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Лист излази према потреби.

1

.
На основу члана 72. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 47/03), члана 7. Закона о
путевима (''Сл. гласник РС'' бр. 101/05) члана 4. Став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл.гласник РС'' бр. 25/2000 и 25/2002), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 ) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута општине Куршумлија (''Сл. лист општине
Куршумлија'' бр. 22/ 08) Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.10.2008. године донела је :
ОДЛУКУ
О оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и пројектовање и стамбене
послове општине Куршумлија
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и пројектовање и стамбене
послове општине Куршумлија.
Члан 2.
Јавно предузеће послује под фирмом: '' Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и
пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија '' ( у даљем тексту Дирекција) са потпуном одговорношћу.
Члан 3.
Седиште Дирекције је у Куршумлији, ул. Пролетерских бригада бб.
Члан 4.
Делатност Дирекције је:
1.

У области уређивања и коришћења грађевинског земљишта:

- припрема средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта који садрже изградњу
комуналних објеката и инсталације,
- обезбеђује уређивање грађевинског земљишта, у ком циљу организује израду планске и техничке документације,
благовремено решава имовинско-правне односе и врши друге послове и задатке који се односе на организовање
уређивања грађевинског земљишта,
- стара се и организује заштиту и рационално коришћење грађевинског земљишта,
- ради на пословима поверавања, уређења грађевинског земљишта и изградњу комуналних објеката у складу са
утврђеним Програмом,
- врши контролу извршења радова на реализацији Програма који су поверени другим правним лицима,

- подноси Извештај Скупштини о извршењу Програма уређења грађевинског земљишта и извршење других
послова и задатка,
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- води евиденцију података о земљишту и прати трошкове уређивања грађевинског земљишта и закуп уређеног
земљишта и организује стручне и техничке послове у вези са уређивањем и коришћењем градског грађевинског
земљишта.
2.

У области урбанизма - планирања уређења простора и насеља:

- праћење и проучавање појава и промена у простору и насељу и обезбеђење обављања предходних радова за
потребе израде урбанистичке документације,
- припремање, израда и спровођење регулационих планова, планова парцелације и урбанистичких пројеката,
- израда урбанистичко - техничких услова за урбанистичке дозволе и утврђивање испуњености издатих услова у
техничкој документацији ради издавања урбанистичке сагласности,
- прикупљање, сређивање, обрада, чување и публиковање података од значаја за насеља и уређење простора и
вођење информационе основе о простору,
- припремање Програма израде урбанистичке документације и учествовање у другим програмима, планова и
пројекта за грађење насеља и уређење простора,
- пројектовање грађевинских објеката, осим у случају, када је на основу Закона и ове Одлуке Јавно предузеће
овлашћено да утврди неки од услова садржаних у урбанистичкој дозволи за изградњу објекта за које се техничка
документација израђује, с тим што може вршити пројектовање за своје потребе, потребе општине и Фондова чији
је оснивач општина Куршумлија.
3.

У области изградње, одржавања, заштите и коришћења и управљања локалним и некатегорисаним
путевима, улицама и путним грађевинским објектима:

- доноси дугорочне и средњорочне програме,одржавања заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева,
улица и путних грађевинских објеката,
- доноси годишњи Програм одржавања, заштите и развоја путева и улица,
- организује вршење техничке и финансијске контроле извршавања годишњег програма, радова на одржавању,
заштити и развоју путева, улица и путних грађевинских објеката,
- утврђује обим и цене радова на редовном оржавању, заштити и развоју путева и улица,
- поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњу и реконструкцију локалних и некатегорисаних
путева и улица, путних грађевинских објеката и друге радове на путевима и путним грађевинским објектима, (
мостовима, надвожњацима и др.),
- врши инвеститорске послове извођења радова у оквиру техничке могућности,
- доноси критеријуме и врши расподелу средства намењених за одрђавање и развој путева и путних грађевинских
објеката,
- води евиденцију о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима и о техничким подацима путева
и улица и путних грађевинских објеката,
- обавља и друге послове и задатке који се Дирекцији ставе у делокруг рада.

4.

