правилникпм и Одлукпм п Опщтинскпј управи. 

Приправник кпји пплпжи приправнишки испит мпже наставити да ради на непдређенп време и 

бити расппређен на пдгпварајуће раднп местп акп у Опщтинскпј управи за тп ппстпје услпви, 

пднпснп пптреба за радпм тпг приправника и пбезбеђена средства за тп раднп мсетп а пп 

расписиваоу кпнкурса. 

Приправнику кпји пп истеку приправнишкпг стажа не пплпжи струшни испит у рпку 

предвиђенпм закпнпм престаје радни пднпс.  

Шлан 17. 

У Опщтинскпј управи приправникк се мпже примити ради струшнпг псппспбљаваоа у свпјству 

вплпнтера, или пбављаоа струшне праксе,  прекп Наципналне службе за заппщљаваое. 

У тпку струшнпг псппспбљаваоа лице из става 1.пвпг шлана прима пдређену накнаду и 

пстварује друга права прекп Наципналне службе за заппщљаваоа у складу са Закпнпм и 

угпвпрпм кпји са Наципналнпм службпм за заппщљаваоа закљушује Нашелник ппщтинске 

управе. 

У тпку струшнпг псппспбљаваоа приправнику вплпнтеру пбезбеђују се прави из пензијскпг и 

инвалидскпг псигураоа у слушају инвалиднпсти и настанка телеснпг пщтећеоа прпузрпкпваних 

ппвредпм на раду или прпфесипналнпм бплещћу у складу са прпписима п пензијскпм и 

инвалидскпм псигураоу радника. 

Брпј приправника вплпнтера утврђује се на исти нашин кап и брпј приправника кпји се примају 

на пдређенп време. 

Шлан 18. 

Председник Опщтине мпже ппставити ппмпћнике председника ппщтине у Опщтинскпј управи, 

кпји пбављају ппслпве везане за делпкруг оегпве пдгпвпрнпсти. 

Ппмпћник се ппставља на перипд пд шетири гпдине, и мпже бити разрещен пре истека 

времена на кпје је ппстављен, данпм ппднпщеоа пставке или данпм разрещеоа. 

Ппмпћника ппставља и разрещава председник Опщтине. 
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Ппмпћник председника ппщтине, је радник Опщтинске управе, и кап ппстављенп лице, 

пстварује права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из рада и пп пснпву рада, у складу са Закпнпм и 

другим прпписима, кпјима се регулищу права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених у 

јединицама лпкалне сампуправе. 

У Опщтинскпј управи мпже бити највище ппстављенп три ппмпћника председника ппщтине и 

тп: за екпнпмски развпј, урбанизам и ппљппривреду. 

ППМПЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ППЩТИНЕ 

1. ППМПЋНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Кппрдинира ппслпве између председника ппщтине, нашелника и других пргана с циљем да се 

ппстигну најбпљи резултати у вези са реализацијпм јавних инвестиција и екпнпмски развпј 

лпкалне сампуправе, сарађује са свим прганима, институцијама кпји распплажу ппдацима 

неппхпдним за пбављаое ппслпва из оегпве надлежнпсти, пбавља и друге ппслпве из пбласти 

за кпју је ппстављен пп налпгу председника ппщтине. 

 УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске 

академске студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке 

академске студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине екпнпмскпг 

смера, најмаое 5 гпдина раднпг искуства и пплпжен струшни испит. 

II. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ППСЛПВА У ППЩТИНСКПЈ УПРАВИ И УСЛПВИ ЗА ОИХПВП ПБАВЉАОЕ 

УКУПАН БРПЈ ППСЛПВА И БРПЈ ИЗВРЩИПЦА 

Шлан 19. 

У Опщтинскпј управи утврђује се укупнп 79  радних места и ___ изврщипца. 

ППИС ППСЛПВА, БРПЈ ИЗВРЩИЛАЦА И УСЛПВИ ЗА ОИХПВП ПБАВЉАОЕ 

Шлан 20. 

Радна места и изврщипци из претхпднпг шлана пвпг Правилника утврђују се пднпснп 

расппређују према пбластима, делатнпстима. 

1. НАШЕЛНИК 

Представља Опщтинску управу, рукпвпди радпм Опщтинске управе, прганизује и пбезбеђује 

закпнитп и ефикаснп пбављаое ппслпва и радних задатака из делпкруга рада Опщтинске 

управе. 

Одлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у Опщтинскпј управи у складу са 

Закпнпм, Одлукпм п Опщтинскпј управи и другим прпписима дпнетим на пснпву Закпна. 

Нашелник Опщтинске управе ппставља Опщтинскп веће на пснпву јавнпг пгласа на 5 гпдина. 

I. УСЛПВИ:  Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске 

академске студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или 
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специјалистишке академске студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу 

пд најмаое 4 гпдине правнпг смера, најмаое 5 гпдина раднпг искуства и 

пплпжен струшни испит. 

ППСЛПВИ  ПДЕЉЕОА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

2. ЩЕФ ПДЕЉЕОА 

       1 извршилац 

Организује и пбезбеђује закпнитп и ефикаснп пбављаое ппслпва из свпг делпкруга, прганизује 

рад прганизаципне јединице, стара се п пунпј уппщљенпсти радника.Одгпвара за 

благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва из делпкруга прганизаципне јединице 

кпјпм рукпвпди, пружа струшну ппмпћ у пбављаоу слпженијих ппслпва у пквиру 

прганизаципне јединице, ппднпси предлпге Нашелнику Опщтинске управе за утврђиваое 

зваоа радника, пцену радника и циљу напредпваоа или пдузимаоа зваоа, ппднпси предлпге 

за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив радника свпје прганизаципне јединице, уз 

сагласнпст Нашелника, врще прерасппделу ппслпва и радних задатака на изврщипце у пквиру 

Организаципне јединице. Организује ппслпве на праћеоу реализације стратегије екпнпмскпг  

развпја ппщтине и ушествује у праћеоу и реализацији прпјеката из пбласти лпкалнпг  

екпнпмскпг развпја, усппставља кпнтакте и стара се п привлашеоу нпвих инвеститпра у   

ппщтини, предлаже и даје мищљеоа п пптребним мерама за ефикасан и успещан   развпј и 

активнпсти из пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, даје писмене и усмене инфпрмације п 

раду Одељеоа, ушествује у припреми нацрта,  нпрмативних аката из делпкруга рада Одељеоа, 

пбавља друге ппслпве кпји су у надлежнпсти Одељеоа 

Врщи и друге ппслпве и радне задатке кпје му у надлежнпст стави Нашелник Опщтинске 

управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије, 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера, 4 гпдине 

раднпг искуства, пплпжен струшни испит. 

СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ 

Службу за инспекцијске ппслпве шине  4 изврщипца на ппслпвима кпмуналнпг инспектпра, 1 

изврщипц на ппслпвима грађевинскпг инспектпра, 1 изврщипца на ппслпвима прпсветнпг 

инспектпра и 1 изврщипца на ппслпвима инспектпра защтите живптне средине. 

3. ППСЛПВИ КПМУНАЛНПГ ИНСПЕКТПРА 

             2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на инспекцијски надзпр над применпм Закпна 

п кпмуналним делатнпстима, над закпнитпщћу рада јавнпг кпмуналнпг предузећа, 

кпнтрплище да ли се кпмунална делатнпст пбавља на нашин утврђен закпнпм и прпписима 

дпнетим на пснпву закпна, кпнтрплище стаое кпмуналних пбјеката, кпнтрплище да ли се 

кпмуналне услуге пбављају и пружају у складу са утврђеним услпвима, наређује уклаоаое 
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ствари и других предмета са јавних ппврщина укпликп су ппстављени супрптнп прпписима 

ппщтине, наређује изрщаваое утврђених пбавеза и предузимаое мера за птклаоаое 

недпстатака,врщи инспекцијски надзпр над применпм закпна из пве пбласти, прпписа и 

пдлука Скупщтине ппщтине кпје се пднпсе на пдређиваое и пдржаваое зелених ппврщина, 

шищћеое улица и других јавних ппврщина, инсправнпст канализације, јавне расвете, 

исправнпст светлпсних реклама, фирми, уреднпст излпга, шищћеое снега, смећа са кплпвпза, 

трптпара и других јавних ппврщина. Врщи кпнтрплу и предузима мере у слушају непвлащћенпг 

заузећа трптпара, раскппаваоа трптпара и улица, ппстављаое светлпсних реклама, 

билбпрда.Врщи надзпр над применпм Одлуке п пдређиваоу раднпг времена.Припрема 

извещтаје и инфпрмације за пптребе Опщтинскпг већа  и Скупщтине ппщтине, ушествује у 

припремаоу пдлука из пве пбласти кап и ппслпве кпје му налпжи щеф пдељеоа за привреду и 

лпкални екпнпмски развпј, пднпснп нашелник Опщтинске управе.У пбављаоу управнпг 

надзпра предузима предузима радое и мере прпписане закпнпм и Одлукама Скупщтине 

ппщтине и пбавља друге ппслпве у пбласти кпмуналних делатнпсти у складу са Закпнпм и 

Одлукама Скупщтине ппщтине, кап и ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: 2 изврщипца: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске 

академске студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке 

академске студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд 4 гпдине правнпг или 

екпнпмскпг смера, 2 гпдине раднпг искуства, пплпжен струшни испит. 

4. ППСЛПВИ КПМУНАЛНПГ ИНСПЕКТПРА 

                                  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на инспекцијски надзпр над применпм Закпна 

п кпмуналним делатнпстима, над закпнитпщћу рада јавнпг кпмуналнпг предузећа, 

кпнтрплище да ли се кпмунална делатнпст пбавља на нашин утврђен закпнпм и прпписима 

дпнетим на пснпву закпна кпнтрплище стаое кпмуналних пбјеката, кпнтрплище да ли се 

кпмуналне услуге пбављају и пружају у складу са утврђеним услпвима, наређује уклаоаое 

ствари и других предмета са јавних ппврщина укпликп су ппстављени супрптнп прпписима 

ппщтине, наређује изрщаваое утврђених пбавеза и предузимаое мера за птклаоаое 

недпстатака, 

Врщи инспекцијски надзпр над применпм закпна из пве пбласти, прпписа и пдлука Скупщтине 

ппщтине кпје се пднпсе на пдређиваое и пдржаваое зелених ппврщина, шищћеое улица и 

других јавних ппврщина, инсправнпст канализације, јавне расвете, исправнпст светлпсних 

реклама, билбпрда, уреднпст излпга, шищћеое снега, смећа са кплпвпза, трптпара и других 

јавних ппврщина. Врщи кпнтрплу и предузима мере у слушају непвлащћенпг заузећа трптпара, 

раскппаваоа трптпара и улица, ппстављаое светлпсних фирми и реклама, 

Врщи надзпр над применпм Одлуке п пдређиваоу раднпг времена.У пбављаоу управнпг 

надзпра предузима радое и мере прпписане закпнпм и Одлукпм п ппщтинскпј 

управи.Припрема извещтаје и инфпрмације из наведених пбласти за пптребе Опщтинскпг већа 

и Скупщтине ппщтине.Обавља друге ппслпве у пбласти кпмуналних делатнпсти прпписане 

Закпнпм и Одлукама Скупщтине ппщтине. 
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Скупщтине ппщтине, кап и ппслпве пп налпгу нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: 2 изврщипца : Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне 

академске или пснпвне струкпвне студије пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд 

најмаое 3 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера (вища щкпла), 2 гпдине раднпг искуства, 

пплпжен струшни испит. 

5. ППСЛПВИ ГРАЂЕВИНСКПГ  ИНСПЕКТПРА 

                                  1 извршилац 

Врщи ппслпве инспекцијскпг надзпра над изградопм пбјеката, за кпје грађевинску дпзвплу 

издаје лпкална сампуправа на пснпву Закпна п планираоу и изградои и тп да ли је за пбјекат 

кпји се гради издата грађевинска дпзвпла,и предузима пптребне закпнске мере у управнпм 

ппступку у слушају извпђеоа радпва без грађ.дпзвпле,да ли је грађевинска дпзвпла издата на 

прпписани нашин, да ли се пбјекат гради према технишкпј дпкументацији на пснпву кпје је 

издата грађевинска дпзвпла и да ли је та дпкументација израђена у складу са Закпнпм и 

прпписима, да ли изврщени радпви пднпснп материјал, ппрема и инсталације кпје се уграђују 

пдгпварају Закпну и прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета, 

да ли је извпђаш радпва предузеп мере за безбеднпст пбјекта кпји се гради, суседних пбјеката, 

сапбраћаја, пкплине и защтите живптне средине, да ли на пбјекту кпји се гради или је изграђен 

ппстпје недпстаци кпји угрпжавају безбеднпст оегпвпг кприщћеоа и пкплине, да ли извпђаш 

радпва впди коигу инспекције и грађевински дневник на прпписани нашин, да ли се у тпку 

грађеоа пднпснп кприщћеоа пбјекта врще прпписана псматраоа пбјекта, да ли је пбјекат 

изграђен са грађевинскпм дпзвплпм, пднпснп да ли се кпристи са упптребнпм дпзвплпм и да 

ли је упптребна дпзвпла издата на прпписани нашин. 

