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ГОДИНА 2020        БРОЈ 48                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 
и члана 7. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ("Сл. лист општине 
Куршумлија", број 30/16), Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници 
одржаној дана 20.08.2020. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О образовању Верификационог одбора 

 
 1. Образује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним 
одборницима у саставу: 
 

1. Мирослав Јовић -  члан, 
2. Филип Филиповић - члан, 
3. Мирољуб Јовић- члан 

 
 2. Ово решење  објавити у ''Службеном листу општине Куршумлија''. 
 
   Број: l-02-72\2020-1 
   У куршумлији, дана 20.08.2020. године 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                   Стојанка Новаковић, ср. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и одредбама  Пословника о раду скупштине 
општине Куршумлија ("Сл. лист општине Куршумлија", бр. 30/16), којима је утврђено да се 
потврђивање мандата одборника врши на основу Уверења о избору за одборнике и Извештаја 
Општинске изборне комисије о спроведеним изборима, да се на констутутивној седници 
образује верификациони одбор од 3 члана ради утврђивања сагласности Уверења о избору за 
одборнике и Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима, као и да 
Скупштина већином гласова присутних одборника образује Верификациони одбор, од три 
члана и то по једног члана са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких 
мандата у Скупштини.  
 Највећи број одборничких мандата у Скупштини општине Куршумлије добили- ле  су: 
 - AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 - ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –                      
Драган Марковић Палма“ 
 - МЕТЛА 2020 – Зоран Стошић – СТОША 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 На основу напред наведеног,  донето је решење као у диспозитиву.  

2. 

 На основу члана  15. став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020),  Скупштинa општине Куршумлија,  на конститутивној седници одржаној дана 

20.08.2020. године донела је  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извештаја општинске изборне комисије општине Куршумлија о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Куршумлија одржаним 21. 

јуна 2020. године 

 I Усваја се Извештај општинске изборне комисије општине Куршумлија о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине општине Куршумлија одржаним 21. јуна 2020. године, број 

I-013-53/2020-1 oд 03.07.2020. године. 

II Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Куршумлија'' 

   Број: l-02-72\2020-2 
   У куршумлији, дана 20.08.2020. године 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Стојанка Новаковић, ср. 

О б р а з л о ж е њ е 

          Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  15. став 1. тачка 

10. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) којим је утврђено да изборна комисија 

подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним изборима за 

одборнике.  

         Општинска изборна комисија је упутила Скупштини општине Куршумлија, Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Куршумлија одржаним 21. јуна 

2020. године, број I-013-53/2020-2 oд 03.07.2020. године.  године, на даљу надлежност. 

3. 

Скупштина општине Куршумлија, на основу члана 56. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020),  члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 , 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 9. Пословника о раду Скупштине 
општине Куршумлија(''Сл. лист општине Куршумлија'',бр.30/16), на конститутивној седници 
одржаној дана 20.08.2020.године,  донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

I Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Куршумлија са изборних 
листа и то: 
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1. Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

1) Радован Раичевић,1955., дипл.економиста, Куршумлија, Д. Обрадовића 8 
2) Радољуб Видић, 1962., дипл.економиста, Куршумлија, Стевана Првовенчаног 9 
3) Дејан Ловић, 1973., машински инжењер, Куршумлија, Карађорђева 18 
4) Светлана Младеновић Пешаковић, 1971., лекар, Куршумлија, Сретена младеновића Мике 42 
5) Уранија Петровић, 1960., лекар, Куршумлија, Милана Топлице бр. 4 
6) Славимир Михајловић, 1960., службеник, Куршумлија, Мачковац  
7) Борис Милосављевић, 1979., инжењер електротехнике, Куршумлија, Топличка 35/19 
8) Милован Вуковић, 1979., дипломирани туризмолог, Куршумлија, Светог Саве 27 
9) Драгана Поповић Мишковић, 1986., инжењер пољопривреде, Куршумлија, Зоре Топаловић 23 
10) Мирјана Глигоријевић, 1990., лекар, Куршумлија, Луково 
11) Мирослав Јовић, 1988., дипломирани правник, Куршумлија, Рача 
12) Бранко Стевић, 1981., дипломирани туризмолог, Куршумлија, Доситеја Обрадовића 6 
13) Немања Петровић, 1988., дипломирани инг. орг. наука, Куршумлија, Топличка 190 
14) Мирјана Јовић, 1985., проф.физичког васпитања, Куршумлија, Топличка 96 
15) Стојанка Новаковић, 1950.пензионер, Куршумлија, Радомир Миловановић Само 61 
16) Војимир Чарапић, 1979., дипломирани правник, Куршумлија, Радомир Миловановић Само 183 
17) Горан Драговић, 1971., дипломирани математичар, Куршумлија,Самоковска 25 
 

2. Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)-Драган Марковић Палма“ 

1) Немања Томовић,  1986., приватни предузетник, Куршумлија, 16.фебруар бр. 93 
2) Филип Филиповић 1983., управник поште, Куршумлија, Лоркина бр. 2 
3) Виолета Јаковљевић, 1973., дипломирани менаџер, Куршумлија, Цара Лазара бр. 11 
4) Весна Јовић, 1969.,стручни сарадник матичне евиденције у Фонду ПИО,Куршумлија, Палих бораца 
бр. 2/10 

 
    3.    Са изборне листе  Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  
Одборник са изборне листе је: 
1) Звездан Ристић, 1971., виши тренер борилачких вештина, Куршумлија, Вука Караџића 98 
 
   4.    Са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА СПАСИМО КУРШУМЛИЈУ ВРЕМЕ ЈЕ – Небојша Крстић 
 1) Небојша Крстић, 1963., приватни предузетник, Куршумлија, Стевана Биничког 9 
 
  5.    Са изборне листе МЕТЛА 2020 – Зоран Стошић - СТОША 
1) Зоран Стошић, 1967, професор физичког, Куршумлија, Светог Саве 2/46 
2) Мирољуб Јовић, 1967, економско комерцијални техничар, Куршумлија, Вука Караџића 28/8 

II  Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата. 

 
III  Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Куршумлија''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану  56. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) и члану 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 9. Пословника о раду 
Скупштине општине куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија'', бр. 30/16), којимa је 
утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о 
потврђивању мандата одлучује Скупштина на конститутивној седници, јавним гласањем, на 
основу Извештаја Верификационог одбора. 
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            Сагласно члану 8. Пословника о раду Скупштинe општине Куршумлија, а на основу 
Извештаја Верификационог одбора, сачињеног 20.08.2020. године,  утврђена је сагласност 
Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Куршумлија,  са Извештајем општинске 
изборне комисије.  

На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено трајање 
мандата од 4 године, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о 
локалним изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању мандата одборника може 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке Скупштине 
јединице локалне самоуправе.  

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од  дана 
доношења Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Број: l-02-72\2020-3 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Стојанка Новаковић, ср. 

 

4. 

               На основу члана 46. став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење и 68/2020) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на конститутивној  седници одржаној дана  20.08.2020. 
године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Уранији Петровић, одборнику са изборне листе  „AЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ престао мандат одборника у Скупштини општине 
Куршумлија пре истека времена на које је изабран, подношењем усмене оставке на 
седници скупштине. 

 
II Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредби члана 46. став 2 и 3. Закона о локалним изборима  одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине, а између две седнице подноси у форми оверене писане 
изјаве. После подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Како је на седници скупштине одржаној дана 20.08.2020. године  Уранија Петровић  
поднела оставку на место одборника, одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 
 Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба  Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
 

Број: l-02-72\2020-4 
У Куршумлији, 20.08.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Стојанка Новаковић, ср. 
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5. 

На основу члана 46. став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење и 68/2020) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана  20.08.2020. 
године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Виолети Јаковљевић, одборнику са изборне листе  ИВИЦА 
ДАЧИЋ – „ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –Драган 
Марковић Палма“ престао мандат одборника у Скупштини општине Куршумлија 
пре истека времена на које је изабрана, подношењем усмене оставке на седници 
скупштине. 