У области стамбених послова:

Организује изградњу станова солидарности у сарадњи са Фондом солидарне стамбене изградње општине
Куршумлија.
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Организује одржавање и заштиту станова и пословних објеката у државној својини чији је корисник
општина Куршумлија.
Члан 5.
За оснивање, рад и пословање Дирекција средства обезбеђује из средстава која преузима од Фонда за
грађевинско земљиште, урбанизам , путну привреду и стамбену изградњу СО - е Куршумлија.
Члан 6.
Средства за рад Дирекције обезбеђује се из следећих средстава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Накнада за уређење грађевинског земљишта;
Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса;
Накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних
објеката од општег значаја;
Накнада за уступање грађевинског земљишта;
Општинског самодоприноса;
Накнада за комуналне таксе;
Приходи од услуга из области урбанизма, пројектовања и осталих услуга Дирекције;
Други извори прихода у складу са Законом и другим прописима.
Средства прикупљена по основама из предходног Става водиће се на посебном рачуну буџета општине
Куршумлија.
Члан 7.
Начин унутрашњег организовања и вршења делатности Дирекције ближе се уређује Статутом.
Члан 8.

Скупштина општине, као оснивач, учествује у управљању и одлучује о пословима Дирекције на следећи
начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Именује и разрешава Управни одбор, директора и Надзорни одбор;
Даје сагласнос на Финансијски план и Завршни рачун;
Даје сагласност на Програм уређења грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката у Општини;
Усваја извештај о извршењу Програма и планова рада Дирекције;
Врши и друге послове у складу са Законом;
Даје сагласност на статусне промене;
Даје сагласност на Статут Дирекције и
Даје сагласност на систематизацију радних места.
Члан 9.

Органи Дирекције именују се на период од 4 (четири) године и то:
1.
2.
3.

Управни одбор, као Орган управљања,
Директор, као Орган пословођења и
Надзорни одбор, као Орган надзора.
Управни одбор и директор чине Управу Дирекције.
Члан 10.

Управни одбор је орган управљања Диекције и има председника и 6 (шест) чланова, од чега:
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Председника и 4 (четири) члана Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине као оснивач
из реда грађана и реда стручњака,а два члана из реда запослених у Дирекцији,на начин одређен статутом
Члан 11.
Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова.

Управни одбор доноси Одлуке већином гласова присутних чланова, ако Статутом није другачије
предвиђено.
Члан 12.
Управни одбор Дирекције може бити разрешен, ако је Дирекција пословала са губитком.
Поједини члан Управног одбора може бити разрешен:
•
•
•

ако не учествује или не учествује редовно у раду Управног одбора,
уколико својом кривицом нанесе већу штету Дирекцији,
ако несавесно обавља дужност члана Управног одбора Дирекције.
Члан 13.

О разрешењу чланова Управног одбора изабраних од стране оснивача одлучује сам оснивач по својој
иницијативи или на захтев Управног одбора или Нагзорног одбора Дирекције.
О разрешењу чланова Управног одбора - представника запослених, одлучује запослени у Дирекцији.
Члан 14.
Управни одбор обавља следеће послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Одлучује о статусним променама,
Доноси Статут,
Утврђује пословну политику,
Усваја Извештај о пословању Дирекције и Годишњи обрачун,
Доноси инвестиционе одлуке,
Одлучује о расподели добити,
Утврђује цене пружених услуга,
Врши и друге послове утврђене Статутом.
Члан 15.
Надзорни одбор Дирекције има председника и четири члана.
Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина општине.
Три члана Надзорног одбора именују се из реда оснивача, а два од представника запослених у Дирекцији.

За члана Надзорног одбора Дирекције не могу бити бирани: члан Управног одбора Дирекције, директор
Дирекције, прокуристи Дирекције, лице које је члан надзорног одбора у три друга предузећа, сродници чланова
Управног одбора, директора, прокуриста - до трећег степена сродства.
Члан 16.
Надзорни одбор доноси Одлуке на седницама.
Надзорни одбор врши надзор над радом и пословањем Дирекције, прегледа Годишњи извештај, Годишњи
обрачун, предлог расподеле добити и врши друге послове утврђене Законом и Статутом Дирекције.
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Члан 17.
Члан надзорног одбора или цео надзорни одбор разрешиће се дужности пре истека времена на које су
именовани:
1.
2.
3.

