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К у р ш у м л и ј а 

 

 

На основу Решења број: II-02-84 од 03.6.2019. године, којим се одређују председник,  

чланови и координатор Општинског тима општине Куршумлија за израду плана развоја општине 

Куршумлија у оквиру програма „Унапређење управљања и економског планирања на локалном 

нивоу у циљу спровођења циљева одрживог развоја у Републици Србији – Подршка успостављању 

система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“, a сходно 

одредбама члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 66. став 1 тачка 22. Статута општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), доносим 

О Д Л У К У 

о образовању тематских радних група за израду Плана развоја општине Куршумлија 

I 

1. Образују се, у сврху израде Плана развоја општине Куршумлија, три тематске радне групе:  

- Радна група за урбани развој;  

- Радна група за економски развој; 

- Радна група за друштвени развој. 

II 

2. Задатак тематских радних група је да изврше анализу достављених предлога и докумената 

од стране Сталне конференције градова и општина (СКГО), да формулишу приоритете, 

циљеве и мере у оквиру тематских области и доставе их СКГО и да обављају стручне 

послове за потребе испуњавања обавеза Општинског тима општине Куршумлија у оквиру 

програма „Унапређење управљања и економског планирања на локалном нивоу у циљу 

спровођења циљева одрживог развоја у Републици Србији – Подршка успостављању 

система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“. 

III 

3. Тематске радне групе образују се у следећем саставу: 

 

Тематска радна група за урбани развој: 

- Миљан Радосављевић, Начелник општинске управе општине Куршумлија 

- Сунчица Несторовић, представник Одељења за привреду (област ЛЕР)  



- Наташа Ђуровић, представник Одељења за привреду (област урбанизам) 

- Љубисав Веселиновић, представник Одељења за привреду (област заштита животне 

средине) 

- Стефан Митровић, представник ЈПКД „Топлица“ Куршумлија 

- Милан Ђурђевић, представник Дистрибуције Куршумлија 

- Владимир Јовић, представник градске месне заједнице (Милоје Закић). 

  

Тематска радна група за економски развој:  

- Миљан Радосављевић, Начелник општинске управе општине Куршумлија 

- Снежана Радовић, Шеф одељења за привреду и ЛЕР општине Куршумлија 

- Јовица Ђиновић, представник Службе за пољопривреду 

- Данијела Симић, Шеф одељења за буџет и финансије општине Куршумлија 

- Јасмина Савић, представник Туристичке организације Куршумлија 

- Марко Гашић, представник АД „Планинка“ Куршумлија 

- Владимир Цветковић, представник месних заједница са сеоских подручја  

- Срђан Миленковић, Директор „Ексклузив“ ДОО 

- Драган Симић, представник Кластера „Радан“. 

 

Тематска радна група за друштвени развој:  

- Миљан Радосављевић, Начелник општинске управе општине Куршумлија 

- Владан Јовановић, Шеф одељења за друштвене делатности и општу управу општине 

Куршумлија 

- Никола Милијановић, представник Савеза за школски спорт 

- Небојша Гашић, представник Народне библиотеке у Куршумлији 

- Невена Драговић, представник ЦЗСР „Боровњак“ Куршумлија 

- Радица Јовић, представник ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија 

- Ратомир Пантовић, представник Економске школе у Куршумлији 

- Петар Дикић, представник КЗМ Куршумлија 

- Лела Чавић, представник удружења грађана са територије општине Куршумлија. 

IV 

Одлуку доставити председнику, координатору и члановима Општинског тима општине 

Куршумлија за израду Плана развоја општине Куршумлија и лицима именованим у састав 

тематских радних група. 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Радољуб Видић, дипл.економиста 
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