 
II Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредби члана 46. став 2. и 3. Закона о локалним изборима  одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине, а између две седнице подноси у форми оверене писане 
изјаве. После подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Како је на седници скупштине одржаној дана 20.08.2020. године  Виолета Јаковљевић  
поднела оставку на место одборника, одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 
 Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба  Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
 

Број: l-02-72\2020-5 
У Куршумлији, 20.08.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Стојанка Новаковић, ср. 

6. 

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020),  

члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 9. Пословника о раду Скупштине општине 

Куршумлија(''Сл. лист општине Куршумлија'',бр.30/16), Скупштина општине Куршумлија на 

конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године,  донела је  

О Д Л У К У 

I  Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Куршумлија са изборних 

листа и то: 

1. Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

1)   Славиша Дошовић,1964., лекар, Куршумлија, Партизанска бр.7 
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2. Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)-Драган Марковић Палма“ 

1)   Рајко Николић,  1949., пензионер, Куршумлија, Косте Војиновића  бр. 7/5 

II  Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата. 

     III     Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Куршумлија''. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану  48. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) којим је утврђено да, када одборнику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте 
изборне листе коме није био додељен мандат одборника, да мандат новог одборника траје 
до истека мандата одборника коме је престао мандат,а да се од кандидата пре потврђивања 
мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. Такође, чланом 56. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) као и чланом 9. Пословника о раду Скупштине 
општине Куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија'', бр. 30/16), утврђено је да мандат 
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одлучује 
Скупштина на конститутивној седници, јавним гласањем, на основу Извештаја 
Верификационог одбора. 
Имајући у виду да су на конститутивној седници СО-е Куршумлија од 20.08.2020. године 
одборнице Уранија Петровић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ., и 
Виолета Јаковљевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“ , поднеле  усмене оставке на место 
одборника, општинска изборна комисија је дана 20.08.2020.године, на основу претходно 
прибављене сагласности, доделила мандат канидидату за одборника Славиши Дошовићу са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. и Рајку Николићу са изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган 
Марковић Палма“ и издала уверења о избору за одборника.  
Верификациони одбор СО Куршумлија је заседао истог дана тј. 20.08.2020. године и у свом 
извештају предложио да се потврде мандати кандидатима за одборнике Славиши Дошовићу  
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. и Рајку Николићу са изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган 
Марковић Палма“.  
Скупштина општине Куршумлија је,  на основу свега напред наведеног, одлучила као у 
диспозитиву ове Одлуке 
  Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од  дана 
доношења Одлуке. 
 
Број: l-02-72\2020-6 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Стојанка Новаковић, ср.  

7. 

На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,83/014-

др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 41.став 1.тачка 14. и члана 54. Статута 

општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 17. Пословника о 

раду Скупштине општине  Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/16), 
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Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 

20.08.2020.године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I БИРА СЕ Дејан Ловић, инг.машинства, из Куршумлије за председника 
Скупштине општине Куршумлија, на период од четири године. 

 
II Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III Решење доставити: именованом и кадровској евиденцији. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члану 41. став 1.тачка 14. и члану 54.Статута општине Куршумлија (''Сл. лист 
општине Куршумлија'', бр. 6/2019), и члану 17. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/16) којима је прописано да се председник  
Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника,на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.  

Одборници Скупштине општине Куршумлија односно више од 1/3 одборника,  
поднело је председавајућем Скупштине општине Куршумлија, образложени предлог 
кандидата за Председника скупштине општине Куршумлија предлажући за Председника 
Скупштине општине Куршумлија, Дејан Ловића из Куршумлије, изабраног за одборника са 
Изборне листе AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Дејана Ловића за председника 
Скупштине општине Куршумлија, гласало је 23 одборника, од укупно  25 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

року од 30 (тридесет) дана. 
 