Ако не врши послове из надлежности Надзорног одбора, неблаговремено или аљкаво их врши,
Ако није у стању да доноси одлуке, да заузима ставове о питањима из своје надлежности или да не
подноси извештај о свом раду.
Ако су међу члановима поремећени односи у толикој мери да то утиче негативно на Надзорни орган.

О разрешењу чланова Надзорног одбора изабраних од стране Оснивача, одлучује сам Оснивач по својој
иницијативи или на захтев Надзорног одбора.
Члан 18.
Директора Дирекције бира оснивач на предлог Управног одбора Дирекције.
Директор представља и заступа Предузеће, организује и води процес рада и води послове Дирекције,
самостално доноси одлуке и одговара за законитост дирекције, предлаже основе пословне политике, програм рада
и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног одбора, врши послове утврђене
Законом и Статутом Дирекције.
Члан 19.
Дирекција почиње са радом даном уписа у судски регистар, а најкасније од ___.___. 2008. године.
Члан 20.
Даном почетка рада Дирекције престаје са радом Фонд за грађевинско земљиште, урбанизам путну
приврду и стамбену изградњу СО - е Куршумлија.
Средства, права и обавезе Фонда прелазе на Дирекцију.

Фонд је обавезан да сачини биланс средстава, имовине, права и обавезе као и документацију које преноси
на Дирекцију
Члан 21.
Даном почетка рада, Дирекција преузима од Фонда имовину, права и обавезе, сходно делатностима
утврђеним у члану 4. ове Одлуке, као и запослене раднике у општинској управи су обављали стручне послове за
Фонд.
Члан 22.
Избор Органа Дирекције извршиће се најкасније до ___.___. 2008. године.
До избора директора Дирекције, дужност директора Дирекције вршиће лице које именује Скупштина
општине Куршумлија.
Члан 23.
Управни одбор донеће Статут у року од 15 дана, од дана именовања Управног одбора.
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Члан 24.
Даном почетка рада Дирекције престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за грађевинско земљиште,
урбанизам путну привреду и стамбену изградњу СО - е Куршумлија, ( ''Сл. лист општине Куршумлија'' бр. 4/98).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
Број: I-418-57/2008
У Куршумлији , 17.10.2008. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стојчић Миломир , проф.ср

2
На основу члана 100 Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС'' бр.135/04) и члана 15 Статута
општине Куршумлије (Сл.гласник општине Куршумлија бр. 22/2008).
Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 17.10.2008.год. донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Члан 1.
Ради обезбеђења финансијских средстава за подстицање очувања, заштите и унапређивања животне
средине и енергетске ефикасности на територији општине Куршумлија, оснива се Фонд за заштиту животне
средина (у даљем тексту Фонд).
Послови Фонда
Члан 2.
Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме спровођења и развоја програма, пројекта и
других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине, као и у
области енергетске вредности и коришћење обновљених избора енергије, а нарочито:
1. стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и коришћењем средстава Фонда:
2. вођење базе података о програмима, пројекта и другим активностима у области зашите животне
средине и енергетске ефикасности, као и потребним и расположивим финансијским средствима за
њихово остваривање:
3. подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским
институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине и
енергетске ефикасности у складу са Локалним програмом.
Средства Фонда
Члан 3.
Средства Фонда остварују се из следећих извора:
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1.

наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе остварених по основу одређених накнада
из чл.84, чл 85 и чл.87 Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/04);

2.

средстава остварених по основу промене власништва предузећа остварених у поступку приватизације,
при чему се висина истих остварује по чл.60 став 1 тачка 5 Закона о приватизацији (Сл.гласник РС
''бр.38/2001, 18/2003, 45/2005);
других средстава Општине, по посебним одлукама и према могућностима буџета у текућој години.
прилога, донација, поклона и помоћи;
других извора у складу са законом:

3.
4.
5.

Члан 4.
Фонд има свој жиро рачун.

