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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2016 БРОЈ 20

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 24 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 01.4.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број I-013-24/2016, под називом „ЗА КУРШУМЛИЈУ“, коју
је поднела Група грађана: „ЗА КУРШУМЛИЈУ“, за избор одборника Скупштине општине
Куршумлија на изборима заказаним за 24.4.2016.године.
Решење ступа на снагу даном доношења, и исто ће бити објављено у Службеном листу
општине Куршумлија.
Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 01.4.2016.године, одлучивала по
Захтеву за проглашење Изборне листе „ЗА КУРШУМЛИЈУ“, која је поднета 31.3.2016. године у
13:10 часова.
Након прегледа поднетог захтева комисија је једногласно утврдила да Изборна листа са
свим прилозима испуњава услове за проглашење, те је сходно члану 24 Закона о локалним
изборима одлучила као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској
изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.
Број: I-013-24-1/2016
У Куршумлији, дана: 01.4.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник.с.р.
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2.
На основу члана 14 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 01.4.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе Група грађана: „ЗА КУРШУМЛИЈУ“ испуњава
услове за одређивање свог представника у проширени састав Општинске изборне комисије.
Подносилац изборне листе одређује опуномоћеног представника – члана и заменика члана у
проширени састав Општинске изборне комисије за изборе заказане за 24.4.2016.године
најкасније 5 (пет) дана пре дана одређеног за одржавање избора и о томе писмено
обавештава Општинску изборну комисију.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 01.4.2016.године, својим решењем
прогласила Изборну листу „ЗА КУРШУМЛИЈУ“ за избор одборника СО Куршумлија.
Подносилац изборне листе јe испунио услове предвиђене чланом 14 Закона о локалним
изборима за одређивање опуномоћеног представника-члана и заменика члана у проширени
састав Општинске изборне комисије, па је с тога Општинска изборна комисија донела одлуку
као у диспозитиву овог решења.

Број: I-013-24-2/2016
У Куршумлији, дана: 01.4.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник.с.р.

3.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), Одељење за привреду и
локални развој општине Куршумлија, дана 30.03.2016. године, донело је:
ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАСАДНИК 2 И
РАСАДНИК 3 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
„Измена и допуна планова Расадник 2 и 3“ на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
Члан 2.
Циљ доношења Плана детаљне регулације „Измена и допуна планова Расадник 2
и 3“ (у даљем тексту: План) стварање правног и планског основа за организовани
просторни развој, саобраћајно уређење дела града, заштита и уређење постојећих
урбаних вредности, а у циљу рационалније организације и уређења предметног
простора.
Члан 3.
Прелиминарне границе Плана је дефинисана Одлуком о изради Плана детаљне
регулације „Измена и допуна планова Расадник 2 и 3“, Генаралним планом
Куршумлије (“Службени лист општине Куршумлија”, број 2/94).
Површина износи 1ха.
Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене дефинисани су на основу
задатих критеријума за процену потребе израде стратешке и процене,
карактеристике утицаја, процене утицаја планских решења на животну средину и
елементе одрживог развоја у погледу: - величине утицаја, - просторних
размера
планских решења и вероватноће утицаја, на основу којих је закључено да није
потребна израда стратешке процене.
Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину:
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја Плана на
ваздух,
воде, земљиште, микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет:
- утицај Плана на становништво и здравље житеља ;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, нарочито у смислу
вероватноће, интензитета, сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне
димензије, појаве ризика по људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је да реализацијом
предложеиих решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну
средину. Анализа утицаја појединих планских решења иа животну средину
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разматаће се у оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на животиу
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средииу (‘'Службени
гласник РС” број 135/04 и 36/09).
Разматрани су и критеријуми за одређивање могућих карактеристичих
значајнијих утицаја Плана на прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја.
Члан 6.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Измена и
допуна планова Расадник 2 и 3“ у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Куршумлија”.
Број: 01-501-17
У Куршумлији, дана 30.03.2016. године
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Шеф Одељењаза привреду и ЛЕР
Радовић Снежана, дипл.ецц с.р.