 Број: l-02-72\2020-7 
 У Куршумлији, 20.08.2020. године. 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 
                          Стојанка Новаковић, ср. 

8. 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014-
др.закон,101/2016-др.закон,47/2018 ), члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“,бр.6/19) и члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат  председнику Скупштине општине Куршумлија Дејану 
Ловићу  због престанка мандата скупштинском сазиву на којем је изабран за 
председника скупштине.   

 
II Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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III Решење доставити именованом, кадровској евиденцији и архиви. 
 
  Број: l-02-72\2020-8 
  У Куршумлији, 20.08.2020.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 
                         Стојанка Новаковић, ср. 

 

9. 

На основу члана  39. а у вези члана 38. став 3.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07,83/014-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 41. и 
56.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 24. 
Пословника о раду Скупштине општине  Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 
бр.30/16), Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 
20.08.2020.године, донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I БИРА СЕ Филип Филиповић, дипломирани менаџер информатике, из 
Куршумлије за заменика председника Скупштине општине Куршумлија, на период од 
четири године. 
 
II Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: именованом и кадровској евиденцији. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) у вези члана 38. став 3. истог закона, члану 56. Статута општине Куршумлија (''Сл. 
лист општине Куршумлија'', бр. 6/2019), и члану 24. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/16) којима је утврђено да председник 
скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност, као и да се заменик председника скупштине бира и разрешава на исти 
начин као и председник скупштине, односно бира се на предлог најмање 1/3 одборника, из 
реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника скупштине општине.  

Одборници Скупштине општине Куршумлија односно више од 1/3 одборника,  
поднело је Скупштини, образложени предлог кандидата за заменика председника Скупштине 
општине Куршумлија предлажући за заменика председника Скупштине општине Филипа 
Филиповића из Куршумлије, изабраног за одборника са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Филипа Филиповића за 
заменика председника Скупштине општине Куршумлија, гласало је 22 одборника, од укупно  
25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

року од 30 (тридесет) дана. 
 
 Број: l-02-72\2020-9 
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 У Куршумлији, 20.08.2020. године. 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

 

10. 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014-
др.закон,101/2016-др.закон,47/2018 ), члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“,бр.6/19) и члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат  заменику председника Скупштине општине Куршумлија 
Филипу Филиповићу  због престанка мандата скупштинском сазиву на којем је 
изабран за заменика председника Скупштине.   

 
II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованом, кадровској евиденцији и архиви. 
 
  Број: l-02-72\2020-10 
  У Куршумлији, 20.08.2020.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

 

11. 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 57. Статута  општине 

Куршумлија( ''Службени лист  општине Куршумлија'', бр. 6/19) и члана 27. Пословника о раду  

Скупштине  општине Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'', бр.30/16), 

Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ МАЈА МИЛИЈАНОВИЋ,  дипломирани правник из Куршумлије, за 
секретара Скупштине општине Куршумлија,  на период од четири године. 

2. Након истека мандата или разрешења постављени секретар се распоређује у органу 
управе општине Куршумлија на радно место које одговара њеној стручној спреми. 

3. Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
4. Решење доставити именованој, кадровској евиденцији и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018), члану 57 Статута општине Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'', бр. 6/19) 
и члану 27. Пословника о раду  Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист  општине 
Куршумлија“, бр. 30/16), којима је прописано да се секретар Скупштине поставља, на предлог 
председника Скупштине, на мандатни период од четири године и може бити поново 
постављен. 
Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара скупштине 
општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у 
органима управе и радним искуством од најмање три године.  
Председник Скупштине општине је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), чланом 57. Статута општине Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'', бр. 
6/19) и чланом 27. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист  општине 
Куршумлија“, бр. 30/16), Скупштини општине  предложио за секретара Скупштине Мају 
Милијановић, из Куршумлије. 
У складу са чланом 27. Пословника  о раду Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист  
општине Куршумлија“, бр. 30/16), Скупштина општине је већином гласова од присутног броја 
одборника Скупштине гласала за постављење Маје Милијановић, из Куршумлије за секретара 
Скупштине општине Куршумлија. 
Како Маја Милијановић испуњава све услове за постављење за секретара Скупштине општине 
Куршумлија  предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 
30 (тридесет) дана. 
 
