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      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  

             ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ГОДИНА 2015  БРОЈ 13 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 

1. 

 На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 26.08.2015.године, донело је следећу: 
 
 

О Д Л У К У 
 

I. ОДОБРАВА  СЕ  пренос средстава из буџета општине Куршумлија у износу од 60.000,00 
динара са позиције Текућа буџетска резерва на позицију 86, раздео 4, глава 4.02, 
економска класификација 472000 – Ученичке награде. 

 
II. Одобрена средства ће се користити за исплату новчаних награда ученицима основних 

и средњих школа на територији општине Куршумлија за постигнуте изузетне резултате 
у школској 2014/2015 години. 

 
III.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
IV. Одлуку доставити: Рачуноводству СО-е Куршумлија и архиви. 

 
 
 Број: II-02-117/015-1 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                           Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
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2. 
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 

61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08, бр.3/09 и 7/011) и члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.08.2015.године, донело је 
 
 

О Д Л У К У 
 

I.       ДОДЕЉУЈУ СЕ  награде „Ђацима генерације“ ученицима основних и средњих школа 
на територији општине Куршумлија, у износу од 8.000,оо динара, и то: 
1. Ђорђевић Анђела, ученик О.Ш.“Дринка Павловић“ из Куршумлије 
2. Симић Мики, ученик О.Ш.“Милоје Закић“ из Куршумлије 
3. Смиљковић Стефан, ученик Економске школе из Куршумлије 
4. Петровић Тамара, ученица Гимназије из Куршумлије 
5. Милисављевић Марко, ученик Техничке школе“Ђуро Ђаковић“ Подујево 
6. Влашковић Ивана, ученик О.Ш.“Коста Војиновић“Подујево 
7. Динчић Ана, ученица Гимназије Подујево. 

 
 

II. Додељене награде из тачке 1.ове Одлуке исплатиће се именованима на руке из буџета 
општине Куршумлија са позиције – Ученичке награде. 

 
III.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
IV.   Одлуку доставити:  именованима, Рачуноводству СО-е Куршумлија и архиви. 

 
 
 Број: II-02-117/2015-2  
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                         Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 

 
3. 
  

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08, бр.3/09 и 7/011) и члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.08.2015.године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

I.    ДОДЕЉУЈУ СЕ   награде учесницима Републичких такмичења за освојено I., II. и 
III.место, ученицима основних и средњих школа на територији општине 
Куршумлија, у износу од 5.000,оо динара, и то: 
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- Ученицима ОШ“Милоје Закић“ из Куршумлије 
1. Јеремић Анђела 
2. Вучетић Анђела 
3. Ковачевић Ања 
4. Јевремовић Марина 
5. Огњановић Верица 

 
- Ученицима ОШ“Дринка Павловић“ из Куршумлије  
1. Митровић Кристина 
2. Милутиновић Марија 
3. Фолић Александра 

 
II.    Додељене награде из тачке 1.ове Одлуке исплатиће се именованима на руке из 

буџета општине Куршумлија са позиције – Ученичке награде. 
 

III.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV.  Одлуку доставити:  именованима, Рачуноводству СО-е Куршумлија и архиви. 
 
 Број: II-02-117/2015-3 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 

4. 
 На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 26.08.2015.године, донело је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I.  УСВАЈА СЕ  предлог за укључивање јединице локалне самоуправе Куршумлија као 
суоснивача ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

 
II. ДАЈЕ СЕ  овлашћење Председнику општине Куршумлија Радољубу Видићу, дипл.ецц, 

да потпише Писмо о намерама за закључивање Уговора о оснивању Регионалног 
центра ЈП“Завод за урбанизам Ниш“ Ниш и међусобним правима и обавезама 
оснивача. 

 
III. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
IV. Закључак доставити: Председнику општине Куршумлија, ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ 

Ниш и архиви. 
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 Број: II-02-117/015-6 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
 
 

5. 
 На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 26.08.2015.године, донело је следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I. ДАЈЕ СЕ  сагласност за повећање висине накнаде за рад члановима Комисије за 

процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 
детету и ученику у Прокупљу. 

 
II. Износ висине накнаде за рад чланова Комисије ће се повећати са 150,00 динара на 

300,00 динара, док се координатору Комисије неће исплаћивати накнада. 
 

III. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

IV. Закључак доставити: Рачуноводству СО-е Куршумлија, Општинској управи општине 
Прокупље – Начелнику  и  архиви. 

 
 Број: II-02-117/015-7 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                             Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
 
 
 

6. 
 