Коришћење средстава фонда
Члан 5.
Средства Фонда користе се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Локалним
програмом, а нарочито за:
1. заштиту , очувању и побољшању квалитета ваздуха, воде земљишта и шума:
2. санацију одлагалишта отпада, подстицање смањења отпада, рециклажа и поновну употребу отпада:
3. подстицање чистије производње и примену најбоље доступних техника за рад постројења и обављање
активности;
4. технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне средине:
5. заштиту и очување биодиверзитета
6. подстицање одрживог коришћења заштићених природних добара:
7. подстицање одрживог развоја руралног подручја:
подстицање коришћења обновљених извора енергије и повећану енергетску ефикасност;
подстицање чистијег транспорта;
подстицање одрживих привредних делатности, односно одрживог привредног развоја:
унапређење система информисања о стању животне средине, праћење и оцењивање стања животне
средине, као и увођење система управљања животном средином:
12. подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројекта и других активности,
укључујући и демонстрационе активности;
13. суфинансирање преветивних и интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне
средине.

8.
9.
10.
11.

Начин коришћења средстава Фонда
Члан 6.
Средства Фонда се правним и физичким лицима, корисницима средстава, ради финансирања намена
утврђених у чл.5 ове одлуке , а у складу са чл.93 Закона о заштити животне средине (Сл.гл. РС'', бр. 135/04) путем
помоћи и донација на основу јавног конкурса који објављује Фонд.
Фонд не расписује јавни конкрус ако као уговорна страна непосредно суфинансира и учествује у
реализацији програма, пројекта и друигих активности, у складу са Законом .
Општим актом Фонда утврђују, се услов које морају испуњавати корисници средстава Фонда, услови и
начин додељивања и враћања његових средстава, критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројекта, односно
захтева за додељивање средстава, начина плаћања наменског коришћења средстава и уговорних права и обавеза,
као и друга питања од значаја за додељивање враћање и коришћење средстава Фонда.
Органи Фонда
Члан 7.
Органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.
Управни одбор
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Члан 8.
Управни одбор има седам чланова које чине: председник, заменик председника и пет чланова.

Председника, заменика председника и чланова Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине
Куршумлија.
Мандат чланова управног одбора траја четири године.
Скупштина општине Куршумлија може резрешити чланове Управног одбора и пре истека рока на који су
именовани.
Управни одбор Фонда:
1. доноси Пословник о свом раду
2. доноси годишњи и средњорочни програм рада на који сагласност даје Скупштина општине
Куршумлија, а извештај о остваривању програма рада за протеклу годину доставља истој најкасније
до 31. марта текуће године или у друго време на њен захтев.
3. доноси Одлуку у коришћењу Фонда.
4. утврђује критеријуме за коришћење средстава Фонда.
5. доноси опште акте.
Надзорни одбор
Члан 9.
Надзорни одбор има три члана које чине: председник, заменик председника и једнан члан.
Председника, заменика председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Куршумлија.
Мандат Надзорног одбора траје четири године
Скупштина општине Куршумлије може разрешити чланове Надзорног одбора и пре истека рока на који су
именовани..
Надзорни одбор Фонда:
1.
2.
3.
4.

врши контролу над рационалним коришћењем средстава Фонда.
доноси пословник о свом раду
врши надзор над законитошћу рада Управног одбора.
обавља и друге послове.
Јавност рада Фонда
Члан 10

Рад Фонда је јаван
Фонд благовремено и истинито обавештава јавност о обављању своје делатности за коју је основан.
Фонд може ускратити давање информација која је прописана као службена или пословна тајна.
Обављање стручних и других послова
Члан 11.
Административно-техничке послове за потребе Фонда обавља Општинска управа Општине Општине
Куршумлија.
Прелазне одредбе
Члан 12.
Ова одлука ступа осмог дана од објављивања у ''Службеном листу општине Куршумлија''
Број: I-501-98/2008
У Куршумлији 17.10.2008
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић проф.ср
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3.
На основу члана 41.Статута Општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана
72.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ,Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 17.10.2008 године донела је
О Д Л У К У
1.

ПРИСТУПА СЕ изради Локалног акционог плана за децу општине Куршумлија за период 20092013 године.

2.

Носилац израде локалног плана
Председника општине.

