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ГОДИНА 2018  БРОЈ 6 КУРШУМЛИЈА 
Лист излази према  

потреби 

 

1. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61. Статута општине 

Куршумлија(„ Сл. лист Општне Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015) 

и члана 18. Пословника о раду Општинског већа („ Сл. лист Општине Куршумлија“ 

бр. 3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 

20.04.2018.године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 

„ Унапређење и очување природних ресурса у Чупрену и Куршумлији“ 

 

Члан I 

Општина Куршумлија прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Унапређење 

и очување природних ресурса у Чупрену и Куршумлији“. 

Члан II 

Пројекат „Унапређење и очување природних ресурса у Чупрену и Куршумлији“ се 

реализује у оквиру Другог позива за прикупљање предлога пројеката INTERREG 

IPA Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија Министарства за 

регионални развој и јавне радове Републике Бугарске (Управљачко тело 

Програма) у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике 

Србије (Национално тело Програма). Програм је ко-финансиран из инструмента за 

предприступну помоћ II (ИПА II фонд) Европске уније. 

Члан III 

Носилац пројекта је Општина Чупрене, Бугарска док су партнери на пројекту 

Општина Куршумлија, Србија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан IV 

Време реализације пројекта је 15 месеци. 

Члан V 

Општи циљ програма је да подстиче балансиран и одрживи развој граничног 

региона Бугарска- Србија интегрисаног у Европски простор – постигнуто путем 

мудрог економског раста, адаптације промена животне средине и унапређење 

културе учења. Специфични циљеви програма су 1) туристичка привлачност – 

подржати развој компететитивних туристичких атракција путем сарадње, и тиме 

доприносећи диверсификацији туристичких продуката у преко-граничном региону; 

преко-гранични туристички продукт: добијање економских користи од развоја 

природног  и културног наслеђа у граничном подручју путем развоја заједничких 

преко-граничних туристичких дестинација; умрежавање људи-људима: 

капитализација ефеката туризма културног, историјског и природног наслеђа у 

граничним заједницама кроз заједничке акције. 2) вештине и предузетништво: 

подршка развоју привлачне средине за напредак младих људи у граничном 

региону путем сарадње; умрежавање људи-људима: промовисање инцијатива 

сарадње за и са младим људима, и тиме повећање мобилности младих људи 

преко граница. 3) заједничко управљање ризиком: превенција и умањење 

последица природних и вештачки створених преко-граничних непогода; заштита 

природе: промовисање и унапређење употребе заједничких природних ресурса, 

као и стимулисање заштите природе у програмској области, путем заједничких 

иницијатива преко границе.  

Члан VI 

Овлашћује се Видић Радољуб, Председник Општине Куршумлија, да потпише сва 

документа неопходна за учешће, суфинансирање и имплементацију пројекта. 

Члан VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “ Службеном листу 

Општине Куршумлија”. 

Члан  VIII 

Одлуку  доставити  Општини Куршумлија, Удружењу Чипровци, Алтернатива и 

Развој-ЦХАР,Бугарска и архиви. 

 
Број: II-02-58/2018-1 
У Куршумлији, 20.04.2018.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                         Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р. 
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2. 

    На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61. Статута општине 

Куршумлија(„ Сл. лист Општне Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015) 

и члана 18. Пословника о раду Општинског већа („ Сл. лист Општине Куршумлија“ 

бр. 3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 

20.04.2018.године, доноси: 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 

„ Образовање и свест за очување и заштиту“ 

 

Члан I 

Општина Куршумлија прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Образовање 

и свест за очување и заштиту“. 

Члан II 

Пројекат „Образовање и свест за очување и заштиту“ се реализује у оквиру Другог 

позива за прикупљање предлога пројеката INTERREG IPA Програма 

прекограничне сарадње Бугарска – Србија Министарства за регионални развој и 

јавне радове Републике Бугарске (Управљачко тело Програма) у сарадњи са 

Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије (Национално тело 

Програма). Програм је ко-финансиран из инструмента за предприступну помоћ II 

(ИПА II фонд) Европске уније. 

Члан III 

Носилац пројекта је Општина Куршумлија, док су партнери на пројекту Удружење 

Чипровци, Алтернатива и Развој-ЦХАР,Бугарска. 

Члан IV 

Време реализације пројекта је 15 месеци. 

Члан V 

Општи циљ програма је да подстиче балансиран и одрживи развој граничног 

региона Бугарска- Србија интегрисаног у Европски простор – постигнуто путем 

мудрог економског раста, адаптације промена животне средине и унапређење 

културе учења. Специфични циљеви програма су 1) туристичка привлачност – 

подржати развој компететитивних туристичких атракција путем сарадње, и тиме 

доприносећи диверсификацији туристичких продуката у преко-граничном региону; 

преко-гранични туристички продукт: добијање економских користи од развоја 
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природног  и културног наслеђа у граничном подручју путем развоја заједничких 

преко-граничних туристичких дестинација; умрежавање људи-људима: 

капитализација ефеката туризма културног, историјског и природног наслеђа у 

граничним заједницама кроз заједничке акције. 2) вештине и предузетништво: 

подршка развоју привлачне средине за напредак младих људи у граничном 

региону путем сарадње; умрежавање људи-људима: промовисање инцијатива 

сарадње за и са младим људима, и тиме повећање мобилности младих људи 

преко граница. 3) заједничко управљање ризиком: превенција и умањење 

последица природних и вештачки створених преко-граничних непогода; заштита 

природе: промовисање и унапређење употребе заједничких природних ресурса, 

као и стимулисање заштите природе у програмској области, путем заједничких 

иницијатива преко границе.  

Члан VI 

Овлашћује се Видић Радољуб, Председник Општине Куршумлија, да потпише сва 

документа неопходна за учешће, суфинансирање и имплементацију пројекта. 

Члан VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “ Службеном листу 

Општине Куршумлија”. 

Члан  VIII 

Одлуку  доставити  Општини Куршумлија, Удружењу Чипровци, Алтернатива и 

Развој-ЦХАР,Бугарска и архиви. 

 

Број: II-02-58/2018-2 
У Куршумлији, 20.04.2018.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                       Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.  

 3. 

   
  

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014-
др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,  15/014 и 25/015), Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему  локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине Куршумлија“ 
бр.4/2016) и  члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ 
бр.3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 20.04.2018.године, 
донело је следећe: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I.       ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о систематизацији послова  у Народној        
библиотеци Куршумлије бр.36/2018 од 03.04.2018.године. 
 

 
II.  Решење доставити:  Народној библиотеци Куршумлија и архиви. 

 
 Број:II-02-58/2018-4 
 У Куршумлији, 27.03.2018.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
                                                                          

                                                                         

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Одлука о прихватању у суфинансирању пројекта „Унапређење и очување природних 

ресурса у Чупрену и Куршумлији“..................................................................................... 78 

2. Одлука о прихватању и суфинансирању пројекта „Образовање и свест за очување 

и заштиту“.......................................................................................................................... 80 

3. Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова у 

Народној библиотеци Куршумлија бр.36/2018 од 03.04.2018.године........................ 81 