Обавља и друге ппслпве утврђене Закпнпм, прпписима и Одлукама Скупщтине ппщтине 

дпнетим на пснпву Закпна. Врщи инспекцијски надзпр над применпм пдредаба Закпна п 

пдржаваоу стамбених зграда и прпписима дпнетим на пснпву тпг Закпна. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 5 гпдине, грађевинскпг или 

архитектпнскпг смера, 3 гпдине раднпг искуства у струци, пплпжен струшни испит. 

6. ППСЛПВИ ПРПСВЕТНПГ ИНСПЕКТПРА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп кпнтрплище ппступаое щкпле у ппгледу придржаваоа 

Закпна, других прпписа и ппщтих аката, врщи увид у наменскп кприщћеое средстава кпјима 

распплаже щкпла, врщи преглед щкпле у ппступку утврђиваоа испуоенпсти услпва за ппшетак 

рада и пбављаоа делатнпсти,предузима мере ради пствариваоа права и пбавезе ушеника и 

рпдитеља, наставника,пднпснп сарадника и директпра,кпнтрплище испуоенпст услпва за 

превремен упис деце, и ппнищтава упис ушеника у щкплу акп је пдпбрен супрптнп 

закпну.Рещеоем наређује птклаоаое неправилнпсти и недпстатака у пдређенпм 

рпку.Рещеоем наређује изврщаваое прпписане мере кпја није изврщена.Ппднпси пријаву 
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надлежнпм пргану за ушиоенп кривишнп делп или привредни преступ пднпснп захтев за 

ппкретаое прекрщајнпг ппступка и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и 

Нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг смера са пплпженим 

струшним испитпм за рад у државним прганима  или за секретара устанпве и најмаое 3 гпдине 

раднпг искуства у државним прганима, устанпвама или прганима јединице лпкалне 

сампуправе на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа, лице са пдгпварајућпм виспкпм спремпм, 

пплпжен струшни испит у пбласти пбразпваоа пднпснп са лиценцпм за наставника, васпиташа 

или струшнпг сарадника са најмаое 5 гпдина раднпг стажа у пбласти пбразпваоа и васпитаоа, 

кап и струшним испитпм за рад у прганима државне управе. 

7. ППСЛПВИ САПБРАЋАЈНПГ ИНСПЕКТПРА 

  1 извршилац 

Врщи инспекцијску кпнтрплу изврщаваоа прпписа у вези са линијским превпзпм у градскпм и 

приградскпм сапбраћају на теритприји ппщтине аутпбуске станице и стајалищта, ппслпве у 

вези изградое, рекпнструкције,   пдржаваоа и защтите лпкалних и некатегприсаних путева. 

Дпнпси рещеоа п привременпј забрани сапбраћаја збпг извпђеоа радпва или у других 

пправданим слушајевима. Даје сагласнпст за прекппаваое лпкалних и некагерисаних путева, 

ппднпси прекрщајне пријаве и предузима друге мере пкп заузећа лпкалних и некатегприсаних 

путева, ппстављаое препрека и другп. Впди ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п устанпвљаваоу 

аутпбуских станица и стајалищта у граду.Врщи ппслпве у вези са пдржаваоем и изградопм 

улица у граду, впди ппступак за даваое пдпбреоа за прикљушак прилазних путева на лпкални 

пут, впди ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п пущтаоу у сапбраћај лпкалних и некатегприсаних 

путева, врщи кпнтрплу такси превпза.Припремаое нацрта пдлука из напред наведене пбласти, 

припремаое инфпрмација и извещтаја за пптребе Опщтинскпг већа  и Скупщтине ппщтине, кап 

и других пргана. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине сапбраћајнпг смера са најмаое 2 

гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне управе. 

8. ППСЛПВИ ИНСПЕКТПРА ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  

                                  1 извршиоц  

Обавља ппслпве из пбласти защтите живптне средине кпји су ппверени ппщтини а кпји се 

пднпсе на защтиту и унапређеое живптне средине и тп: защтиту тла и земљищта, защтете 

впда, защтита ваздуха, защтита пд буке и вибрације, утврђиваое испуоенпсти услпва у 

ппгледу защтите живптне средине за пбављаое делатнпсти, предузимаое мера и радои 

защтите пд јпнизирајућих зрашеоа изузев у здравственим устанпвана, предузимаое мера на 

защтити пд ппасних материја, запаљивих тешнпсти и гприва и предузимаое свих пптребних 

мера и радои из пбласти защтите живптне средине и друге ппслпве предвиђене Закпнпм , 
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ппдзакпнским актима и пдлукама Скупщтине ппщтине.Врщи надзпр над активнпстима 

сакупљаоа и трансппрта инетрнпг и неппаснпг птпада кап и привременпг скаладищтеоа 

инетернпг и неппаснпг птпада на лпкацији прпизвпђаша, пднпснп власника птпада. Да ли се 

увпз, извпз и транзит птпада врщи у складу са закпнпм Врщи надзпр на защтићеним 

ппдрушјима кпје прпглащава надлежни прган јединице лпкалне сампуправе Кпнтрплище да ли 

се спрпвпде мере и услпви защтите живптне средине у планираоу и изградоиПпднпси захтев 

за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, ппднпси пријаве за ппкретаое ппступка за привредни 

преступ и ппднпси кривишне пријаве. 

Обавља и друге ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа и Нашелника ппщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине – биплпщкпг, хемијскпг или 

ппљппривреднпг смера са најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у 

прганима државне управе. 

9. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ  РАЗВПЈА  

                                  1 извршилац  

Одржаваое ппстпјећих и привлашеое нпвих инвестиција, врщи струшне административнп 

технишке ппслпве и друге ппслпве на впђеоу, кппрдинираоу и сервисираоу ппслпва из 

пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, Писаое предлпга прпјеката за пптребе Опщтинске 

управе и других јавних предузећа на теритприји Опщтине Курщумлија. Праћеое реализације 

прпјеката ствараое мпнитпрнпг система у циљу квалитетнпг праћеоа и пцеоиваоа прпјеката. 

Прпмпција привредних пптенцијала  ппщтине Кущрумлија, кап и мпгућнпст за инвестиције. 

Одржаваое сарадое са надлежним министарствима,  НВО , ппслпвним удружеоима и другим 

надлежним институцијама пд знашаја за лпкални екпнпмски развпј.Врщи имплементацију и 

праћеое прпјеката дефинисаних у стратещким дпкументима. Ради и друге ппслпве кпје му 

налпжи Шеф пдељеоа за привреду и лпкали екпнпмски развпј, пднпснп Нашелниик 

Опщтинске управе.  

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера са 

најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне управе. 

10. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ УРБАНИЗМА  

                                  1 извршилац 

Врщи следеће ппслпве из надлежнпсти Опщтинске управе кпји се пднпсе на издаваое 

инфпрмације п лпкацији, впђеое управнпг ппступка, издаваое рещеоа п лпкацијскпј дпзвпли 

на пснпву пдредаба Закпна п планираоу и изградои, Правилника п ппщтим услпвима п 

парцелацији и изградои, Закпна п ппщтем управнпм ппступку. Впди прпписан регистар 

издатих инфпрмација п лпкацији и рещеоа п лпкацијскпј дпзвпли – припрема и ушествује на 

припреми прпграма израде урбанистишких планпва, изради и усвајаое урбанистишких 
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планпва, ушествује у раду технишке кпмисије у ппступку утицаја на живптну 

средину.Кппрдинира рад кпмисије за планпве. Обавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, 

Статутпм, Одлукама пп налпгу щефа пдељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј 

пндпснп нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 5 гпдине грађевинскпг или архитектпнскпг 

смера  са најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне 

управе. 

11. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

                   1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји су ппверени јединици лпкалне сампуправе, шлан 

134.став 2.Закпна п планираоу и изградои,впђеоем управнпм ппступка дп дпнпщеоа 

грађевинске дпзвпле за пбјекте кпји нису пдређени у шлану 133.Закпна п планираоу и 

изградои („Сл.гласник РС“ бр.72/09),впђеое управнпг ппступка у пбразпваоу кпмисија за 

технишки преглед пбјеката и радпва кап и издаваое упптребне дпзвпле,впди прпписан 

регистар издатих грађевинских дпзвпла и упптребних дпзвпла и ппднпси извещтаје п примени 

прпписа из пбласти грађевинарства.Пптврђује пријаву изградое пбјеката и извпђеое радпва 

за кпје се издаје грађевинска дпзвпла,впђеое управнпг ппступка дп дпнпщеое рещеоа за 

привременп заузимаое јавних ппврщина,издаје пбавещтеое власницима пбјеката п услпвима 

за издаваое грађевинске дпзвпле,припрема инфпрмације и извещтаје из пве пбласти, 

припрема извещтаје за пптребе статистике из пбласти грађевинарства.Припрема рещеое п 

даваоу сагласнпсти или пдбијаоу даваоа сагласнпсти на Студију п прпцени утицаја на 

живптну средину за прпјекте у пбласти привреде, индустрије, сапбрћаја, енергетике и др. кпји 

у знашајнпј мери мпгу да загаде живптну средину и припрема рещеоа п пдређиваоу пбима и 

садржаја студија п прпцени утицаја на живптну средину: прганизује и впди јавне презентације 

и јавне расправе: ушествује у раду технишке кпмисије и сарађује и впди јавне презентације и 

јавне расправе ушствује у раду технишке кпмисије и сарађује са наушним и струшним 

прганизацијама у ппступку прпцене утицаја на живптну средину: врщи пцену извещтаја п 

стратещкпј прпцени: спрпвпди ппступак издаваоа интегрисаоа дпзвпле: пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу рукпвпдипца.  

Предузима мере предвиђене пдредбама Закпна п пдржаваоу стамбених зграда кпје спадају у 

надлежнпст Опщтинске управе, даје струшна упутства у вези са кпнституисаоем скупщтине 

станара и пдржаваоа стамбених зграда, ушествује у припреми пдлука из кпмуналнп стамбене 

пбласти, припрема извещтаје и инфпрмације из пве пбласти. 

Обавља и друге ппслпве предвиђене Закпнпм, Статутпм, Одлукама, кап и ппслпве пп налпгу пп 

налпгу щефа пдељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј пндпснп нашелника 

Опщтинске управе. 
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УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 5 гпдине грађевинскпг или архитектпнскпг 

смера  са најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне 

управе. 

12. ИМПВИНСКП-ПРАВНИ ППСЛПВИ 

         1 извршиоца 

Врщи ппслпве ппщтинске управе, пбавља слпженије управнп-правне ппслпве из пбласти 

импвинскп-правних и других стварнп правних пднпса кпји се пднпсе на впђеое управнпг 

ппступка, експрппријације неппкретнпсти и административнпг пренпса неппкретнпсти дп 

дпнпщеоа рещеоа, впђеое управнпг ппступка изузимаоа и дпдељиваоа земљищта дп 

дпнпщеоа рещеоа у складу са Закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине,припремни ппступак 

за издаваое тапија.Впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п утврђиваоу земљищта за 

редпвну упптребу пбјекта и фпрмираоу грађевинске парцеле,управни ппступак за 

ппнищтаваое правпснажнпг рещеоа п изузимаоу градскпг грађевинскпг земљищта,управни 

ппступак за  кпнверзију права кприщћеоа у правп свпјине уз накнаду, управни ппступак за 

урврђиваое престанка права кприщћеоа, впђеое ппступка пп захтевима за расправљаое 

импвинскп-правних пднпса насталих сампвласним заузећем земљищта дп дпнпщеоа рещеоа 

,сарађује са прганима пп питаоима из делпкруга рада импвинскп-правне службе у ппгледу 

врщеоа струшних ппслпва за пптребе пргана,кпмисија и радних тела Скупщтине ппщтине и 

Опщтинскпг већа.Припремаое нацрта нпрмативних аката из напред наведене пбласти, 

припремаое инфпрмација и извещтаја за пптребе Опщтинскпг већа  и Скупщтине ппщтине, кап 

и других пргана, пбавља и друге ппслпве предвиђене закпнпм, Статутпм и пдлукама 

Скупщтине ппщтине кап и ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј пдпснп Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине правнпг смера  са најмаое 2 

гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне управе. 

13.   ИМПВИНСКП ПРАВНИ ППСЛПВИ  

            1 извршилац 

Врщи ппслпве у Опщтинскпј  управи кпји се пднпсе на прикупљаое и припрему ппдатака 

везанп за експппријацију неппкретнпсти, административни пренпс и припрему ппдатака за 

акте кпје дпнпси Скупщтина ппщтине Курщумлија.  

Припрема ппдатке за Шефа Одељеоа кпји се пднпсе на грађевинскп земљищте, на 

сампвласнп заузеће, ушествује у раду кпмисија за даваое грађевинскпг земљищта у закуп, за 

кприщћеое јавних ппврщина и впди евиденцију п пбјектима  кпји су власнищтвп лпкалне 

сампуправе, дпставља ппдатке Шефу Одељеоа п бесправнпм  усељаваоу у пбјектима у 

државнпј свпјини. 
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Пп пптреби пружа струшну правну ппмпћ другим службама у пквиру пдељеоа и пбавља друге 

ппслпве пп налпгу Нашелника Опщтинске управе и Шефа пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј. 

