
 

 

 

 

 

На основу члана 110. став 5. Статута општине Куршумлија  ("Службени лист  општине 

Куршумлија", бр 6/2019), сачињава се следећи 

ИЗВЕШТАЈ  

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ, У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 

БУЏЕТСКУ 2020. ГОДИНУ   

 

   Општинско веће општине Куршумлија је на седници одржаној дана 04.12.2019. године 

донело Закључак број II-02-165/2019-1,  којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту 

Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2020.годину,  у делу планирања инвестиција за буџетску 

2020.годину  и утврђен је Програм јавне расправе. 

 

Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној самоуправи, омогућава учешће 

грађана у доношењу одлука и других аката који су од непосредног интереса за становништво. 

 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2020.годину,  у делу 

планирања инвестиција за буџетску 2020.годину  спроведена је у периоду од 04.12.2019. године до  

19.12.2019. године а текст нацрта Одлуке био је постављен на интернет страници општине 

Кушумлија www.kursumlija.org, и на огласној табли општине Куршумлија, са позивом  свим 

заинтересованим  лицима да у назначеном року достављају предлоге, сугестије, и мишљења на 

имејл адресу: javnarasprava@kursumlija.org, односно писаним путем на адресу: Општина 

Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о 

Нацрту Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2020.годину“. 

Упућен је јавни позив грађанима, удружењима, стучној и осталој јавности, да доставе своје 

предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт о Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2020.годину,   

у делу планирања инвестиција за буџетску 2020.годину.  

Предлога, примедби и сугестија на предложени Нацрт Одлуке о буџету општине 

Куршумлија за 2020.годину,  примљених путем редовне и електронске поште,  није било. 

 

Шеф одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије 

                   Данијела Симић, дипл.ецц, с.р. 
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