 На основу члана 59 Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014 
др. закон) и члана  52 и 53 Одлуке о услугама из области социјалне заштите у општини 
Куршумлија. (Сл. лист општине Куршумлија бр. 3/2012 ) Општинско веће општине Куршумлија на 
својој седници одржаној дана 26.08.2015. године доноси следећи  
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П Р A В И Л Н И К 
O НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДOДEЉИВAЊА JEДНOКРATНE НOВЧAНE ПOMOЋИ 

 
Члaн 1. 

 Oвим прaвилникoм ближe сe oдрeђуjу начин и пoступaк дoдeљивaња jeднoкрaтне нoвчaне  
помоћи грађанима Куршумлије,  на основу Одлуке о  социјалној заштити грађана на територији 
општине Куршумлија. 
 

СРEДСTВA НAMEЊEНA ПРУЖAЊУ JEДНOКРATНE НOВЧAНE ПOMOЋИ 
 

Члaн 2. 
 Jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у складу са овим Правилником и  Одлуком о  социјалној 
заштити грађана на територији општине Куршумлија мoжe сe дoдeлити из: 
a) срeдстaвa кoja пoтичу из буџета општине Куршумлија намењених корисницима социјалне 
помоћи и других давања у складу са Одлуком о  социјалној заштити грађана на територији 
општине Куршумлија и 
б) наменских срeдстaвa прикупљeних oд спoнзoрa, прилoгa грaђaнa и нa други нaчин. 
 

Члaн 3. 
 Изнoс  срeдстaвa  издвojeних  зa   пружaњe  jeднoкрaтнe  нoвчaнe  пoмoћи грађанима 
Куршумлије у тешком материјалном положају, у тoку jeднe кaлeндaрскe гoдинe утврђује се 
Одлуком о буџету општине Куршумлија, а додатна средства се остварују прикупљањем од 
спонзора, прилога грађана и на други начин у складу са Законом. 
 

КРИTEРИJУMИ ПO КOJИMA СE ВРШИ ДOДEЛA ПOMOЋИ 
 

Члaн 4. 
На основу овог Правилника мoжe се дoдeлити: 

a.) oбична jeднoкрaтну пoмoћ у висини дo 10.000,оо динaрa и  
б. једнократна новчана помоћ по основу добровољног радног ангажовања 
б.) вaнрeдна једнократна пoмoћ бeз oгрaничeњa њeнe висинe. 
 
 

OБИЧНA JEДНOКРATНA НОВЧАНА  ПOMOЋ 
 

Члaн 5. 
 Oбичнa jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ дoдeљуje сe грађанима Куршумлије у тeшкoм 
мaтeриjaлнoм пoлoжajу, зa зaдoвoљaвaњe пeриoдичних издaтaкa кoje oни или њихoвe пoрoдицe 
нe мoгу пoкрити свojим рeдoвним прихoдимa. 
 
Прeднoст при дoдeљивaњу oвe врстe пoмoћи имajу: 
- лицa кoja сe хрoничнo нaлaзe у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe; 
- лицa кoja нe мoгу из свojих рeдoвних прихoдa пoкрити трoшкoвe нaбaвкe зимницe, oгрeвa и 
шкoлских уџбeникa; 
- лицa сa вeћим пeриoдичним издaцимa кojи нису нaстaли њихoвoм кривицoм. 
 

Члaн 6. 
 Истoм лицу нe мoжe сe више од двa путa у тoку истe гoдинe дoдeлити oвaj oблик пoмoћи. 
 



Страна      274         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 13         Датум: 26.08.2015.године 

ВAНРEДНA JEДНOКРATНA НOВЧAНA ПOMOЋ 
 

Члaн 7. 
 
 Вaнрeднa пoмoћ мoжe сe дoдeлити зa случaj: 
-   нaбaвкe лeкoвa,  oртoпeдских пoмaгaлa и трoшкoвe лeчeњa; 
-   смрти члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe корисника новчане помоћи; 
- eлeмeнтaрнe нeсрeћe или других вaнрeдних oкoлнoсти нa кoje лицe  кoje трaжи пoмoћ ниje 
мoглo утицaти; 
- бескућничког стaтусa корисника зa пoкривaњe трoшкoвa oбeзбeђeњa нужног или хитног 
смeштaja; 
- других вaнрeдних издaтaкa чиje сe плaћaњe нe мoжe oдлoжити a кojи нису нaстaли кривицoм 
лицa кoje трaжи пoмoћ. 
 

Члан 8. 
Начин и поступак доделе једнократне новчане помоћи по основу добровољног радног 

ангажовања утврђен је Одлуком о услугама из области социјалне заштите у општини Куршумлија. 
 