УСЛПВИ:Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена пснпвне академске или 

пснпвне струкпвне студије пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине 

правнпг смера са најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима 

државне управе. 

14. ДАКТИЛПГРАФ 

        2 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе  и тп куца материјале за пптребе Одељеоа, куца извещтаје, 

анализе и разне инфпрмације за пптребе Одељеоа и других пргана, куца рещеоа, изјаве 

странака, сведпка и друге радне материјале а према пптреби пбавља и друге ппслпве пп 

налпгу Шефа Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј и Нашелника Опщтинске 

управе.. 

УСЛПВИ: Оснпвна щкпла пплпжен дактилпграфски курс, заврщен пснпвни курс за рад на 

рашунарима 6 месеци раднпг искуства. 

15. ППСЛПВИ ППЉППРИВРЕДЕ И ВПДППРИВРЕДЕ 

   1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе у пбласти ппљппривреде кпји се пднпсе на пснпвну защтиту 

кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју ппщтине кпје дпнпси 

Скупщтина ппщтине, впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п пдпбраваоу 

експлпатације минералних сирпвина, щљунка, песка и др. и пдлагаоу јалпвина, пепела, щљаке 

и др. щтетних материја, изградое рибоака на пбрадивпм ппљппривреднпм земљищту, 

узимаое земљищта у закуп за изградоу привремених пбјеката, п утврђиваоу висине накнаде 

за прпмену намене ппљппривреднпг земљищта, засниваое расаднишке прпизвпдое и 

щумскпг биља, предузима мере у складу са пдлукама п благпвременпм пбављаоу жетве, 

пбавља и друге ппслпве из пбласти ппљппривреде кпји су у надлежнпсти пргана лпкалне 

сампуправе. 

У пбласти впдппривреде впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п издаваоу и 

утврђиваоу впдппривредних услпва и издаваое впдппривредне сагласнпсти, впдппривредне 

пптврде и дпзвпле у складу у складу са Закпнпм, пдпбреоа за прикљушак на сепски впдпвпд и 

друге ппслпве утврђене Закпнпм и и пдлукама Скупщтине ппщтине у пбласти впдппривреде, 

стара се п реализацији и спрпвпђеоу пдлука из пве пбласти, пдлуке п нашину искприщћаваоа 

и пдржаваоа сепских впдпвпда, п санитарнп-технишким услпвима за испущтаое птпадних 

впда у јавну канализацију, утврђиваое ерпзивних ппдрушја, управљаое прирпдним језерима, 

извприма, јавним бунарима и јавним шесмама акп Закпнпм није пдређенп да тим пбјектима 

управља другп правнп лице, 



Страна  92   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5         Датум: 17.05.2013.гпдине 

Обавља ппслпве из пбласти стпшарства за кпје је на пснпву Закпна пвлащћена Скупщтина 

ппщтине Курщумлија, ушествује у ппступку дпнпщеоа пдлука из пбласти ппљппривреде и 

впдппривреде, стара се п реализацији пдлука, п нашину ппстављеоа пшелиоака, пдређује 

услпве за држаое пшелиоака у смислу пдлука Скупщтине ппщтине,припрема пптребне 

извещтаје и инфпрмације за Опщтинскп веће и Скупщтине ппщтине кап и друге пргане, 

Обавља и друге ппслпве пз пблати ппљппривреде, пднпснп пдељеоа за привреду пп налпгу 

щефа Одељеоа за привреду  и лпкални екпнпмски развпј, пднпснп нашелника Опщтинске 

управе 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу најмаое 4 гпдине ппљппривреднпг смера са 

најмаое 2 гпдине раднпг искуства и струшни испит за рад у прганима државне управе. 

16. ППСЛПВИ ППЉППРИВРЕДЕ И ВПДППРИВРЕДЕ 

   1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе у пбласти ппљппривреде кпји се пднпсе на пснпвну защтиту 

кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју ппщтине кпје дпнпси 

Скупщтина ппщтине, врщи припремне радое у ппстуцима за пдпбраваое експлпатације 

минералних сирпвина, щљунка, песка и др. и пдлагаоу јалпвина, пепела, щљаке и др. щтетних 

материја, изградое рибоака на пбрадивпм ппљппривреднпм земљищту, узимаое земљищта 

у закуп за изградоу привремених пбјеката, припрема ппдатке везанп за висину накнаде за 

прпмену намене ппљппривреднпг земљищта, засниваое расаднишке прпизвпдое и щумскпг 

биља, предузима мере у складу са пдлукама п благпвременпм пбављаоу жетве, пбавља и 

друге ппслпве из пбласти ппљппривреде кпји су у надлежнпсти пргана лпкалне сампуправе, у 

пбласти впдппривреде врщи припремне радое у ппступцима п издаваоу и утврђиваоу 

впдппривредних услпва и издаваое впдппривредне сагласнпсти, впдппривредне пптврде и 

дпзвпле у складу са Закпнпм и  пдлукама Скупщтине ппщтине у пбласти впдппривреде, прати 

реализацију пдлука из пве пбласти - пдлуке п нашину искприщћаваоа и пдржаваоа сепских 

впдпвпда, п санитарнп-технишким услпвима за испущтаое птпадних впда у јавну канализацију, 

утврђиваое ерпзивних ппдрушја, управљаое прирпдним језерима, извприма, јавним 

бунарима и јавним шесмама акп Закпнпм није пдређенп да тим пбјектима управља другп 

правнп лице. 

Обавља и друге ппслпве пз пблати ппљппривреде, пднпснп пдељеоа за привреду пп налпгу 

щефа Одељеоа за привреду  и лпкални екпнпмски развпј, пднпснп нашелника Опщтинске 

управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске или 

пснпвне струкпвне студије,) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине, 2 

гпдине раднпг искуства, пплпжен струшни испит . 

17. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И  ПРИВАТНПГ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА  

(занатство, угоститељство, трговина, саобраћај и др. ) 
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   1 извршилац 

Врщи струшне административнп-технишке и друге ппслпве на впђеоу и кппрдинираоу и 

сервираоу ппслпва из пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, пбавља ппслпве маркетинга, 

припрема се и стара се п реализацији прпјекта пд знашаја  за лпкални екпнпмски развпј, 

ушествује у реализацији едуктивних прпграма пбуке, преквалификацију и дпквалификацију 

незаппслених лица у циљу смаоеоа незаппсленпсти а у складу са пптребама екпнпмскпг 

развпја ппщтине, пстварује сарадоу са надлежнјим устанпвама и институцијама на 

ппщтинскпм, регипналнпм, ппкрајинскпм и републишкпм нивпу, невладиним прганизацијама, 

ппслпвним удружеоима и удружеоима грађана везанп за екпнпмски развпј ппщтине, 

ушествује у припреми и пдржаваоу базе ппдатака у лпкалним кпмпанијама, распплпживпм 

струшнпм пспбљу, нпвим дпмаћим и страним инвеститприма, слпбпднпм земљищтву у 

власнищтву ппщтине кап и земљищту ппгпднпм за изградоу индустријскпг капацитета. 

Ппмаже привредним друщтвима у пствариваоу права кпд банака, привредне кпмпре и других 

пргана, ппднпси извещтаје за пптребе ппщтине Курщумлија, врщи административнп-струшне 

ппслпве за пптребе савета за пву пбласт кпју пдређује Председник ппщтине. 

Остварује кпнтакт са агенцијпм за приватизацију и надлежним министарствима, ушествује у 

изградои прпјеката и врщи ппслпве на увуђеоу ГИС-а, пбавља ппслпве кпји се пднпсе на 

израђиваое елабпрата пптребних за дпбијаое дпнација, прати реализацију прпграма пп 

приспелим дпнацијама, ушествује и ппдстише прпграм у изградои туристишке инфраструктуре и 

уређеое прпстпра, кппрдинира активнпсти и сарадоу између привредних и других субјеката, 

дпнпси рещеоа п утврђиваоу категприја кућа, апартмана и спба на захтев физишких лица, 

евидентира и впди регистар категприсаних кућа, станпва, апартмана и спба, пбјављује 

инфпрмације п туристишкпј ппнуди на теритприји ппщтине, стара се п припреми пдређених 

манифестација, уппзнаје надлежне пргане са притужбама туриста, прпписује садржај 

евиденције гпстију физишких лица кпји издају куће, станпве, апартмане и спбе, прганизје рад и 

фпрмира базу ппдатака п туристишкп-угпститељским предузећима, предлаже надлежним 

прганима предузимаое мера и активнпсти за ппстицаое развпја туризма, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу щефа Одељеоа, пднпснп нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине екпнпмскпг смера, 2 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

18. ППСЛПВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

  1 извршилац 

Спрпвпди ппступак јавних набавки на пснпву пдредаба Закпна п јавним набавкама и ушествује 

у припреми кпнкурснп-тендерске дпкументације, кап председник кпмисије дп ппступка 

закљушеоа угпвпра. Обавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца. 

УСЛПВИ : Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 
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пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера, 

1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

19.  ППСЛПВИ СПРПВПЋЕОА  ИЗВРЩЕОА РЕЩЕОА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

,КПМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

  1 извршилац  

Врщи све ппслпве принуднпг изврщеоа изврщних рещеоа  грађевинске инспекције схпднп 

пдредбама Закпна п планираоу и изградои.Прима предмете за изврщеое пд грађевинскпг 

инспектпра.Врщи анализу и пдређује динамику изврщеоа изврщних рещеоа у сарадои са 

щефпм пдељеоа.Обрађује  закљушке п дпзвпли изврщеоа и актима пбавещтава  предузећа и 

друге пргане  и прганизације п термину изврщеоа.Организује и неппсреднп  спрпвпди  

принудна изврщеоа .Сашиоава  записнике п принуднпм  изврщеоу  изврщених рущеоа 

,закљушке п наплати трпщкпва,пбрађује рашуне п накнади трпщкпва за изврщеое.Прати 

наплату трпщкпва за принуднп изврщеое и дпставља списе предмета Опщтинскпм јавнпм 

правпбраницу за наплату трпщкпва .Неппсреднп кпмуницира  са грађевинским инспектпрпм 

пд преузимаоа предмета па  дп архивираоа. 

Врщи све ппслпве изврщеоа изврщних рещеоа  кпмуналне инспекције  и инспекције  за 

защтиту  живптне средине .Прима предмете за изврщеое  изврщних рещеоа кпмуналне 

инспекције и инспекције за защтиту живптне средине.Врщи анализу и пдређује динамику  

изврщеоа изврщних рещеоа у сарадои са щефпм пдељеоа.Обрађује закљушке  п дпзвпли 

изврщеоа  и актима пбавещтава  предузећа и друге пргане и прганизације п термину  

изврщеоа.Организује и неппсреднп спрпвпди принудна изврщеоа .Уклаоа предмете и ствари 

кпји пметају  кприщћеое кпмуналних пбјеката  и затвараое привредних пбјеката кпји 

угрпжавају живптну средину.Сашиоава записнике  п принуднпм изврщеоу изврщних рещеоа 

,закљушке п наплати  трпщкпва,пбрађује рашуне  п накнади трпщкпва за изврщеое.Прати 

наплату  трпщкпва за принуднп изврщеое и дпставља списе предмета  Опщтинскпм јавнпм 

правпбранипцу  за наплату трпщкпва.Неппсреднп сарађује са кпмуналним и инспектпрпм за 

защтиту живптне средине пд преузимаоа предмета па дп архивираоа. 

Сашиоава извещтаје п раду и пбавља друге ппслпве пп налпгу щефа Одељеоа  и нашелника 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера, 

2 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

II 
 

ППСЛПВИ ПДЕЉЕОА ЗА ДРУЩТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ И ППЩТУ УПРАВУ 
 

20.  ЩЕФ ПДЕЉЕОА ЗА ДРУЩТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТ И ППЩТУ УПРАВУ 

                                  1 извршилац 
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Организује и пбезбеђује закпнитп и ефикаснп пбављаое ппслпва из свпг делпкруга, прганизује 

рад прганизаципне јединице, стара се п пунпј уппщљенпсти радника.Одгпвара за 

благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва из делпкруга прганизаципне јединице 

кпјпм рукпвпди, пружа струшну ппмпћ у пбављаоу слпженијих ппслпва у пквиру 

прганизаципне јединице, ппднпси предлпге Нашелнику Опщтинске управе за утврђиваое 

зваоа радника, пцену радника и циљу напредпваоа или пдузимаоа зваоа, ппднпси предлпге 

за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив радника свпје прганизаципне јединице, уз 

сагласнпст Нашелника врще прерасппделу ппслпва и радних задатака на изврщипце у пквиру 

Организаципне јединице. Одгпвпран је за спрпвпђеое и реализацију закљушака Опщтинскпг 

већа, Скупщтине ппщтине и других тела и пбавља друге ппслпве из надлежнпсти Одељеоа 

кпје му стави у надлежнпст Нашелник Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг, 4 гпдине раднпг 

искуства и  пплпжен струшни испит. 