акције за децу је Мултисекторски тим именован

од стране

Образложење
У 2004 години Влада Републике Србије усвојила је Национални план акције за децу (НПА).Сходно томе
локалне самоуправе су у обавези да израде локалне планове Акција за децу (ЛПА) ,као стратешке документе за
период од 2009-2013.
Овај план акције као стратешки документ одређује политику земље према деци до 2015 године.
Локални план акције ће обезбедити спровођење Националног плана акције за децу из анализу стања и
уважавање потреба деце Куршумлије,а нарочито сиромашне деце која живе у нашој општини.
Локални план акције за децу омогућиће дефинисање мера и акција за стварање погодног окружења за сву
децу.
Председник оппштине Куршумлија посебним решењем образоваће Мултисекторски тим за израду и
праћење реализације локалног плана акције за децу у периоду од 2009-2013 године.
Број I-560-9/2008
У Куршумлији,17.10.2008
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

4
На основу члана 47.Закона о локалним изборима (Сл.гласник РС број 129/07) и оверених и потписаних
оставки,овлашћења подносиоца изборне листе и уговора о регулисању међусобних односа између подносиоца
изборне листе и кандидата за одборнике у СО-Куршумлија и извештаја административне комисије ,Скупштина
општине Куршумлија на седници од 17.10.2008 године донела је
О Д Л У К У

1

2
3

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборницима :Петковић Родољубу,Ђиновић Јовици,Вукосављевић Вукићу,Јасни
Милосављевић и Вукајловић Бранку престао мандат одборника у Скупштини општине Куршумлија
због подношења оставки.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.
Одлуку доставити именованима и архиви.
Образложење

Изборна листа СРС-Томислав Николић,дана 14.10.2008 године доставила је председнику Скупштине
општине Куршумлија преко свог представника оверене и потписане оставке са овлашћењима и уговорима о
регулисању међусобних односа између подносиоца изборне листе и кандидата за одборнике у СО Куршумлија,за
одборнике Петковић Родољуба,Ђиновић Јовицу,Вукосављевић Вукића,Јасну Милосављевић и Вукајловић Бранка.
Иста изборна листа уз достављене оставке доставила је и листу кандидата за одборнике као замену за
одборнике који су поднели оставке .
Општинска изборна комисија је на седници од 16.10.2008 године разматрала поднете оставке и листу
кандидата за нове одборнике и на истој седници доделила мандате новим одборницима и издала уверења о избору
одборника у СО-е Куршумлија.
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Поводом поднетих оставки и додели мандата новим одборницима заседала је и административна комисија
дана 17.10.2008 године о чему је сачинила извештај и доставила СО-е Куршумлија.

Скупштина општине Куршумлија на седници од 17.10.2008 године имајући у виду све напред наведено
сходно члану 47.Закона о локалним изборима одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број I-016-9/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

5.
На основу члана 46.став 1.тачка 1, а у вези са чланом 47,48 и 56 . Закона о локалним изборима (Службени
гласник РС број 129/07),уверења о избору одборника у СО-Куршумлија број I-013-108/2008-1,I-013-108/2008-2,I013-108/2008-3,I-013-108/2008-4,I-013-108/2008-5 и извештаја адиминистраивне комисије од 17.10.2008
године,Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.10.2008 године донела је

О Д Л У К У

1

2
3
4

ВЕРИФИКУЈУ СЕ мандати одборницима са изборне листе Српска радикална странка-Томислав
Николић и то: Милосаву Милосављевићу,Браниславу Миљковићу,Вучку Савићу,Зорану Лакићу и
Горану Јовановићу.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.
Одлуку доставити именованима и архиви.