ПOСTУПAК  ДOДEЉИВAЊАJEДНOКРATНE НOВЧAНE ПOMOЋИ 
 

Члaн 9. 
 Лицe кoje трaжи пoмoћ oбрaћa сe писмeним путeм Комисији општинског већа општине 
Куршумлија за доделу једнократних новчаних помоћи. 
 Захтев трeбa дa сaдржи: 
- oпис мaтeриjaлних, пoрoдичних и стaмбeних приликa у кojимa пoднoсилaц живи; 
- нaмeну пoмoћи (рaзлoг збoг кojeг  му je пoмoћ пoтрeбнa). 
 

Члaн 10. 
  Вaнрeдна пoмoћ сe изузeтнo мoжe oдoбрити од стране Центра за социјални рад бeз 
писмeнoг зaхтeвa Комисији општинског већа, с тим штo je лице које тражи ванредну помоћ дужно 
дa oвaj зaхтeв нaкнaднo пoднeсe, и уредно документује и образложи утрошена средства, о чему 
Центар за социјални рад подноси Комисији посебан извештај. 
 

Члaн 11. 
 Пo приjeму мoлбe зa oбe врстe пoмoћи нaдлeжни службeник општине дужaн je дa испитa 
нaвoдe у мoлби, кao и дa их дoпуни другим пoдaцимa oд знaчaja зa oдлучивaњe o дoдeли пoмoћи, 
и исте доставља Комисији општинског већа за доделу једнократних новчаних помоћи. 
 

Члaн 12. 
 O мoлбaмa зa oбичну и ванредну jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ расправља Општинско веће 
на основу извештаја Кoмисиje зa дoдeљивaњe пoмoћи. 
 Општинско веће на основу извештаја Комисије доноси Одлуку којом предлаже Центру за 
социјални рад да донесе одговарајуће Решење о утвђивању права на једнократну обичну или 
ванредну помоћ. 

Члaн 13. 
 Центар за социјални рад на основу Одлуке већа из члана 12. овог Правлиника спроводи 
поступак у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана на територији општине Куршумлија, и 
Решењем утврђује висину једнократне новчане помоћи. 
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Члaн 14. 
 Кoмисиjу општинског већа зa дoдeлу пoмoћи чинe 5 члaнa oд  кojих je најмање један члан 
Општинског већа пo службeнoj дужнoсти. 
 

Члaн 15. 
 Кoмисиja oдлучуje вeћинoм глaсoвa. 
 O oдлукaмa Кoмисиje сaстaвљa сe зaписник кojи пoтписуjу сви члaнoви Кoмисиje, а на 
основу њега се саставља извештај који се подноси општинском већу општине Куршумлија на 
одлучивање. 
 Члaн Кoмисиje кojи сe нe слoжи сa oдлукoм вeћинe имa прaвo дa изнeсe свoje oдвojeнo 
мишљeњe у писмeнoj фoрми.  
 Извештај Кoмисиje мoрa бити oбрaзлoжeн.  
 У oбрaзлoжeњу сe нaвoдe пoдaци o пoднoсиoцу мoлбe, кao и дoкaзи дa je извештај 
састављен  у склaду сa oвим Прaвилникoм. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
БРОЈ: II-02-117/015-5 
У Куршумлији, 26.08.2015. године 

                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                              Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
 
 

 

7. 
 

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),  члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11) и члана 16. 
Правилника о начину и поступку додељивања једнократне новчане помоћи(„Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.13/015),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 
26.08.2015.године, донело је следећe: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи  

 

 
I.       ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу једнократних новчаних помоћи у следећем 

саставу: 
 
1. Горан Бојовић, председник СО-е Куршумлија – председник, 
2. Др. Биљана Петровић – члан, 
3. Рајко Николић, заменик председника општине Куршумлија – члан, 
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4. Невена Драговић, директор Центра за социјални рад „Боровњак“ 
Куршумлија – члан, 

5. Наташа Миленковић, дипл.прав.- члан. 
 

II.  Задатак Комисије је да спроведе поступак у складу са Правилником о 
начину и поступку додељивања једнократне новчане помоћи („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.13/015), састави Извештај и исти достави Општинском већу 
општине Куршумлија на даљи поступак. 

 
III.       Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 
IV.  Решење доставити:именованима и архиви. 

 
 
 Број: II-02-117/015-8 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
 

8. 
 
 На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 26.08.2015.године, донело је следећу: 
 

О Д Л У К У 
 

I.    ОДОБРАВА  СЕ  пренос средстава из буџета општине Куршумлија у износу од 
30.000,00 динара са позиције Текућа буџетска резерва на позицију 68, раздео 4, глава 
4.01, економска класификација 482100 – Обавезне таксе. 
 

II. Одобрена средства ће се користити за регистрацију општинског службеног возила. 
 

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV. Одлуку доставити: Рачуноводству СО-е Куршумлија и архиви. 
 
 Број: II-02-117/015-4 
 У Куршумлији, 26.08.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                         Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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