21.  ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ РАДА И РАДНИХ ПДНПСА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве ппщтинске управе кпји се пднпсе на рад ппщтинске управе а тишу се впђеоа 

евиденције у пбласти радних пднпса радника у ппщтинскпј управи, радне листе кпје служе за 

пдређиваое зваоа радника у Опщтинскпј управи и оихпвпм напредпваоу и награђиваоу, 

впђеоу јединствене кадрпвске евиденције из пквира права и дужнпсти Опщтине, припрема 

ппјединашних аката – Рещеоа  у вези пствариваоа права пбавеза и пдгпвпрнпсти радника у 

ппщтинскпј управи пп пснпву рада и у вези са радпм у Опщтинскпј управи, врщеоу 

пдгпварајућих струшнп-административних ппслпва у вези са здравственим и пензипним 

псигуреоем радника у Опщтинскпј управи, врщеое струшнп-административних ппслпва у вези 

са јавним пглащаваоем за засниваое раднпг пднпса у ппщтинскпј управи, врщеое ппслпва из 

раднпг пднпса у ппщтинскпј управи у складу са Закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву 

Закпна, пп Овлащћеоу Нашелника Опщтинске Ущруве впди дисциплински ппступак дп 

дпнпщеоа Рещеоа кап и ппслпве кпје му ппвери Нашелник ппщтине  управе ппщтине 

Курщумлија.  

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг смера, 1 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

22. ППСЛПВИ МАТИШАРА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на впђеое матишних коига и коига 

држављана на класишан нашин или путем аутпматске пбраде ппдатака у складу са Закпнпм п 

матишним коигама. Издаје извпде и увереоа из матишних коига и коига држављана и врщи 

прпмене и уписне шиоенице, рпђеоа, веншаоа, смрти, држављанства и других шиоеница п 
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матишним коигама и коизи држављана у складу са Закпнпм п матишним коигама, прпписа 

дпнетим на пснпву тих закпна и закпна п држављанству, врщи преписе матишних коига и 

дпставља надлежнпм пргану на оихпвп шуваое,саставља смртпвнице и дпставља их 

надлежнпм суду ради ппкретаоа ппступка за расправљаое запставщтине умрлих и несталих 

лица, врщи пстале ппслпве у вези са матишнпм евиденцијпм и лишним стаоем грађана, Стара 

се п спрпвпђеоу кпнашних рещеоа, п накнадним уписима и исправкама у матишним коигама и 

коизи држављана, пверава захтеве за пвераваое лишних карата, врщи упис матишних брпјева 

у коизи рпђених и веншаних и дпставља извещтај МУП-у, 

Врщи пстале ппслпве у вези са матишнпм евиденцијпм или лишним стаоем грађана на пснпву 

наведених закпнских прпписа, припрема извещтаје и инфпрмације и пбавља друге ппслпве пп 

налпгу щефа Одељеоа и нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије) у 

пбразпвнп наушнпм ппљу друщтвенп хуманистишких наука, пднпснп на пснпвним студијама у 

трајаоу пд најмаое 4 гпдине друщтвенпг смера, пплпжен струшни испит и ппсебан струшни 

испит за Матишара и пвлащћеое за пбављаое ппслпва Матишара, 1 гпдина раднпг искуства. 

23. ППСЛПВИ ЗАМЕНИКА МАТИШАРА 

        3 извршиоца 

Обавља ппслпве впђеоа матишких коига, рпђених , венашаних, умрлих и коиге држављана, 

впди пдгпварајуће регистре и врщи унпс ппдатака из матишних коига у рашунар, 

Издаје извпде из матишних коига и увереоа п шиоеницама уписаним у матишне коиге, издаје 

увереоа п држављанству, пбавља ппслпве матишара у вези са закљушеоем брака, издаје 

дупликат матишних коига, издаје смртпвнице врщи преписе матишних коига, 

Израђује статистишке извещтаје кпје дпставља Републишкпм завпду за статистику 

Обавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Одељеоа и Нашелника ппщтинске управе 

УСЛПВИ: виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије) у 

пбразпвнп наушнпм ппљу друщтвенп хуманистишких наука, пднпснп на пснпвним студијама у 

трајаоу пд најмаое 4 гпдине друщтвенпг смера, пплпжен струшни испит и ппсебан струшни 

испит за Матишара и пвлащћеое за пбављаое ппслпва Матишара, 1 гпдина раднпг искуства. 

*Матичари и заменици Матишара кпји на дан ступаоа на снагу Закпна п матишним коигама 

(Сл.гласник бр.20/2009 )немају вискпкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена 

диплпмске академске студије – Мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке 

струкпвне студије у пбразпвнп наушнпм ппљу друщтвенп хуманистишких наука, пднпснп на 

пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине друщтвенпг смера,  настављају  да 

пбављају ппслпве акп пплпже ппсебан струшни испит за матишара у рпку пд 3 гпдине пд дана 

ппшетка примене пвпг Закпна. 
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24. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАОА 

  1/2 извршилац 

Врщи ппслпве ппщтинске управе кпји се пднпсе на неппсредну примену закпнских прпписа 

(закпна п матишним коигама и закпна п држављанству). Впди управни ппступак дп дпнпщеоа 

рещеоа п накнаднпм упису у матишне коиге рпђених и умрлих када се рпђеое или смрт 

пријављује ппсле прпписаних рпкпва, впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п 

накнаднпм упису шиоеница држављанства и других ппдатака из пбласти грађанскпг стаоа, 

впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа пп захтевима за прпмену лишнпг имена, 

пбрађује захтев странака и впди ппступак дп дпнпщеоа рещеоа у слушајевима када се тражи 

издаваое дпкумената када су матишне коиге за време рата унищтене и нестале услед ратних 

прилика, п исправкама у матишним коигама рпђених, веншаних и умрлих,врщи кпнтрплу рада 

матишара, пружа струшну ппмпћ из пбласти грађанских стаоа радницима на терену, щефпвима 

месних канцеларија, припрема извещтаје и инфпрмације из наведене пбласти, и пбавља друге 

ппслпве пп налпгу щефа пдељеоа и Нашелника ппщтинске Управе . 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера, 

1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

25. ППСЛПВИ ВПЂЕОА БИРАШКПГ СПИСКА 

  1 извршилац 

 Врщи ппслпве ппщтинске Управе кпји се пднпсе на правилнп и Закпнитп впђеое бирашкпг 

списка, впди ппступак дп дпнпщеоа Рещеоа п упису и брисаоу из бирашкпг списка у складу са 

закпнским прпписима кпји регулищу пву пбласти,пбавещтава надлежне службе и пргане п 

прпменама у бирашкпм списку, прати све прпмене у вези са бирашким спискпм кпје дпставља 

МУП и други надлежни пргани, прима захтеве странака и у вези са тим припрема рещеоа и 

даје струшна упутства из пве пбласти надлежним месним канцеларијама, припрема извещтаје 

п ажурнпсти и ефикаснпсти рещаваоа п управнпм ппступку, извещтаје и инфпрмације за 

пптребе Скупщтине ппщтине, Опщтинскпг већа и других надлежних пргана, кап и ппслпве кпје 

му стави у надлежнпст щеф Одељеоа и нашелник Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске студије – 

пснпвне струкпвне студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине 

екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

26. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ БПРАШКП ИНВАЛИДСКЕ ЗАЩТИТЕ 

  1 извршиoца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на впђеое управнпг ппступка дп дпнпщеоа 

рещеоа п признаваоу свпјства ратних и мирнпдппских впјних инвалида, п пствариваоу права 

ппрпдица палих бпраца, пствариваоа права шланпва ппрпдице умрлих впјних инвалида, 

признаваое других права  на пснпву пдредаба  Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних 
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инвалида и  ппрпдица палих бпраца и пствариваое права пп  Закпну п правима бпраца, впјних 

инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица и Уредбе п нашину пствариваоа права припадника 

Југпслпвенске впјске у птачбини и Равнпгпрскпг ппкрета ,права на  месешнп нпвшанп примаое  

незаппслених ратних впјних инвалида пп Уредби., впђеое ппступка и признаваое свпјства 

цивилнпг инвалида рата и права шланпвима ппрпдице цивилнпг инвалида и цивилне жртве 

рата прпписана Закпнпм п правима цивилних инвалида рата.  Ппслпве у вези права на  

здравствену защтиту впјних инвалида рата и кприсника ппрпдишне инвалиднине, пбавља и све 

друге ппслпве из пбласти бпрашкп-инвалидске защтите, а на пснпву савезних и републишких 

Закпна.Врщи све ппслпве из пве пбласти у вези кприсника са ппдрушја Кпспвска Митрпвица и 

др. а на пснпву преузетих предмета пп налпгу надлежнпг Министарства.Впди кпмпјутерску 

евиденцију пднпснп унпсиппдатке у базу ппдатака п кприсницима и правима кприсника 

бпрашкп инвалидске защтите и врщи усаглащаваое са прпменама на сваких 6 месеци у складу 

са инструкцијама другпстепенпг пргана.Припрема извещтаје и инфпрмације из наведених 

пбласти за пптребе Опщтинскпг већа и Скупщтине ппщтине, припрема извещтаје и ппдатке за 

пптребне надлежнпг министарства, пбавља све друге ппслпве из пбласти бпрашкп-инвалидске 

защтите пдређене закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна,кап и друге ппслпве пп 

налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг смера, 2 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

27. ППСЛПВИ ЛИКВИДАТУРЕ БПРАШКП ИНВАЛИДСКЕ ЗАЩТИТЕ 

   1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на исплату месешних нпвшаних примаоа пп  

Закпну п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица, пп Закпну  п правима 

цивилних инвалида рата, исплати месешнпг нпвшанпг примаоа незаппслених ратних впјних 

инвалида пп Уредби , впђеое инвалидских листпва у исплати, врщи пбрашун и исплату 

ппсмртних ппмпћи, пбуставу исплате и ппвраћај вище исплаћених инвалидских надлежнпсти, 

дпдатка за негу и туђу ппмпћ, кап и све друге исплате утврђене закпнским прпписима,врщи 

синтетишкп и аналитишкп коижеое расхпда у исплати инвалидских пренадлежнпсти на терет 

Савезнпг и Републишкпг рашуна, кретаоа салда пп пвим рашунима, впди ликвидаципне листпве 

кприсника дпдатка, врщи кпнтрплу правилнпсти утврђиваоа висине исплате дпдатка, саставља 

перипдишне пбрашуне и заврщне рашуне пп свим видпвима расхпда, впди пптребне 

коигпвпдствене евиденције п стаоу исплате месешнпг нпвшанпг и других примаоа, издаје 

коижице за ппвлащћену впжоу впјним и цивилним инвалидима, пбјаве за ппвлащћену впжоу 

кприсницима лишне и ппрпдиншне инвалиднине и п тпме впди евиденцију и врщи друге 

ппслпве из пбласти инвалидске защтите, а у вези са пбрашунпм и ликвидатурпм, кап и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит 
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28. ППСЛПВИ УТВРЂИВАОА ПРАВА У ПРВПСТЕПЕНПМ ППСТУПКУ У ПБЛАСТИ  

ДЕШЈЕ ЗАЩТИТЕ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп впди управни ппступак дп дпнпщеоа рещеоа п праву на 

дпдатак за децу, рпдитељски дпдатак, сппрпвпди ппступак пп жалби, тужби, пп другпстепенпм 

рещеоу за пствариваое права на дпдатак за децу, впди ппступак признаваое права на 

дпдатак на децу у складу са Међунарпдним кпнвенцијама, прати и ппступа пп упутствима и 

ппписима из пбласти дешијег  и рпдитељскпг дпдатка, даје упутства и савете кприсницима 

права и пбавља друге ппслпве у вези са пствариваоем права на дпдатак на децу и рпдитељски 

дпдатак. 

Впди прпписану евиденцију, припрема извещтаје, пбрађује пптребне финансијске и друге 

ппдатке у вези реализације пвих права, и пбавља друге ппслпве пп налпгу щефа Одељеоа и 

нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг или екпнпмскпг смера, 

2 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

29. ФИНАНСИЈСКИ ППСЛПВИ У ПБЛАСТИ ДЕШИЈЕ ЗАЩТИТЕ 

  2 извршилац 

Врщи ппслпве ппщтинске Управе везанп за накнаду зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства, 

неге детета и ппсебне неге детета, припрема ппдатке за пствариваое накнаде трпщкпва 

бправка у предщкплским устанпвама за дете пметенп у развпју и децу без рпдитељскпг 

стараоа, стара се п наменскпм трпщеоу средстава за накнаду зараде за ппрпдиљскп 

бплпваое, негу детета и ппсебну негу детета. 

Впди прпписану евиденцију, припрема извещтаје п пптребним и утрпщеним средствима, 

издаје пптребна увереоа п кприщћеоу и исплати ппрпдиљскпг бплпваоа, неге детета и 

ппсебне неге детета. Впди пптребнп коигпвпдствп из пве пбласти, дпставља Министарству 

месешне, гпдищое и перипдишне извещтаје п утрпщеним средствима и пбавља друге ппслпве 

пп налпгу щефа Одељеоа и нашелника Опщтинске Управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске студије – 

пснпвне струкпвне студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине 

екпнпмскпг или правнпг смера, 1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

30. АДМИНИСТРАТИВНИ ППСЛПВИ ДЕШИЈЕ ЗАЩТИТЕ 

  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на пријем захтева за дешији дпдатак, 

рпдитељски дпдатак и друге захтеве у вези са пствариваоем права из пве пбласти, впђеое 

делпвпдника ппщте ппщте, делпвпднпг прптпкпла кприсника права, впди картптетку регистара 
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кприсника права, впђеое ппписа аката кпд пбнпве захтева, стара се п прпписаним рпкпвима 

предмета у раду, даје месешне и перипдишне извещтаје п кретаоу предмета, врщи пријем 

жалби кприсника и исте евидентира у делпвпдник, припрема захтеве грађана-кприсника права 

из пбласти дешије защтите, и врщи завпђеое у делпвпднику ппщте ппщте, врщи здруживаое 

списа и других предмета, врщи експедпваое ппщте, пријем щкплских пптврда и других 

дпкумената и врщи оихпвп здруживаое са предметима. 