4.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС" број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 41.
Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр.22/08,
8/09, 7/011, 15/14 и 25/15), Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној
дана 01.04.2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"РАСАДНИК 2 И РАСАДНИК 3"
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Планова детаљне регулације
„Расадник 2 и 3'' (у даљем тексту: измене и допуне Плана).
Члан 2.
Подручје измена и допуна Плана налази се у општинском центру Куршумлија
на територији КО Куршумлија. Изменом и допуном Плана се разрађује подручје од
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око 1hа, а оквирни обухват Плана чини следећа катастарска парцела: бр. 6001. КО
Куршумлија.
Подручје измене и допуне Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља Генерални урбанистички план
Куршумлије ("Службени лист СО Куршумлија", бр. 2/94) (у даљем тексту: ГУП).
Плански основ за израду измена и допуна Плана су : ПДР Расадник 2
("Међуопштински службени лист", бр. 35 / 86 ) и ПДР Расадник 3 ("Службени лист
СО Куршумлија", бр. 2 / 2005 ).
Подлоге за израду Плана су:
- растери или вектори дигиталног катастарског плана у размери 1:1000;
- дигитални ортофото (ДОФ) за размеру 1:1000(GSD 10cm);
- растери или вектори вертикалне представе терена (изохипсе);
- растери или вектори основне геолошке карте.
Члан 4.

-

Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора су:
допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности;
усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта и
очување и заштита природних вредности и животне средине.
Члан 5.

Имајући у виду потенцијале, еколошке и просторне капацитете, очекиване
екстерне утицаје и интерне потребе, анализу развојних токова у претходном
периоду и дијагнозу укупног стања на планском подручју, основна визија и циљеви
планирања, коришћења, уређења и заштите простора дефинисани су тако, да се
планским концепцијама, решењима, мерама и смерницама за њихову примену
обезбеди:
- инфраструктурна, економска и социјална интеграција свих целина на
подручју Плана;
- релативизација развојних, физичких (просторних) и еколошких
конфликата између инфраструктурних система и непосредног окружења;
- усклађивање траса саобраћајних и других инфраструктурних система;
- стварање техничко-технолошких и просторно-функционалних предуслова
за усклађено функционисање свих инфраструктурних система;
- да планскa решења омогуће да се План примењује директно тј. да правила
изградње и уређења простора могу директно да се примењују;
- стварање планског основа за израду пројеката који би могли да користе
приступне фондове Европске Уније.
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја подразумева примену интегралног модела планирања уз уважавање свих
природних и створених вредности на подручју Плана са посебним акцентом на
заштиту и могућност одрживог коришћења.
Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог
развоја подручја Плана односе се развој инфраструктурних система.
Структура основне намене простора и коришћења земљишта подразумева:
планиране намене површина у границама плана (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама), јавне површине и јавно зеленило; саобраћајнице са
детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), са
потребним карактеристичним профилима и са аналитичко-геодетским елементима
за нове саобраћајнице и планиране јавне површине; регулационе линије улица и
јавних површина и уличне грађевинске линије објеката, изузетно и дворишне
грађевинске линије када ситуација на терену то захтева; мреже и објекте
инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и регулационим решењима и
локације.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Куршумлија.
Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном
лицу, које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког
планирања и израде планских докумената (Обрађивач).
Рок за израду плана је шест месеци.
Члан 8.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора и
обрађивача.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор. Начин финансирања се
уређује уговором између инвеститора и обрађивача.
Члан 10.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 11.
Након доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује
рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима
јавног информисања.
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Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама СОе
Куршумлија, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима
јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се, такође, носилац израде
плана.
Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове јединице локалне
самоуправе. По завршеном раном јавном увиду и јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби и исти доставља обрађивачу Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Куршумлија".
Број: I-02-49
У Куршумлији, дана 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
83/14-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11, 15/14 и 25/15), a на предлог Општинског већа,
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 01.04.2016.године, доноси

О Д Л У К У
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Куршумлија за 2016. годину.

Члан 2.
Саставни део одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Куршумлија за 2016.годину.
Члан 3.
Ову одлуку објављивити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
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Члан 4.
Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и
архиви.
Број: I-02-44/2016
У Куршумлији, дана 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.