Образложење
Изборна листа СРС-Томислав Николић дана 14.10.2008 године преко свог овлашћеног представника
доставила је председнику скупштине оверене и потписане оставке са овлашћењима и уговорима о регулисању
међусобних односа између подносилаца изборне листе и кандидата за одборнике у СО-е Куршумлија за одборнике
Петковић Родољуба,Вукића Вукосављевића,Јасну Милосављевић,Ђиновић Јовицу и Вукајловић Бранка.
Иста изборна листа уз достављене оставке доставила је и листу кандидата за одборнике као замену за
одборнике који су поднели оставке.
Општинска изборна комисија је на седници од 16.10.2008
године доделила мандате новим
одборницима Милосаву Милосављевићу,Браниславу Миљковићу,Вучку
Савићу,Зорану Лакићу и Горану Јовановићу и истим одборницима издала уверења о избору одборника у СО-е
Куршумлија.
Скупштина општине Куршумлија на седници од 17.10.2008 године уз претходно поднети извештај
административне комисије сходно члану 46.став 1 тачка 1,47,48 и 56 Закона о локалним изборима потврдила је
мандате именованим одборницима ,односно одлучила као у диспозитиву ове одлуке .
Правна поука: Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружнм суду у Прокупљу у року од 48 часова
од дана доношења одлуке у СО-е Куршумлија.

Број I-016-10/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср
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6.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07),члана 2. Закона о
основама
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(Сл.
Гласник
СРС
бр.
53/82,15/84,5/86,21/90,28/91,53/93,67/93,48/94,25/97 ) и члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине
Куршумлија бр. 22/08 ) Скупштина општина Куршумлија на седници одржаној дана 17.10.2008. године донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
У Одлуци о регулисању саобраћаја на локалним и некатегорисаним путевима и улицама на територији
општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 2/93) мења се члан 17. и гласи:

''НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА КРЕТАЊА УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КУРШУМЛИЈЕ
ЈЕ 50 км/х''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл .листу општине Куршумлија.

Број: I-344-22/2008
У Куршумлији, дана 17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир, проф.ср

7
На основу члана 130.Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/2005),члана 32.став 1.тачка
9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) и члана 41 став 1.тачка 10.Статута општине
Куршумлија (20/08),Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 17.10.2008 године донело је

Р Е ШЕ Њ Е

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Др Уранија Петровић са фунције Директора Дома здравља Куршумлија.

2.

Решење ступа на снагу даном доношења,и објавиће се у Службеном листу општние Куршумлија.

3.

Решење доставити именованој ,Дому Здравља Куршумлија и архиви.

Број I-02-48/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф,ср

Страна 227
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8.
На основу члана 130.Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/2005),члана 32.став 1.тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) и члана 41 став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија
(20/08),Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 17.10.2008 године донело је

Р Е ШЕ Њ Е

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Др Љиљана Арсенијевић за ВД Директора Дома здравља Куршумлија.

2.

Решење ступа на снагу даном доношења,и објавиће се у Службеном листу општние Куршумлија.

3.

Решење доставити именованој ,Дому Здравља Куршумлија и архиви.

Број I-02-49/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

9.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник бр 129/07),члана 14.Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС број 25/2004 и 16/2002) и члана
41.Статута општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија број 22/08), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 17.10.2008.године донела је

ОДЛУКУ
о разрешењу ВД Директора ЈКПД''Топлица''

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Јасминка Новаковић Недељковић дужности
предузећа ''Топлица''у Куршумлији.

2.

Одлука

3.

Одлуку

ступа на снагу даном доношења и биће објављена

ВД Директора Јавног комуналног

у Службеном листу општине Куршумлија..

доставити :

-именованој,
-архиви
-органу надлежном за упис у регистар

Број I-02-52/2008
У Куршумлији,дана 17.10.2008.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф,ср
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10.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник бр 129/07),члана 14.Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС број 25/2004 и 16/2002) и члана
41.Статута општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија број 22/08), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 17.10.2008.године донела је

OДЛУКУ
О именовању ВД директора Јавног комуналног предузећа ''Топлица'' у Куршумлији

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Лазаревић Дарко за ВД Директора Јавног комуналног предузећа ''Топлица''у Куршумлији.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Куршумлија..

3.

Одлуку

доставити :

-именованом,
-архиви
-органу надлежном за упис у регистар
Број I-02-53/2008
У Куршумлији,дана 17.10.2008.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф.ср

11.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник бр 129/07) и члана 41.Статута
општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија број 22/08), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 17.10.2008.године донела је

OДЛУКУ
О разрешењу директора Туристичке организације општине Куршумлија

СЕ Радован Танасковић дужности Директора Туристичке организације општине

1.