Обавља све архивске ппслпве, кап и друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гимназија, 1 гпдине раднпг искуства, 

пплпжен струшни испит. 

31. ППСЛПВИ ЛИКВИДАТУРЕ У ПБЛАСТИ ДЕШЈЕ ЗАЩТИТЕ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји су везани за приспелу дпкументацију кпја се пднпси на 

пдређени перипд према кпјпј су утврђени изнпси пбавеза и благпвременп дпставља 

Министарству пбрашуна пптребних средстава за права и прпграме у складу са прпписанпм 

метпдплпгијпм и рпкпвима. Обезбеђује ппдатаке и дпкументацију за реализацију утврђених 

пбавеза, прати и саставља прегледе на прпменама и стаоу средстава на ппдрашунима, ради 

утврђиваоа динамике и припритета п исплати права, припрема и пбезбеђује благпвремени 

расппред и пренпс средстава кприсницима, впди коигпвпдствп у сектпру за друщтвену бригу п 

деци, дпставља Министарству месешне, перипдишне и гпдищое извещтаје п утрпщеним 

средствима. 

Припрема статистишке евиденције и извещтаје за надлежне пргане, и пбавља друге ппслпве пп 

налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе 

УСЛОВИ: IV степен струшне спреме екпнпмскпг смера, 2 гпдине раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит. 

32. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА И КУЛТУРЕ 

   1/2 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе: 

Кпји су предвиђени закпнпм п пснпвнпј щкпли, впди евиденцију п деци кпја пплазе у щкплу, 

пбавещтава щкпле и рпдитеље п деци кпја се уписују у први разред пснпвне щкпле, п деци кпја 

редпвнп не ппхађају, или кпја се нису уписала у први разред пснпвне щкпле, ппкреће 

прекрщајни ппступак и ппднпси пријаве прптив рпдитеља шија деца не ппхађају щкплу и 

предузима друге мере у вези са тим. Обавља ппслпве у вези са инклузивним пбразпваоем 

деце пметене у психпфизишкпм развпју, дпнпси Рещеоа п пствариваоу других права за децу 

пметене у психпфизикпм развпју (наплате путних трпщкпва и др.). Впди струшне и 

административне ппслпве кпмисије за тестираое деце кпја раније пплазе у щкплу, прикупља 

захтеве пснпвних щкпла за пбезбеђиваое средстава, струшнп усаврщаваое наставника, 

струшних сарадника и васпиташа, ппдатке п превпзу ушеника кпји су настаоени на удаљенпсти 
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већпј пд 4 км пд седищта щкпле, кап и за ушенике пметене у развпју без пбзира на удаљенпст 

стана пд щкпле, ушествује у припремаоу и дпнпщеоу пдлука п висини ушещћа рпдитеља у 

пбезбеђиваоу средстава за превпз ушеника, ушествује у припремаоу угпвпра са пснпвним 

щкплама за деп средстава кпји пбезбеђује ппщтина, а на пснпву гпдищоих прпграма рада. 

Обавља све ппслпве у вези са пствариваоем права на ушенишке стипендије и студентске 

кредите из надлежнпсти ппщтинске управе и п тпме уреднп пбавещтава Опщтинскп веће кап и 

друге пргане. 

Прикупља ппдатке п пптребним средствима за финансираое културе из пквира права и 

дужнпсти, а на пснпву претхпднп утврђених критеријума кпја утврђује ппщтина за 

финансираое културе, прикупља ппдатке п прпграмима и предрашунима трпщкпва пптребних 

за пствариваое пптреба у култури.Впди евиденцију п сппменицима културе, оихпвпм 

пдржаваоу и сарађује са Завпдпм за защтиту сппменика културе, кап идруге ппслпве кпје му 

стави у надлежнпст щеф пдељеоа и  Нашелник Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг, екпнпмскпг или 

друщтвенпг  смера, 2 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

33. ППСЛПВИ У ПБЛАСТИ ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА 

  1 извршилац  

Обавља ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на инфпримисаое јавнпсти путем медија п 

активнпстима ппщтине, пргана и тела СО-е, прати медијску заступљенпст Опщтине, Органа и 

тела СО-е и Опщтинске Управе, прати медијску заступљенпст Опщтине, припрема и реализује 

званишне ппсете и пријеме дпмаћих и страних званишника, ради на усппстављаоу сарадое 

ппщтине са другим ппщтинама, пстварује кпмуникацију са дпмаћим и страним лицима и 

прганизацијама за пптребе Председника ппщтине и сарадника, активнп ушествује у 

прганизацији градских манифестација и свешанпстима у кпјима је ппкрпвитељ ппщтина, прати 

дневну щтампу, интернет и инфпрмативне прпграме електрпнских медија на плану 

инфпрмисаоа јавнпсти у раду ппщтине, уређује сајт Опщтине Курщумлија, заказује 

кпнференције за щтампу и израђује саппщтеое за јавнпст за представнике јавнпг 

инфпрмисаоа и пбавља све друге ппслпве у вези са инфпрмисаоем п активнпстима 

Скупщтине Опщтине, Опщтинскпг Већа, Председника ппщтине, прагана и тела СО-е. 

Обавља ппслпве и ппступа пп захтевима грађана и правних лица у складу са Закпнпм п 

слпбпднпм приступу инфпрамција пд јавнпг знашаја, припрема извещтаје ппднпсипцима 

захтева кап и извещтаја надлежнпм ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја у вези са 

наведеним активнпстима. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг, екпнпмскпг, 

друщтвенпг  смера или диплпмирани индустријски меначер,  1 гпдине раднпг искуства и  

пплпжен струшни испит. 
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34. ППСЛПВИ ИЗ ПБЛАСТИ СППРТА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе везане за неппсредну сарадоу са свим сппртским клубпвима 

и другим сппртскп – педагпщким прганизацијама и щкплским устанпвама у циљу ппбпљщаоа 

услпва за бављеое и развпј сппрта и физишке културе у Опщтини Курщумлија и пстале ппслпве 

пп налпгу щефа Одељеоа, и Нашелника ппщтинске управе.Врщи све ппслпве везане за сппрт, 

впди евиденцију п сппртским клубпвима на ппдрушју Опщтине, п сппртским пбјектима, 

теренима  у власнищтву лпкалне сампуправе.Кппрдинира  рад између сппртских друщтава и 

пргана управе у вези финансија и пстале ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелина 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске студије – 

пснпвне струкпвне студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине - 

сппртски тренер, 1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

35. ППСЛПВИ ППВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ППВРАТНИКЕ ПП 

СППРАЗУМУ П РЕАДМИСИЈИ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на евидентираоу и прикупљаоу ппдатака за 

признаваое статуса избеглпг- прпгнанпг  лица, врщи ппслпве пкп пријема (идентификацију - 

узимаое ппдатака), врщи пбраду ппдатака за наведена лица на прпписаним пбрасцима, 

припрема избеглишке легитимације и пптврде п статусу, впди евиденцију п лицима у складу са 

Закпнпм п избеглицима, стара се п равнпмернпм и благпвременпм пружаоу ппмпћи 

наведеним лицима пристигле пд других пргана и прганизација у земљи и инпстранству, врщи 

ппделу нпвшане ппмпћи, ппделу ппмпћи у пакетима хране и намирница, пдећи и пбући, 

пгревнпм материјалу и ппмпћи при куппвини лекпва и медицинских ппмагала, кап и накнаду 

ппгребних трпщкпва ппрпдицама преминулих избеглих лица, узима изјаве за дпбијаое 

избеглишких паспща, издаје пптврде за бесплатнп путпваое железницпм, пружа ппмпћ пкп 

уписа ушеника у пснпвне и средое щкпле на ппдрушју ппщтине, стара се пкп збриоаваоа 

избелгица (смещтај, материјална ппмпћ, здравствена защтита), прима захтеве и пбрађује из 

прекп службе тражеоа избеглим лицима, лицима несталим у рату, ушествује у акцијама 

прикупљаоа хуманитрне ппмпћи, пбавља све ппслпве везане за привременп расељеоа лица 

са ппдрушја Кпспва и Метпхије и врщи пстале ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелина 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске студије – 

пснпвне струкпвне студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 

гпдинеправнпг или екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

36. ППСЛПВИ АДМИНИСТРАТИВНП-ТЕХНИШКПГ РАДНИКА У КПМЕСАРИЈАТУ ЗА 

ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ППВРАТНИКЕ ПП СППРАЗУМУ П РЕАДМИСИЈИ 

  1 извршилац 
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Врщи ппслпве Опщтинске управе у вези са радпм Ппверенищтва за избеглице, расељена лица 

и ппвратнике пп реадмисији, и тп пријем странака, пријем захтева, рад на терену и пбилазак 

избеглих и расељених лица ради устанпвљаваоа и прпвере оихпвих пптреба кап и прпверу 

правилнп упптребљене дпдељене ппмпћи. Обавља магацинске ппслпве у вези пријема, 

евидентираоа и дистрибуције пристигле хуманитарне ппмпћи, присуствује састанцима 

кпмисија за дпделу хуманитарне ппмпћи, впди записнике са састанака, припрема пптребне 

ппдатке и дпкументацију за пптребе других пргана кап щтп су ОО „Црвени крст“, Центар за 

Спцијални рад „Бпрпвоак“, Републишких пргана,пргана Опщтинске управе кпји су у вези са 

избеглим и расељеним лицима и ппвратницима пп сппразуму п реадмисији. Обавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа и Нашелника ппщтинске управе. 

УСЛПВИ: Средоа струшна спрема, екпнпмскпг смера или гимназије, једна гпдина раднпг 

искуства и пплпжен струшни испит. 

37. ППСЛПВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  2  извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и радне задатке у вези са пствариваоем права грађана у 

градским и приградским месним заједницама, стара се п реализацији пдлука и закљушака 

месних заједница.Прима захтеве странака, впди скраћени делпвпдник, пппис аката, издаје 

увереоа и пптврде грађанима пп питаоима п кпјима се впди службена евиденција или 

увереоа на пснпву изјаве сведпка.Остварује сарадоу са председницима Месних заједница, пп 

пптреби присуствује састанцима месних заједница, припрема и пбрађује записнике са 

састанака, припрема пптребне ппдатке за пптребе других пргана а у вези месних заједница, 

ппднпси статистишке извещтаје и ппдатке у вези са месним заједницама и за ппребе Завпда за 

статистику.Обавља све коигпвпдствене ппслпве у вези са радпм и функципнисаоем месних 

заједница, припрема заврщне рашуне и перипдишне пбрашуне за месне заједнице, врщи сва 

плаћаоа са рашуна месних заједница пп пдпбреоу наредбпдаваца и впди уреднп евиденцију п 

тпме.Стара се п деппнпваоу картпна кпд надлежне службе а за пптребе месних 

заједница.Редпвнп инфпрмище председнике месних заједница у вези са коигпвпдственим 

ппслпваоем и стаоем на рашунима.Врщи ппслпве кпји се пднпсе на материјалнп 

коигпвпдствп пргана Опщтинске управе пднпснп све ппслпве везане за Месне заједнице и 

друге ппслпве пп налпгу  Шефа  Одељеоа и Нашелника   Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме екпнпмскпг смера или гимназија, 1 гпдина раднпг искуства , 

пплпжен струшни испит. 

38. ППСЛПВИ  ПИСАРНИЦЕ - КАРТПТЕКА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп врщи пријем ппднесака и других захтева странака и 

стара се п оихпвпј фпрмалнпј исправнпсти. Даје упутства странкама у вези са ппднетим 

захтевима и пружа струшну ппмпћ у фпрмираоу ппднесака.Издаје пптврду п пријему 

ппднесака.Стара се п правилнпм спрпвпђеоу прпписа из Уредбе п канцеларијскпм ппслпваоу 

и Закпна п ппщтем управнпм ппступку, впди картптеку п пријему предмета и кретаоу 

предмета у управнпм ппступку, впди делпвпдник ппверљиве и стрпгп ппверљиве ппщте.Прати 
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рад писарнице и дпставне службе, стара се п благпвременпм урушиваоу дпставе и п тпме 

пбавещтава рукпвпдипца Одељеоа,припрема извещтаје п рещеним предметима у управнпм 

ппступку, прати рещаваое предмета и п тпме пбавещтава нашелника Опщтинске управе и 

пбавља друге ппслпве пп налпгу  Шефа  Одељеоа и Нашелника   Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гиманзија, 1 гпдина раднпг искуства, 

пплпжен струшни испит. 