Број: l-02-72\2020-11 
У Куршумлији, 20.08.2020.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                   Дејан Ловић, инг.машинств,а ср. 

12.       

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 
83/2014-др.закон,101/2016-др.закон,47/2018) и члана 41.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат секретару Скупштине општине Куршумлија Маји 
Милијановић  због престанка мандата скупштинском сазиву на којем је 
изабрана за   секретара  Скупштине општине Куршумлија. 

 
II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Решење доставити именованој, кадровској евиденцији и архиви. 
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Број: l-02-72\2020-12 
У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

13. 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 57. Статута  општине 

Куршумлија( ''Службени лист  општине Куршумлија'', бр. 6/19) и члана 27. Пословника о раду  

Скупштине  општине Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'', бр.30/16), 

Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ НАТАША МИЛЕНКОВИЋ,  дипломирани правник из Куршумлије, за 
заменика секретара Скупштине општине Куршумлија,  на период од четири године. 

2. Након истека мандата или разрешења постављени заменик секретара се распоређује у 
органу управе општине Куршумлија на радно место које одговара њеној стручној 
спреми. 

3. Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
4. Решење доставити именованој, кадровској евиденцији и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 6. а у вези члана 
40.став 2.Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 57. Статута општине Куршумлија (''Сл. лист општине 
Куршумлија'', бр. 6/19) и члану 27. Пословника о раду  Скупштине општине Куршумлија (''Сл. 
лист  општине Куршумлија“, бр. 30/16), којима је прописано да се заменик секретара 
Скупштине поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар, на 
предлог председника Скупштине, на мандатни период од четири године и може бити поново 
постављен.  

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара 
скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним 
стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.  
Председник Скупштине општине је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), чланом 57. Статута општине Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'', бр. 
6/19) и чланом 27. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист  општине 
Куршумлија“, бр. 30/16), Скупштини општине  предложио за заменика секретара Скупштине 
Наташу Миленковић, из Куршумлије. 

У складу са чланом 27. Пословника  о раду Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист  
општине Куршумлија“, бр. 30/16), Скупштина општине је већином гласова од присутног броја 
одборника Скупштине гласала за постављење Наташе Миленковић, из Куршумлије за 
заменика секретара Скупштине општине Куршумлија. 

Како Наташа Миленковић  испуњава све услове за постављење за заменика секретара 
Скупштине општине Куршумлија  предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 
30 (тридесет) дана. 
 
Број: l-02-72\2020-13 
У Куршумлији, 20.08.2020.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                   Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

14. 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/2014-
др.закон,101/2016-др.закон,47/2018) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници 
одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат заменику секретару Скупштине општине Куршумлија 
Наташи Миленковић,  због престанка мандата скупштинском сазиву на којем је 
изабрана за   заменика секретара  Скупштине општине Куршумлија. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
III Решење доставити именованој, кадровској евиденцији и архиви. 

 
Број: l-02-72\2020-14 
У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

15. 

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“,бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон,47/2018),члана 46.став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016, 88/2019) 
и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“, број 
6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 20.08.2020.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа 

 за обављање комуналне делатности „Топлица“ 
 
I Утврује се престанак мандата директора  Јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности „Топлица“ , Војимира Чарапића, због подношења оставке на ову функцију. 
 
II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити именованом, Јавном предузећу за обављање комуналне делатности 
„Топлица“  и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-15 
Дана: 20.08.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               
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 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                   Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

16. 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.15/16,88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине 
Куршумлија“, број 6/19),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 
20.08.2020.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о именовању  вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

 за обављање комуналне делатности  “Топлица” 
 
I Именује се Драшко Гвозденовић, специјалиста струковни економиста, за вршиоца 
дужности директора  Јавног предузећа  за обављање комуналне делатности “ Топлица”, до 
именовања директора по спроведеном јавном конкурсу,а најдуже на период од једне године. 
 