РАЗРЕШАВА
Куршумлија.

2.

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

3.

Одлуку доставити именованом,Туристичкој организацији и архиви.

Број I-02-50/2008
У Куршумлији 17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

Страна 229
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12
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник бр 129/07) и члана 41.Статута
општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија број 22/08), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 17.10.2008.године донела је

ОДЛУКУ
о именовању ВД директора Туристичке организације општине Куршумлија

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Славко Илић за ВД Директора Туристичке организације општине Куршумлија.

2.

Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.

3.

Одлука доставити именованом,Туристичкој организацији и архиви.

Број I-02-51/2008
У Куршумлији 17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

13.
На основу члана 32.тачка 9.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 129/07) и члана 41
тачка 10.Статута општине Куршумлија (Службени лист општине Куршумлија број 22/08) Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 17.10.2008 године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Милосављевић Драгица чланства у Управном одбору Народне библиотеке
Куршумлија.

2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Милосављевић Велислав за члана Управног одбора Народне библиотеке
Куршумлија

3.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија

4.

Решење доставити именованима,Народној библиотеци и архиви
Број I-02-54/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

Страна 230
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Бroj 25

17.10.2008

14
На основу члана 53.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број
62/03,64/03,58/04,101/05),члана 32 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) и члана 41.Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) Скупштина општине Куршумлија на седници од
17.10.2008.године,донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Школском одбору ОШ''Дринка Павловић'' следећа лица:
-Живковић Јованка
-Веселиновић Ивана
-Милетић Гордана
ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА
-Гојковић Гордан
ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА.

2.

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор ОШ''Дринка Павловић'' :
-Ћосић Небојша
-Цветковић Слађана
ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА
-Мулутиновић Дејан-проф.информатике и рачунарства
ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.

4.

Решење доставити Основној школи ''Дринка Павловић'',разрешеним и именованим лицима као и архиви

Број I-02-57/2008.
У Куршумлији 17.10.2008.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Миломир Стојчић,проф.ср

15.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) ,члана 45 и 48 Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана 33 став 2 и 44 Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија (Сл.лист 18/08) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
17.10.2008 године донела је
Р Е ШЕ Њ Е

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Звонко Петровић чланства у Комисији за јавне службе Скупштине
општине Куршумлија.

Страна 231
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2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Николић Александар за члана Комисије за јавне службе Скупштине
општине Куршумлија

3.

Решење ступа осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.

4.

Решење доставити именованима и архиви

Број I-02-55/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШTИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф.ср

16
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) ,члана 45 и 48 Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана 33 став 2 и 44 Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија (Сл.лист 18/08) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
17.10.2008 године донела је

Р Е ШЕ Њ Е

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Вукић Вукосављевић (ред одборника) чланства у Комисији за административна
питања.

2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Гашић Драган (ред одборника) за члана Комисије за адмнистративна питања.

3.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службнеом листу општине Куршумлија.

4.

Решење доставити именованима и архиви.

Број I-02-59/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф.ср

Страна 232
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17.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) ,члана 45 и 48 Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана 33 став 2 и 44 Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија (Сл.лист 18/08) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
17.10.2008 године донела је
Р Е ШЕ Њ Е

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Лакић Зоран чланства у Комисији за прописе Скупштине општине
Куршумлија.

2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Милутиновић Милован за члана Комисије за прописе Скупштине општине
Куршумлија.

3.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.

4.

Решење доставити именованима и архиви.

Број I-02- 56/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф.ср

18.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) ,члана 45 и 48 Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана 33 став 2 и 44 Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија (Сл.лист 18/08) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
17.10.2008 године донела је
Р Е ШЕ Њ Е

1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Ђиновић Јовица (ред одборника) и Јовановић Горан (ред грађана) чланства
из комисије за представке и жалбе

2.

ИМЕНУЈУ СЕ Јовановић Горан (ред одборника) и Блажић Радољуб(ред грађана) за чланове
Комисије за представке и жалбе.

3.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија

4.

Решење доставити именованима и архиви.

Број I-02-58/2008
У Куршумлији,17.10.2008 године
СКУПШТИНА ОПШTИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Стојчић Миломир,проф.ср
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