39. ППСЛПВИ  ЕКСПЕДИЦИЈЕ ППЩТЕ 

  2  извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп  припрема и свакпдневнп експедује ппщту прекп ПТТ 

службе и курира, впди рпкпвник предмета, ппзива и других аката, разврстава и сређује акта 

ради птпреме и урушиваоа странкама прекп дпставне службе, пбавещтава щефа Одељеоа и 

нашелника п разлпзима неурушеоа ппщте. 

Впди евиденцију п експедпванпј ппщти, впди дпставне коиге, евиденцију и пбрашун п утрпщку 

ппщтанских марака, впди кпнтрплник ппщтарине, регистратпр и друге коиге у складу са 

уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу, прати рад дпставне службе и впди евиденцију п 

урушенпј ппщти, ппднпсти извещтаје п неурушенпј ппщти и пбавља друге ппслпве пп налпгу 

щефа Одељеоа и нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмски смер, гимназија или мащинскпг смера, 1 гпдина 

раднпг искуства, пплпжен струшни испит. 

40. ППСЛПВИ АРХИВАРА 

  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп архивира рещене предмета и п тпме редпвнп 

пбавещтава Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе, стара се да архивска грађа буде 

сређена пп јединственим класификаципним знацима и рпкпвима шуваоа, врщи развпђеое 

рещених предмета у складу са уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу и упутству у ппступку 

пдабираоа архивске грађе, впди архивску коигу, рукује архивским депппм, припрема 

извещтаје п кретаоу предмета и аката у управнпм ппступку, кпнтактира са архивпм на нивпу 

пкруга а у вези са изрушиваоем архивске грађе.Стара се п шистпћи и прпветраваоу прпстприја 

где је смещтена архивска грађа и на захтев надлежних пргана, прганизација и пвлащћених 

лица даје на увид и привремену упптребу архивиране предмете при шему впди реверс и стара 

се да се ппсле упптребе предмети врате ради даљег шуваоа, и пбавља друге ппслпве пп налпгу 

нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гимназија, 1 гпдина раднпг искуства, 

пплпжен струшни испит. 

41. ППСЛПВИ  ВЕЗАНИ ЗА  ПВЕРУ ППТПИСА, ПРЕПИСА И РУКППИСА И ИЗДАВАОЕ 

РАДНИХ КОИЖИЦА 

                                  1 извршилац 
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Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: впди коигу пвере, врщи пверу пптписа, рукпписа и 

преписа, шува пешат пвере на пснпву Закпна п здравственпј защтити врщи ппслпве кпји су у 

надлежнпсти Опщтинске управе, пбавља све ппслпве у вези са издаваоем радних коижица, 

впди регистар п издатим радним коижицама и пбавља друге ппслпве из пве 

пбласти,припрема инфпрмације из пвих пбласти и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа 

Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера, биплпщкпг смера или гимназија, 1 

гпдина раднпг искуства, пплпжен струшни испит. 

42. ППСЛПВИ ЕКПНПМАТА И УПЛАТНПГ ЩАЛТЕРА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп набавку канцеларијскпг материјала, впди евиденцију п 

тпме, врщи расппделу материјала на пснпву требпваоа и у вези са тим впди прпписану 

евиденцију, врщи раздуживаое дпкументације. 

У пквиру Ппщтанскпг уплатнпг щалтера врщи наплату свих накнада везаних за матишну службу, 

грађевинскп земљищте, ппреза за импвину и псталих уплата, и пбавља друге ппслпве пп 

налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гимназије, 1 гпдина раднпг 

искуства, пплпжен струшни испит. 

43. ППСЛПВИ ДАКТИЛПГРАФА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп куца и прекуцава материјале за пптребе Одељеоа, куца 

предмете и нацрте аката за пптребе пдељеоа,  рещеоа у пквиру Одељеоа, куца писмена кпја 

се дпставља грађанима и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника 

Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: III степен струшне спреме, правнп бирптехнишке струке, пплпжен дактилпграфски 

курс, 6 месеци раднпг искуствп. 

44. ППСЛПВИ ДПМАРА 

  1 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп врщи пдржаваое ппслпвне зграде, ппправке на 

впдпвпднпј и електрп мрежи укпликп је у стаоу да их сам ппправи, врщи ппправке 

канцеларијскпг инвентара, стплпва, стплица, врата и прпзпра.Стара се п пдржаваоу 

скупщтинске сале, шуваоу и пдржаваоу пзвушеоа, шуваоу и пдржаваоу свих апарата на кпјима 

ради и пбавља све друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, технишке струке, пплпжен струшни испит, 1 гпдина раднпг 

искуства. 



Страна  106   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5         Датум: 17.05.2013.гпдине 

45. ППСЛПВИ ППРТИРА 

  2 извршиоца 

 Обављају ппслпве Опщтинске управе и тп: врще кпнтрплу уласка странака у зграду 

Опщтине, впди евиденцију п истпм, даје странкама пптребна пбавещтеоа, п уласку странака 

пбавещтава заппслене,врщи кпнтрплу благпвременпг дпласка и пдласка са ппсла и изласка са 

ппсла у тпку раднпг времена. 

 УСЛПВИ: Оснпвна щкпла, 6 месеци раднпг искуства. 

46. ППСЛПВИ ПБЕЗБЕЂЕОА 

  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп стара се п пдржаваоу  реда у згради  и на прпстпру пкп 

зграде, кпнтрплище улазак лица у зграду Опщтине да би псујетили унпщеое пружја и других 

средстава кпјима се мпгу угрпзити живпти људи и пметати рад у згради. Одржаваое и 

шищћеое снега испред зграде у зимскпм перипду. Врщи ппслпве пбезбеђеоа у тпку 

пдржаваоа седница  Скупщтине ппщтине дп оенпг заврщетка и пбавља све друге ппслпве пп 

налпгу щефа Одељеоа и нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме без пбзира на смер, 1 гпдина раднпг искуства. 

47. ППСЛПВИ ВПЗАША 

  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: 

Одржава впзила Скупщтине ппщтине (праое и ппдмазиваое),пбавља ппслпве за технишки 

преглед и регистрацију впзила и птклаоа настале кварпве на впзилима, стара се да впзилп у 

зимскпм перипду буде снабдевенп пдгпварајућим защтитним средствима, стара се п 

благпвременпј замени дптрајалих делпва.Врщи превпз функципнера лпкалне сампуправе и 

заппслених у Опщтинскпј уптрави ради пбављаоа службених ппслпва, впди уреднп коигу 

путних налпга и пбавља све друге ппслпве пп налпгу щефа Одељеоа и нашелника Опщтинске 

управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, без пбзира на смер, пплпжен впзашки испит Б категприје,  1 

гпдина  раднпг искуства. 

48. ППСЛПВИ СЕКРЕТАРИЦЕ ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп врщи пријем странака кпје се пбраћају  Председнику 

ппщтине, Председнику скупщтине, Заменику Председника ппщтине, Заменику председника 

скупщтине и Нашелнику ппщтинскеуправе, узима ппдатке пд грађана пп кпјим питаоима желе 

да се пбрате наведеним функципнерима и п тпме их пбавещтава,впди белещке и пптребне 

евиденције п пријему странака, пбавља административнп технишке ппслпве за пптребе 
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функципнера Скупщтине ппщтине, врщи пријем и расппређиваое ппщте, рукује маопм 

телефпнскпм централпм и телефакспм, прима ппруке за рукпвпдствп и впди пптребну 

евиденцију п административним ппслпвима и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа 

Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гимназије, пплпжен струшни испит, 1 

гпдина раднпг искуства. 

49. ППСЛПВИ  У КАФЕ КУХИОИ 

  1 извршилац 

Обавља ппслпве куваоа кафе и шаја за рукпвпдствп ппщтине, раднике Опщтинске управе и 

впди евиденцију п утрпщку кафе, спка и шаја.Врщи уредну наплату пвих напитака пд стране 

радника п шему впди ппсебну евиденцију и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и 

Нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, без пбзира на смер. 

50. ППСЛПВИ  НА ТЕЛЕФПНСКПЈ  ЦЕНТРАЛИ 

  1 извршилац 

Обавља ппслпве Опщтинске управе и тп: рукује главнпм телефпнскпм централпм, прима 

телефпнске ппзиве, дпставља везе и пбавља друге ппслпве везане за рад на телефпнскпј 

централи, кап и ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: Оснпвна щкпла. 

51. ППСЛПВИ  ПРПТИВ-ППЖАРНЕ ЗАЩТИТЕ 

  1 извршилац 

Обавља ппслпве Опщтинске управе и тп: ппслпве прптивппжарне защтите, а кпји се пднпсе на 

пдржаваое исправнпсти система прптивппжарне защтите и нпрмалнп функципнисаое истих, и 

исправнпсти других инсталација у пквиру зграде,пбавља и друге ппслпве кап и дпставу ппщте 

пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, технишке струке, 1 гпдина раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит. 

52. ППСЛПВИ ППМПЋНИХ РАДНИКА НА ТЕРЕНУ 

    5 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп стара се п хигијени и шистпћи у прпстпријама Месне 

канцеларије, пбезбеђеоу пгрева и загреваоу Месне канцеларије, врщи дпставу ппщте, 

рещеоа, ппзива, радних материјала и других аката на терену кпји ппкрива Матишнп ппдрушје 

Курщумлија и Матишнп ппдрушје Месних канцеларија а према расппреду кпји направи 

Нашелник Опщтинске управе у сарадои са Шефпм Одељеоа.Впди евиденцију п урушенпј 
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ппщти, ппднпси извещтаје у вези са тим.Ппмпћни радник у Меснпј канцеларији и пбавља 

друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Оснпвна щкпла, 6 месеци раднпг искуства. 

53. ППСЛПВИ ДПСТАВА ППЩТЕ  

  5 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп:врщи дпставу ппщте, рещеоа, ппзива, радних 

материјала и других аката на терену кпји ппкрива Матишнп ппдрушје Курщумлија и Матишнп 

ппдрушје Месних канцеларија а према расппреду кпји направи Нашелник Опщтинске управе у  

сарадои са Шефпм Одељеоа. Впди евиденцију п урушенпј ппщти, ппднпси извещтаје у вези са 

тим и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

Обезбеђује зграду, рукпвпдствп и раднике Опщтинске управе, врщи пптребнп легитимисаое и 

пбавља друге ппслпве у вези безбеднпг пдржаваоа рада Скупщтине ппщтине и Опщтинскпг 

већа. 

УСЛПВИ: III степен струшне спреме, без пбзира на смер, 6 месеци раднпг искуства. 

54. ППСЛПВИ ХИГИЈЕНИШАРА 

  2 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: пбавља ппслпве на пдржаваоу зграде Скупщтине 

ппщтине и другим службеним прпстпријама, пдгпвпрни су за шуваое инвентара и 

дпкументације, врще птвараое и затвараое службених прпстприја, држе кљушеве пд зграде, и 

пбављају друге ппслпве у вези са хигијенпм зграде, кao и пстале ппслпве пп налпгу Шефа 

Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Оснпвна щкпла 

55. ППСЛПВИ МАТИШАРА - ЩЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ  

  10 извршиоца 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп у Месним канцеларијама врщи ппслпве кпји се пднпсе 

на лишна стаоа грађана, впђеое матишних коига, издаваое извпда и увереоа, састављаое 

смртпвница,  врщи пверу пптписа, преписа, издаје увереоа п шиоеницама када је тп 

пдређенп. Матишар, кпји испуоава услпве за пбављаое ппслпва из пбласти пдбране и кпме 

Рещеоем Нашелник тп ставља у надлежнпст, ппред редпвних ппслпва пбавља ппслпве 

планираоа пдбране и припреме и израде Плана пдбране и врщи сарадоу и кппрдинацију са 

прганима Министарства Одбране. Врщи административне и технишке ппслпве за пптребе 

Месних заједница на терену, пбавља ппслпве дпставе на ппдрушју кпја ппкрива та Месна 

канцеларија, впди делпвпдник и ппписе аката , врщи друге ппслпве и пп налпгу Шефа 

Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије) у 
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пбразпвнп наушнпм ппљу друщтвенп хуманистишких наука, пднпснп на пснпвним студијама у 

трајаоу пд најмаое 4 гпдине друщтвенпг смера, пплпжен струшни испит и ппсебан струшни 

испит за Матишара и пвлащћеое за пбављаое ппслпва Матишара, 1 гпдина раднпг искуства. 

ППСЛПВИ СЛУЖБЕ ЗА СКУПЩТИНСКЕ ППСЛПВЕ 

56. СЕКРЕТАР СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ 

  1 извршилац 

Ппмаже председнику Скупщтине у прганизпваоу рада Скупщтине, Опщтинскпг већа и радних 

тела Скупщтине. 

Пружа пптребнп правнп тумашеое на седницама Скупщтине, Опщтинскпг већа и кпмисија 

Организује спремаое материјала и припрему седница Скупщтине ппщтине, оених кпмисија, и 

Опщтинскпг већа. 

Стара се п пбављаоу струшних ппслпва у вези са сазиваоем и пдржаваоем седница Скупщтине 

и оених радних тела и рукпвпди струшнпм службпм за Скупщтинске ппслпве . 

Обавља и друге ппслпве пдређене прпписима и пне кпје му ппвери Скупщтина ппщтине и 

Председник Скупщтине Опщтине. 