II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
 
III Решење доставити именованом,Јавном предузећу за обављање комуналне делатности 
“ Топлица”  и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-16 
Дана: 20.08.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                   Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

17. 

 На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 30. Пословника о раду 
Скупштине општине  Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина 
општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године, донела је 
следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I БИРА СЕ Радољуб Видић, дипл.економиста, из Куршумлије за Председника 
општине Куршумлија, на период од четири године. 

 
II Ово Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III Решење доставити: именованом и кадровској евиденцији. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине садржан је у 

одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима је утврђено да председника 
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општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 
локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине. 

Председник Скупштине општине је у складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, Скупштини општине Куршумлија, предложио кандидата за Председника 
општине, Радољуба Видића, из Куршумлије, изабраног за одборника са Изборне листе 
AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Радољуба Видића за 
Председника општине Куршумлија, гласало је 23 одборника, од укупно  25 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

року од 30 (тридесет) дана. 
 
 Број: l-02-72\2020-17 
 У Куршумлији, 20.08.2020. године. 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                   Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

18. 

На основу члана 51.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-
др.закон,101/2016-др.закон,47/2018),члана 39. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016) и члана 77.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат  председнику општине Радољубу Видићу дипл.ецц, због 
престанка мандата скупштинском сазиву на којем је изабран  за председника општине. 

 
II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованом, кадровској евиденцији и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-18 
У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

19. 

На основу члана 43.став 4., а у вези члана 43. став 1.Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. 

Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 32. 

Пословника о раду Скупштине општине  Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 

бр.30/2016), Скупштина општине Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 

20.08.2020.године, донела је следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

I БИРА СЕ Војимир Чарапић, дипл.правник, из Куршумлије за заменика 

Председника општине Куршумлија, на период од четири године. 

II Ово Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: именованом и кадровској евиденцији. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о избору заменика Председника општине садржан 
је у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), а у вези члана 43. став 1. Закона о локалној 
самоуправи којима је утврђено да кандидат за председника општине предлаже кандидата за 
заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти 
начин као председника општине, односно бира се из реда одборника, на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 
локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно заменик Председника 
општине. 
Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној 
самоуправи, Скупштини општине Куршумлија, предложио кандидата за заменика 
Председника општине, Војимира Чарапића,дипл.правника из Куршумлије, изабраног за 
одборника са Изборне листе AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Војимира Чарапића за заменика 
Председника општине Куршумлија, гласало је 23 одборника, од укупно  25 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 
30 (тридесет) дана. 
 
Број: l-02-72\2020-19 
У Куршумлији, 20.08.2020. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                            Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

20. 

На основу члана 51.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-
др.закон,101/2016-др.закон,47/2018), члана 77.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.6/19) и члана 39. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина општине Куршумлија 
на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат  заменику Председника општине Небојши Јовићу, дипл.ецц, 
због престанка мандата скупштинском сазиву на којем је изабран  за заменика 
Председника општине. 
II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
III Решење доставити именованом, кадровској евиденцији и архиви. 

 
Број: l-02-72\2020-20 
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У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

21. 

На основу члана 45. став 1.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),члана 64.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 35. Пословника о раду Скупштине 
општине  Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина општине 
Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О избору чланова 

Општинског већа општине Куршумлија 
 

I У Општинско веће општине Куршумлија, на период од четири године, бирају се:  
 

1. Зорица Анастасијевић, комерцијални техничар 
2. Бојан Бојовић, дипл. инжењер шумарства 
3. Златко Вељовић, дипл.економиста 
4. Срђан Миленковић, економски техничар  
5. Биљана Петровић,лекар специјалиста 
6. Андријана Ристовић,дипл.политиколог 
7. Цветковић Владимир, дипл.економиста 

 
II  Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III Решење доставити: члановима Општинског већа и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Решења о избору чланoва Општинског већа општине 