6.
На основу члана 55. ст. 5 Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.Закон) и члана 41.
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11,
15/14 и 25/15) и мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд –
Водопривредни центар „Морава“ Ниш бр.02-07-1134/2 од 17.03.2016.године, a на предлог
Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана
01.04.2016.године, доноси

О Д Л У К У
Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији

општине Куршумлија за 2016. годину.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Куршумлија“.
Члан 3.
Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и
архиви.
Број: I-02-46/2016
У Куршумлији, дана 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф. с.р.
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7.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
84/15-др.Закон.) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09,7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 01.04.2016.године, доноси

О Д Л У К У
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике руралног развоја општине Куршумлија за 2016. годину.

политике и

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Куршумлија“.
Члан 3.
Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и
архиви.
Број: I-02-43/2016
У Куршумлији, дана 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф с.р.

8.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон) члана 41. Статута општине Куршумлија
(„Сл. лист Општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015), а на
предлог Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 01.04.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
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Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији коју
ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање
послова ревизије финансијских извештаја прописане законом који се уређује
рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Извештај о извршеној екстерној ревизији, биће саставни део Завршног рачуна
буџета општине Куршумлија за 2015. годину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-47/2016
У Куршумлији 01.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић проф. с.р.

9.
На основу члана 120. став 3. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,
бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.
22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 01.04.2016. године доноси
ОДЛУКУ
О изменама и допунама Одлуке о услугама из области социјалне заштите
У општини Куршумлија
Члан 1.
У Одлуци о услугама из области социјалне заштите („Сл. лист општине Куршумлија“
бр.3/12“), у члану 6. став 3. брише се.
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Члан 2.
У члану 13. став 1. мења се и гласи: „Помоћ у натури даје се у животним намирницама,
средствима за хигијену, одевним предметима, огреву и друго, појединцу или породици који
су остварили право на новчану социјалну помоћ, као и другим појединцима и породицама
које су се тренутно нашле у стању социјалне потребе, и то у количина сразмерно броју
чланова домаћинства, а на основу решења Центра за социјални рад“
Члан 3.
У осталом делу Одлука о услугама из области социјалне заштите остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-45/2016
У Куршумлији, дана 01.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф. с.р.

10.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласнк РС“, бр.
129/2007, 83/2014- др. закон ) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
Општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 01.04.2016. године донела је
Д Е К Л А Р А Ц И ЈУ
о проглашавању територије Општине Куршумлија за територију
без производње, гајења и промета генетички модификованих
организама (ГМО) и производа од ГМО
1. Проглашава се територија Општине Куршумлија за територију без
производње, односно гајења и промета генетички модификованих организама
( у даљем тексту: ГМО) и производа од генетички модификованих организама.
2. Општина Куршумлија се обавезује да ће доследно поштовати Закон о
генетички модификованим организмима („Сл. гласник РС „ бр. 41/2009: у
даљем тексту Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији
Општине Куршумлија и Републике Србије и потиви се његовој промени.
3. Општина Куршумлија у оквиру Законских и својих организационих
могућности подржава традиционалну, контролисану и органску производњу
у пољопривреди и производњи хране и традиционалн поступке
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оплемењивања и селекције биљних и животиских врста, сручна предавања и
пограме образовања, ствра услове за унапређење рада локалних организација.
Општина Куршумлија очекује од медијског јавног сервиса грађана Србије и
других средстава инфомисања на свим нивоима да редовно и објективно
информишу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у
свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО .
Општина Куршумлија се придружује Општинама, градовима, регијама и
покајинама у Републици Србији, Европи и у свету , које су донеле документе у
намери да спрече, зауставе или ограниче ширење ГМО. Општина Куршумлија
позива остале оштине и градове да преко својих надлежних институција
донесу сличне текстове декларације којом би своју територију прогласиле за
територију без ГМО.
Општина Куршумлија захтева, очекује од свих државних органа, политичких
странака, удружења, покрета и појединаца да се залажу за доследну примену
Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката, како би се онемогућило
недозвољено гајење и промет ГМО и на тај начин спречиле штетне последице
од употребе ГМО на здравље људи , животиња и природе Општине
Куршумлија и Републике Србије. Општина Куршумлија очекује од својих
грађана да својим примером доприносе спровођењу слова и духа ове
Декларације.
Декларацију објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“ и на сајту
Општине Куршумлија.