За свпј рад пдгпвара Скупщтини ппщтине. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг  смера,  3 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

57. ППСЛПВИ НПРМАТИВНЕ ДЕЛАТНПСТИ И СКУПЩТИНСКИ ППСЛПВИ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве ппщтинске управе и тп: врщи припрему материјала за седнице скупщтине и 

Oпщтинскпг већа , кап и скупщтинских кпмисија у дпгпвпру са нашелникп Опщтинске управе, 

врщи струшну пбраду материјала са седница Скупщтине, припрема нацрте, предлпге пдлука и 

аката из надлежнпсти скупщтине и Опщтинскпг већа, 

Обрађује усвпјене материјале, припрема закљушке са седнице, припрема извещтаје и 

прпграме п раду скупщтине ппщтине, 

Обавља струшне ппслпве у вези са припремама и издаваоем службенпг листа ппщтине 

Курщумлија, стара се п благпвременпм пбјављиваоу пдлука и других аката кап и оихпвпј 

благпвременпј дпстави, пружа пдбпрницима струшну ппмпћ у пствариваоу оихпвих права и 

дужнпсти и пбавља друге ппслпве везане за рад Скупщтине, Опщтинскпг већа, Скупщтинских  

кпмисија, кап и пстале ппслпве кпје му у надлежнпст стави нашелник Опщтинске управе. 
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УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине правнпг  смера,  4 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

58. АДМИНИСТРАТИВНИ ППСЛПВИ У СЛУЖБИ ЗА СКУПЩТИНУ  

   1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: припрема седнице сталних Кпмисија скупщтине, 

дпставља радни материјал, впди записнике са седница Скупщтине ппщтине и Скупщтинских 

кпмисија, ппмаже изврщипцу на нпрмативним ппслпвима Скупщтине ппщтине у припреми 

аката и стара се п административним ппслпвима у служби  а у вези са технишкпм припремпм 

материјала, експедицијпм материјала за скупщтину и Скупщтинске кпмисије. 

Обавља и друге ппслпве пп налпгу Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске студије – 

пснпвне струкпвне студије) пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 3 гпдине 

правнпг или екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

59. АДМИНИСТРАТИВНИ ППСЛПВИ У СЛУЖБИ ЗА ППЩТИНСКП ВЕЋЕ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: припрема седнице Опщтинскпг већа, дпставља радни 

материјал, впди записнике са седница Опщтинскпг већа и кпмисија кпје именује Опщтинскп 

веће, стара се п административним ппслпвима у служби а у вези са технишкпм припремпм 

материјала, експедицијпм материјала за Опщтинскп веће и кпмисије. Обавља и друге ппслпве 

пп налпгу щефа пдељеоа и Нашелника Опщтинске управе 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера, пплпжен струшни испит, 1 месеци 

раднпг искуства. 

60. ППСЛПВИ ДАКТИЛПГРАФА У СЛУЖБИ ЗА СКУПЩТИНСКЕ  ППСЛПВЕ 

                                1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп прекуцава материјале за пптребе Скупщтине ппщтине и 

Опщтинскпг већа и радних тела стара се п технишкпј припреми материјала, експедицији 

материјала за скупщтину, куца предлпге и нацрте аката за пптребе пдељеоа, куца рещеоа у 

пквиру пдељеоа, куца писмена кпја се дпстављају грађанима, и пбавља друге ппслпве пп 

налпгу Секретара Скупщтине, щефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: III степен струшне спреме, правнп бирптехнишке струке, пплпжен дактилпграфски 

курс, 6 месеци раднпг искуствп. 

 

 



Страна  111   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5         Датум: 17.05.2013.гпдине 

61. ППСЛПВИ ВЕЗАНИ ЗА АКТИВНП УКЉУШИВАОЕ МЛАДИХ У ЛПКАЛНПЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ – ППСЛПВИ КППРДИНАТПРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

  1 извршилаца 

Обавља ппслпве везане за прпблеме и пптребе младих у лпкалнпј захедници. Впди базу 

ппдатака прганизација младих на лпкалнпм нивпу. Кппрдинира прпцес усппстављаоа  и 

спрпвпђеоа пплитике младих на лпкалнпм нивпу, афирмище и врщи кпмуникацију и сарадоу 

са Министарствима и другим структурама кпје се баве питаоима младих, јавним устанпвама, 

щкплама, сппртским и другим прганизацијама и удружеоима младих. Сарађује са владиним 

сектпрпм на ппдрушју ппщтине кап и са представницима прганизације малдих из Дијасппре, 

прганизује креативне и едукативне радипнице за младе, прганизује излпжбе и друге културне 

манифестације кап и сппртска такмишеоа. Ажурира инфпрмације на ппщтинскпм сајту везанп 

за питаое младих и пбавља друге ппслпве пп налпгу Шефа пдељеоа, Нашелника Опщтинске 

управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, факултета друщтвених наука и 

физишке културе,  1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

62. ППСЛПВИ ТЕХНИШКПГ САРАДНИКА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ 

  1 извршилац 

Обавља пперативне ппслпве везанп за спрпвпђеое прпгама, културних активнпсти младих на 

лпкалнпм нивпу. Ушествује у прпцесима реализације активнпсти из лпкалнпг акципнпг плана за 

младе ппщтине Курщумлија, врщи ппслпве пбавещтаваоа циљних група путем глпбалне 

интернет мреже, прикупља инфпрмације п актуелним кпнкурсима расписаних пд стране 

владинпг и невладинпг сектпра и активнп ушествује у припреми и реализацији пдпбрених 

прпјеката у складу са прпгрампм канцеларије за младе.  

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера или гимназије, пплпжен струшни испит, 1 

гпдина раднпг искуства. 

63. ППСЛПВИ НАРПДНЕ ПДБРАНЕ 

  1 извршилац 

Впди ппслпве у Опщтинскпј управи кпји се пднпсе  на евиденцију ратне систематизације и 

прганизације радних места, впди картптеку радника пптребних за пбављаое ппслпва у ратним 

услпвима, впди евиденцију кпја се пднпси на радне и материјалне пбавезе, предузима све 

пптребне радое за прганизацију снабдеваоа и превпз људства и материјалних средстава, 

стара се п безбеднпсти и шуваоу планпва кпји се пднпсе на нарпдну пдбрану, врщи и друге 

ппслпве везне пп налпгу Шефа пдељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, без пбзира на смер, пплпжен струшни испит, 1 гпдина 

раднпг искуства. 
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64. РЕФЕРЕНТ НАРПДНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

  2 извршиоца 

Обавља ппслпве везане за пријем захтева и предлпга грађана упућених нарпднпј канцеларији, 

све административне ппслпве за пптребе нарпдне канцеларије, председника Опщтине, 

дпставља извещтаје щефу пдељеоа, Нашелнику Опщтинске управе и председнику везанп за 

захтеве грађана кпји су упућени нарпднпј канцеларији и предлаже рещаваоа за ппједине 

захтеве кпји нису везани за управни ппступак.  

Обавља и друге ппслпве пп налпгу Нашелника Опщтинске управе и Председника Опщтине. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, без пбзира на смер, пплпжен струшни испит, 1 гпдина 

раднпг искуства. 

IV 
 

ПДЕЉЕОЕ ЗА ЛПКАЛНУ ППРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БУЧЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

65. ЩЕФ ПДЕЉЕОА 

  1 извршилац 

Организује и пбезбеђује закпнитп и ефикаснп пбављаое ппслпва из свпг делпкруга, прганизује 

рад прганизаципне јединице, стара се п пунпј уппщљенпсти радника.Одгпвара за 

благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва из делпкруга прганизаципне јединице 

кпјпм рукпвпди, пружа струшну ппмпћ у пбављаоу слпженијих ппслпва у пквиру 

прганизаципне јединице, ппднпси предлпге Нашелнику Опщтинске управе за утврђиваое 

зваоа радника, пцену радника и циљу напредпваоа или пдузимаоа зваоа, ппднпси предлпге 

за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив радника свпје прганизаципне јединице, уз 

сагласнпст Нашелника врще прерасппделу ппслпва и радних задатака на изврщипце у пквиру 

Организаципне јединице.Врщи ппслпве пбезбеђеоа приступу инфпрмацијама пд јавнпг 

знашаја на пснпву важећих закпнских прпписа.Одгпвпран је за спрпвпђеое и реализацију 

закљушака Опщтинскпг већа, Скупщтине ппщтине и других тела и пбавља друге ппслпве из 

надлежнпсти Одељеоа кпје му стави у надлежнпст Нашелник Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг или екпнпмскпг 

смера,  4 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

66. АДМИНИСТРАТИВНП ТЕХНИШКИ ППСЛПВИ 

  1 извршилац 

Опис ппслпва: Обавља административнп технишке ппслпве за пптребе писарнице дпставља 

примљене предмете и ппднеске  щефу пдељеоа на преглед и расппређиваое, евидентира 

предмете интерне дпставне коиге и врщи урушиваое урушипцима на пбраду. Врщи пријем 
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предмета из интерсних дпставних коига ради архивираоа , раздужује пкпншане предмете у 

јединственпј дпставнпј коизи и исте упућује писарници ради активираоа. Впди ппмпћне 

евиденције примљених предмета, врщи експедицију ппщте уписиваоем у коигу ради дпстве 

прима и расппређује дпставнице . Обавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг 

рукпвпдипца.  

УСЛПВИ: Средоа струшна спрема, гимназија, 1 гпдина  раднпг искуства, пплпжен струшни 

испит. 

67. ППСЛПВИ ППРЕСКПГ  ИНСПЕКТПРА ИЗВПРНИХ ПРИХПДА ЛПКАЛНЕ 

САМПУПРАВЕ 

  1 извршилац 

  У складу са закпнпм пбавља ппслпве закпнитпсти и правилнпсти пбрашунаваоа и 

благпвременпсти плаћаоа лпкалних јавних прихпда кпд лпкалних пбвезника. Припрема нацрт 

рещеоа кпјим се налаже утврђених неправилнпсти у ппступку кпнтрпле, кпнтрплище 

ппднпщеое ппреских пријава лпкалних јавних прихпда рещеоем и исте уппређује са стварним 

стаоем на терену, ушествује у изради метпдплпщких упустава лпкалне ппреске кпнтрпле јавних 

прихпда, пружа пснпвну  ппмпћ и пбјащоеое ппреским пбвезницима пд знашаја за изврщеое 

ппреских пбавеза, ушествује у ппредељиваоу захтева за израду, измену и дппуну спфтверских 

ппдщки за ппреску кпнтрплу јавних прихпда. Припрема извещтај у вези теренске кпнтрпле 

лпкалних јавних прихпда, рещава у правпм степену пп жалбама изјављеним пд стране 

ппреских пбвезника на рещеоа  птклаоа и утврђује неправилнпсти. Врщи припрему и дпставу 

жалбе другпстепенпм пргану и впди управни ппступак у складу са инструкцијама 

другпстепенпг пргана . Врщи израду прегледа и дпставу ппдатака утврђених задужеоем  

лпкалних јавних прихпда за све ппреске пбвезнике накпн заврщенпг ппступка кпнстрпле ради 

коижеоа у ппрескпм коигпвпдству., пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг 

рукпвпдипца. 

Спрпвпди ппступак јавних набавки на пснпву пдредаба Закпна п јавним набавкама и ушествује 

у припреми кпнкурснп-тендерске дпкументације, кап председник кпмисије дп ппступка 

закљушеоа угпвпра, 

УСЛПВИ : Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг или екпнпмскпг 

смера,  1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на рашунару. 

68. ППРЕСКИ КПНТРПЛПР ИЗВПРНИХ ПРИХПДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

  1 извршилац 

Опис ппслпва: Прима пбрађује и унпси ппдатке из ппреских пријава за лпкалне јавне прихпде 

за кпје се рещеоем утврђује пбавеза: ппрез на импвину, накнада за кприщћеое грађевинскпг 

земљиащта, кпмуналне таксе . Ажурира базу ппдатака за ппрез на импвину, припрема базу 

ппдатака за щтампу рещеоа п утврђиваоу ппреза на импвину. Впди евиденцију п тпку 

дпстављаоа, ппјединашнп унпси ппдатке п датуму дпстављаоа рещеоа и утврђиваоу ппреза 
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на импвину. Обрађује и унпси ппдатке ради утврђиваое накнаде за кприщћеое грађевинскпг 

земљищта и других накнада. Врщи припрему и дпставу жалбе на надлежнпст другпстепенпм 

пргану и впди управни ппступак у складу са инструкцијама другпстепенпг пргана. Врщи 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 

метпдплпщких упустава у вези пријема и пбраде ппреских пријава и налаза канцеларијске и 

ппреске кпнтрпле лпкалних јавних прихпда , пружа струшну ппмпћ ппреским пбвезницима, 

врщи израду свих извещтаја у вези утврђиваоа лпкалних јавних прихпда , пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг или екпнпмскпг 

смера,  1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит.  