Куршумлија садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је 
утврђено да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као 
и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Такође, чланом 64. Статута општине Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'' број 
6/19) и чланом 35.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија (''Службени лист 
општине Куршумлија'' број 30/16) утврђено је да Општинско веће чине Председник општине, 
Заменик председника општине и 7 чланова Општинског већа које бира Скупштина,на период 
од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 
локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Општинско веће. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 64. Статута општине Куршумлија и чланом 35. Пословника  о раду 
Скупштине општине Куршумлија, Скупштини општине Куршумлија, предложио кандидате за 
чланове Општинског већа .  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор чланова Општинског већа 

наведених у тачки 1.диспозитива овог решења, гласало је 23 одборника, од укупно 25 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника.  
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На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

року од 30 (тридесет) дана. 

Број: l-02-72\2020-21 
У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                 Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

22. 

На основу члана 51.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 77. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016), Скупштина општине 
Куршумлија на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРЕСТАЈЕ мандат члановима Општинског већа општине Куршумлија због 
престанка  мандата  скупштинском сазиву на којем су изабрани  и то: 

 
1. Златко Вељовић  
2. Рајко Николић 
3. Владимир Јаковљевић 
4. Владимир Максимовић 
5. Др Биљана Петровић 
6. Дарко Милојевић 
7. Владимир Цветковић  
 

II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити именованима, кадровској евиденцији, рачуноводству и 
архиви. 

 
Број: l-02-72\2020-22 
У Куршумлији, 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                   Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

 

23. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године донела је следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У  Комисију за прописе  Скупштине општине Куршумлија БИРАЈУ  СЕ : 
 
1. Горан Драговић-председник комисије 
2. Светлана Младеновић Пешаковић-члан 
3. Марко Минић-члан 

 
II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина. 
 

III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   
 

IV. Решење доставити: именованима и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-23 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

24. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У Комисију за административна питања Скупштине општине Куршумлија 
БИРАЈУ  СЕ : 

 
1. Мирослав Јовић-председник комисије, 
2. Ненад Николић-члан, 
3. Јасмина Вучковић-члан, 
4. Срђан Миленковић -члан,  
5. Славиша Милосављевић -члан. 

 
II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина. 
 

III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   
 

IV. Решење доставити: именованима и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-24 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                   Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 
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25. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У  Комисију за прeдставке и жалбе  Скупштине општине Куршумлија БИРАЈУ  
СЕ : 

 
1. Славиша Дошовић-председник 
2. Мирјана Јовић-члан 
3. Марија Стојковић-члан 
 

II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 
изабрана Скупштина. 
 

III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   
 

IV. Решење доставити: именованима и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-25 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

26. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У  Комисију за урбанизам, стамбено комуналне делатности, заштиту  
животне средине и одређивање назива улица, заселака и других делова 
насељених места  Скупштине општине Куршумлија БИРАЈУ  СЕ : 

 
1. Славимир Михајловић-председник 
2. Младен Гилић-члан 
3. Жарко Видосављевић-члан 
 

II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 
изабрана Скупштина. 

 
III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   
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IV. Решење доставити: именованима и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-26 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср 

27. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на  
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У  Комисију за јавне службе  Скупштине општине Куршумлија БИРАЈУ  СЕ : 
 

1 .Милован Вуковић-председник 
2. Дејана Гвозденовић-члан 
3. Зоран Симић-члан 

 
II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина. 
 

III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   
 

IV. Решење доставити: именованима и архиви. 
 
Број: l-02-72\2020-27 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

28. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. У  Комисију за развој, привреду и финансије  Скупштине општине 
Куршумлија БИРАЈУ  СЕ : 

 
1. Драгана Поповић Мишковић-председник 
2. Стана Никић-члан 
3. Петар Вуксановић-члан 
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II. Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период за који је 
изабрана Скупштина. 

 
III. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.   

 
IV. Решење доставити: именованима и архиви. 

 
Број: l-02-72\2020-28 
У Куршумлији, дана 20.08.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 
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