Број: I-02-48/2016
У Куршумлији 01.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић проф.с.р.

11.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 84/15
др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), а у вези са чл.14 ст.2 Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и 55/2014,
96/2015 – др.Закона и 9/2016 – одлука УС) ), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 01.04.2016.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске
станице Куршумлија у периоду октобар 2015 – фебруар 2016.године.
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II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Куршумлија“.
Број: I-02-42/2016
У Куршумлији, дана 01.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.

12.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и
68/2015), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,
83/2014-др. закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија
на седници одржаној дана 01.04.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
I.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе
„Сунце“ у Кушумлији, због истека мандата управног одбора и то:
-

Представници локалне самоуправе
1. Слободан Здравковић
2. Мирољуб Челић
3. Владимир Чавић

-

Представници запослених
1. Снежана Филиповић
2. Марина Милошевић
3. Марија Пећаранин

-

Представници родитеља:
1. Срђан Миленковић
2. Срђан Илић
3. Снежана Миљковић-Минић

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити: именованима, Предшколској установи „Сунце“ и
архиви.
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Број: I-02-50/2016
У Куршумлији, 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

13.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015),
члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-др. закон), и
члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,
7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
01.04.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
IV.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе „Сунце“
у Кушумлији следећи чланови и то:
-

Представници локалне самоуправе:
4. Слободан Здравковић
5. Мирољуб Челић
6. Владимир Чавић

-

Представници запослених:
1. Љиљана Радуловић
2. Радмила Илић
3. Марина Милошевић

-

Представници родитеља:
1. Срђан Илић
2. Снежана Миљковић-Минић
3. Мирјана Јовић

V.

Мандат управног одбора траје 4 године.

VI.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Куршумлија“.

VII.

Решење доставити: именованима, Предшколској установи „Сунце“ и
архиви.
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Број: I-02-51/2016
У Куршумлији, 01.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

14.
На основу члана 24 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 01.4.2016.године донела је

РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број I-013-26/2016, под називом „НОВА СРБИЈА“ –
ГОРАН БОЈОВИЋ, коју је поднела НОВА СРБИЈА, за избор одборника Скупштине општине
Куршумлија на изборима заказаним за 24.4.2016.године.
Решење ступа на снагу даном доношења, и исто ће бити објављено у Службеном
листу општине Куршумлија.
Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 01.4.2016.године,
одлучивала по Захтеву за проглашење Изборне листе „НОВА СРБИЈА“ – ГОРАН БОЈОВИЋ, која
је поднета 01.4.2016. године у 11:50 часова.
Након прегледа поднетог захтева комисија је једногласно утврдила да Изборна листа
са свим прилозима испуњава услове за проглашење, те је сходно члану 24 Закона о локалним
изборима одлучила као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској
изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.
Број: I-013-26-1/2016
У Куршумлији, дана: 01.4.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.
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15.
На основу члана 14 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 01.4.2016.године донела је

РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе НОВА СРБИЈА испуњава услове за
одређивање свог представника у проширени састав Општинске изборне комисије.
Подносилац изборне листе одређује опуномоћеног представника – члана и
заменика члана у проширени састав Општинске изборне комисије за изборе заказане
за 24.4.2016.године најкасније 5 (пет) дана пре дана одређеног за одржавање избора
и о томе писмено обавештава Општинску изборну комисију.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 01.4.2016.године, својим
решењем прогласила Изборну листу „НОВА СРБИЈА“ – ГОРАН БОЈОВИЋ за избор одборника
СО Куршумлија.
Подносилац изборне листе јe испунио услове предвиђене чланом 14 Закона о
локалним изборима за одређивање опуномоћеног представника-члана и заменика члана у
проширени састав Општинске изборне комисије, па је с тога Општинска изборна комисија
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Број: I-013-26-2/2016
У Куршумлији, дана: 01.4.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.
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