69. ИНСПЕКТПР НАПЛАТЕ ИЗВПРНИХ ПРИХПДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ  

  1 извршилац 

Опис ппслпва: предузима мере ради пбезбеђеоа наплате ппрескпг дуга устанпвљаваоем 

залпжнпг права на ппкретним стварима  неппкретнпти ппрескпг пбвезника, кпји впди 

ппслпвне коиге, припрема   нацрт рещеоа п принуднпј наплати, впди ппступак пп захтевима 

за пдлагаое плаћаоа лпкалних јавних прихпда , впди првпстепени ппступак пп изјављеним 

жалбама, изврщава ппслпве редпвне и принудне наплате у складу са Закпнпм. Обавља и друге 

ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.  

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг или екпнпмскпг 

смера,  1 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на рашунару. 

70. ППРЕСКА ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВПРНИХ ПРИХПДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

  1 извршилац 

Опис ппслпва Врщи прпверу исправнпсти коигпвпдствених дпкумената пре коижеоа, врщи 

коижеое коигпвпдствених дпкумената, даје пбавещтеое ппреским пбвезницима п стаоу 

оихпве ппреске пбавезе, прима захтеве за издаваое увереоа п ппдацима из ппрескпг 

коигпвпдства  јавних прихпда, пбрађује захтеве и припрема увереоа, припрема извещтаје у 

вези ппрескпг коигпвпдства  јавних прихпда, ушествује у изради ппрескпг заврщенпг рашуна за 

лпкалне јавне прихпде, припрема и разматра  пдгпварајући акт пп захтевима за ппвраћај и 

прекоижаваое средстава , ушествује у припреми, пбради и маспвнпј изради дпкумената за 

ппкретаое редпвне и принудне наплате лпкалних јавних прихпда. Обавља и друге ппслпве пп 

налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.  

УСЛПВИ: ССС екпнпмскпг смера, 6 месеци раднпг искуства, пплпжен струшни испит . 

ппзнаваое рада на рашунару.  
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71. ППРЕСКИ ИЗВРЩИТЕЉ ИЗВПРНИХ ПРИХПДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве  кпји се пднпсе на наплату лпкалних јавних прихпда   ствари, гптпвпг нпвца 

нпшанпг и ненпвшанпг пптраживаоа ппрескпг пбвезника кпји не впде ппслпвне коиге, 

прибавља инфпрмације п ппкретним стварима  и пптраживаоима ппрескпг пбвезника 

лпкалних јавних прихпда. Расппређује и дпставља пппмене и рещеоа п ппкретаоу принудне 

наплате за благпвремене неизмирене пбавезе пп пснпву лпкалних јавних прихпда пружа 

струшну ппмпћ ппреским пбвезницима. На щалтеру у услужнпм центру даје пбавщтеоа  

ппреским пбвезницима п стаоу оихпве ппреске пбавезе.  

УСЛПВИ: ССС гимназија, 6 месеци раднпг искуства, пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на 

рашунару. 

72. ПРАВНИ ППСЛПВИ У ЛПКАЛНПЈ ППРЕСКПЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на впђеое управнпг ппступка, припрема 

предлпге пдлука кпје дпнпсе Скупщтине Опщтине из пве пбласти, припрема свих ппјединашних 

правних аката везаних за ЛПА (угпвпри, пппмене, закљушци, Рещеоа и др.), впди евиденцију п 

предметима п управнпм ппступку, припрема пптребне извещтаје за Опщтинскп Веће и 

Скупщтину у вези са ппслпвима кпје се пбављају у ЛПА, пбавља и друге ппслпве из 

надлежнпсти Одељеоа а пп налпгу Шефа Одељеоа и Нашелника Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг смера,  1 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на рашунару. 

73. ППСЛПВИ ПРИПРЕМЕ И ИЗВРЩЕОА БУЧЕТА И ФИНАНСИЈСКП МАТЕРИЈАЛНИ 

ППСЛПВИ  

  1 извршилац 

Припрема и изврщеое бучета израда и спрпвпђеое финансијских пдлука, врщеое ппслпве 

наменске расппделе бучетских прихпда у складу са пдлукпм п бучету, ушествује у јавним 

презентацијама и расправама у прпцесу дпнпщеоа бучета, врщи дугпрпшна стртещка 

планираоа бучета у складу са стратещким планпм ппщтине. Прикупља пбједиоује и 

кпнтрплище финансијске планпва директних и индиректних бучетских кприсника . Одпбрава 

месешне планпве бучета индирекних и директних кприсника, пбрађује захтеве буческих 

кприсника , предлаже месешне планпве за пптребна средства  између индиректних бучетских 

кприсника и трпзпра, врщи перипдишнп извещтаваое,  анализу примаоа и плаћаоа са 

кпнсплидпванпг рашуна трезпра за бучетске кприснике. Израђује перипдишне пбрашуне, 

извещтаје анализе, у вези бучета, ради заврщне рашуне бучета и кпнсплидпванпг рашуна 

трезпра.  
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Обавещтава надлежне п приливу средстава на ппјединим рашунима , пбезбеђује 

благпвременп дпнпщеое Одлука за бучетскп ппслпваое и пбавља друге ппслпве пп налпгу 

неппсреднпг рукпвпдипца. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, екпнпмскпг смера,  3 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на рашунару. 

74. ППСЛПВИ ТРЕЗПРА 

                                  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на финансијскп планираое кпје се пднпси на 

прпјекцију и праћеое прилива на кпнсплидпванпм рашуну трезпра и захтева за плаћаое 

расхпда,пдређиваое трпмесешне,месешне и дневне квпте преузете пбавезе и плаћаоа, 

управљаое рашунпм трезпра на кпји се уплаћују сви текући прихпди и примаоа и са кпјег се 

врще сва плаћоа за бучет,управљаое ликвиднпщћу, управљаое дугпм(управљаое прилива пп 

пснпву пдпбрних ппзајмица,пднпснп пдлива пп пснпву враћаоа ппзајмица),управљаое 

финаниским рашунарским системпм.Обавља ппслпве управљаоа гптпвинским средствима 

пдпбраваое планпва изврщеоа бучета, и прпмене квпта, пдпбраваое пбразаца за /предлпг и 

захтева / плаћаое на терет бучетских средстава израда Извещтаја, и инфпрмација у вези 

изврщеоа расхпда. 

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, правнпг или екпнпмскпг 

смера,  4 гпдине раднпг искуства и  пплпжен струшни испит. 

75. КПНТИСТА 

       1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп врщи  пријем дпкументације и кпмплетираоа исте ради 

кпнтираоа коигпвпдствених исправа за трезпр   кап и друге рашуне и ппдрашуне за кприснике 

бучета,саставља налпге за коижеое у главнпј коизи у складу са Закпнпм, саставља брутп 

билансе, припрема и израђује перипдишне пбрашуне и заврщни рашун,стара се п ташнпм и 

благпвременпм кпнтираоу ппслпвних прпмена и утврђиваоу прихпда Опщтинске управе, 

благпвременпј изради прегледа и изврщаваоу ппдрашуна пргана, впди аналитишку евиденцију 

п импвини, пбавезама и пптраживаоима, пбразује ппписе и ревалпризацију 

Припрема финансијски план за прган ппщтинске управе и пбавља друге ппслпве пп налпгу 

рукпвпдипца Одељеоа, изврщипца на ппслпвима бучета и Нашелника  Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме екпнпмскпг смера или гимназија, 1 гпдине раднпг искуства, 

пплпжен струшни испит. 
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76. ЛИКВИДАТПР 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп врщи интерну кпнтрплу за све трансакције рашуна 

прихпда и расхпда,рашуна финансијских средстава и пбавеза и рашуна финасираоа, кап и 

управљаоа државнпм импвинпм, врщи ликвидацију коигпвпдствених исправа на пснпву кпје 

се врщи исплата прекп рашуна или благајне и исправа кпје ппвлаше материјалнп-финансијске 

пбавезе за ппщтинску управу и бучет,кпнтрплище фпрмалну,рашунску и сущтинску исправнпст 

свих улазних, излазних и интерних дпкумената свпјим пптписпм на дпкументту гарантује да су 

исправни, и да су испуоени услпви за наплату-исплату,ушествује у изради перипдишних 

пбрашуна и заврщних рашуна и пбавља друге ппслпве пп налпгу изврщипца на ппслпвима 

бучета и Нашелника  Опщтинске управе. 

УСЛПВИ: IVстепен струшне спреме, екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит. 

77. БЛАГАЈНИК 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп пбавља исплату нпвца и бпнпва , впди благајну и 

евиденцију зарада, разврстава и пдлаже днвенве извпде и дпкументацију п изврщеним 

уплатама, врщи пбрашун бплпваоа , врщи плажаоа пп закљушеним угпвприма п делу и друге 

ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца. Врщи ппслпве Опщтинске управе и тп: праћеое 

прпписа из пбласти лишних примаоа, врщи пбрашун зарада, врщи евиденцију забрана кредита, 

ушествује у изради статистишких и других извещтаја п зарадама, пбавља и друге ппслпве пп 

налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.  

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит. 

78. КОИГПВПЂА 

  1 извршилац 

Врщи ппслпве Опщинске управе кпји се пднпси на синтетишка и аналитишка коижеоа, кппирнп 

рашунпвпдствп за трезпр . Врщи месешнп усаглащаваое синтетике са аналитишкпм 

евиденцијпм, ушествује у ппслпвима пкп израде перипдишних пбрашуна и заврщнпг 

рашуна.Врщи архивираое коигпвпдствених дпкументација.Впди главну коигу за бучет и прган 

управе и пбавља друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца. 

УСЛПВИ: IV степен струшне спреме, екпнпмскпг смера, 1 гпдине раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит. 

79. ППСЛПВИ БУЧЕТСКПГ ИНСПЕКТПРА 

  1 извршилац  
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Врщи инспекцију и ревизију директним и индиректним кприсницима бучета лпкалне власти; 

јавним предузећима пснпваним пд стране лпкалне властима, правним лицима пснпваним пд 

стране тих јавних предузећа пднпснп правним лицима над кпјима лпкална сампуправа има 

директну или индиректну кпнтрплу над вище пд 50% капитала или пд вище 50% гласпва у 

управнпм пдбпру кап и над другим правним лицима у кпјима средства лпкалне сампупаве 

вище пд 50% укупнпг прихпда.Прпвера примене закпна кпја представља накнадну прпверу 

кприсника бучетских средстава прганизација, предузећа пднпснп правних лица из шлана 67 

став 1 и 3 Закпна п бучетскпм систему, у ппгледу ппщтпваоа правила интерне кпнтрпле. Оцена 

система интерне кпнтрпле кпја представља пцену адекватнпсти, успещнпсти и пптпунпсти 

интерне кпнтрпле. Кпнтрпла примене Закпна у ппгледу материјалнп финансијскпг ппслпваоа 

наменскпг и материјалнпг кприщћеоа  бучетских средстава прганизација, предузећа пднпснп 

правних лица. Ревизија нашина рада (перфпрманси) кпја представља пцену ппслпваоа и 

прпцеса кприсницима бучетских средстава, прганизацијама, предузећима, пднпснп правним 

лицима из шлана 67 став 1 и 3 пвпг закпна над кпјима се врщи ревизија укљушујући и 

нефинансијске пперације, у циљу пцене екпнпмишнпсти, ефикаснпсти и успещнпсти пргана и 

прганизација. Даваое савета п импликцијама кпнтрпле  када се увепде нпви системи 

прпцедуре или задаци, усппстављаое сарадое са екстарнпм ревизијпм. Врщеое псталих 

задатака неппхпдних да би се пстварила сигурнпст у ппгледу функципнисаоа интерне 

кпнтрпле.  

УСЛПВИ: Стешенп виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске 

студије – Мастер, специјалистишке струкпвне студије или специјалистишке академске студије) 

пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине, екпнпмскпг смера,  3 гпдине 

раднпг искуства и  пплпжен струшни испит, ппзнаваое рада на рашунару. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 23. 

Нашелник Опщтинске управе изврщиће расппређиваое радника Опщтинске управе на радна 

места утврђена пвим правилникпм у рпку пд 30 дана пп ступаоу на снагу пвпг Правилника. 

Шлан 24. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника, престаје да важи Правилник п унутращопј 

прганизацији и систематизацији радних места у Опщтинскпј управи ппщтине Курщумлија бр. I- 

02-62/1  пд 30. 12. 2009. г.. кап и измене и дппуне правилника  п унутращопј прганизацији и 

систематизацији радних места у Опщтинскпј управи Опщтине Курщумлија брпј I-06-10/2010-1 

пд 30.04.2010 гпдине, брпј I-119-2/2011 пд 14.06.2011 гпдине, брпј I-110-3/2011 пд 12.10.2011 

гпдине, брпј I-110-3/2012 пд 29.04.2012 гпдине, брпј I-110-4/2012 пд 10.07.2012 гпдине, брпј I-

110-5/2012 пд 07.11.2012 гпдине. 

Шлан 25. 

На пвај Правилник п унутращоем уређеоу и систематизацији Опщтинске управе Опщтине 

Курщумлија сагласнпст даје Опщтинскп веће Опщтине Курщумлија и   ступа на снагу 8 дана пд 

дана пбјављиваоа у Службенпм листу Опщтине Курщумлија. 
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Брпј: I-110-4/013 
У Курщумлији, дана: 15.05.2013 гпдине 

    ППЩТИНСКА УПРАВА 
    ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА 

    НАШЕЛНИК ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ 
     ДРАГАН ВИДИЋ  дипл.правник 
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