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ГОДИНА 2017  БРОЈ 15 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/014-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 22.09.2017. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
 

1. ОДОБРАВА СЕ додела стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија за 
школску 2017/2018 годину из буџета општине Куршумлија у оквиру позиције-Накнада за социјалну 
заштиту-стипендије ученицима и студентима. Обавезује се Комисија за доделу стипендија ученицима и 
студентима да распише конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине 
Куршумлија у школској 2017/2018 години.  

2. Стипендију  могу остварити ученици средњих школа и студенти основних академских, основних 
струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који имају пребивалиште на територији 
општине Куршумлија (за избегла и расељена лица-боравиште). 

3. Да би остварили право на стипендију ученици и студенти морају да имају пребивалиште на територији 
општине Куршумлија( за избегла и расељена лица-боравиште), да је укупан месечни приход чланова 
породице ученика односно студента мањи од 100% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном податку Репубичког завода за статистику у тренутку 
објављивања конкурса или да је укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента 
мањи од 150% просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више 
деце.  

4. Право на стипендију нема студент који је у радном односу, студент на мастер студијама и 
специјалистичким струковним студијама, или студент/ученик који је право на стипендију или кредит 
остварио  одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда, као ни ученик 
који има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2017/2018 години. 

5. Приликом пријављивања на конкурс ученици и студенти су дужни да приложе: 
-Пријаву за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту, 
-Потврду средње школе/ високошколске установе да ученик/ студент редовно похађа наставу и да је први пут 
уписан у одређени разред/ годину у текућој школској 2017/2018 години ( за апсолвенте потврда да је у школској 
2016/2017 уписао завршну годину студија),  
-Уверење о заједничком домаћинству које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган Општинске 
управе,  
-Доказ о просечном месечном приходу за задња 3 месеца који претходне дану расписивања конкурса, а за 
незапослене потврда Националне службе за запошљавање,  
-Фотокопију личне карте или уверење о месту пребивалишта( за избегла и расељена лица доказ о боравишту).  
-Потврда средње школе о броју неправданих изостанака до момента подношења пријаве на конкурс.  
Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од 10 месеци, а 
апсолветни у трајању од 4 месеца.  
Пријава са потребном документацијом се подноси општини Куршумлија-Општинској Комисији за доделу 
стипендија ученицима и студентима , у информационо - услужном  центру, почев од 01.10.2017.године до 
15.10.2017.године за ученике средњих школа, односно од 01.11.2017.године до 15.11.2017. године за студенте.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Напомена: Средње школе са територије општине Куршумлија су дужне да општини Куршумлија- Рачуноводству 
општинске управе до 5-ог у месецу за претходни месец доставе податке о броју неоправданих изостанака за 
ученике који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију  а  имају више од 8 
неоправданих изостанака, што ће се регулисати посебним уговором. Општина Куршумлија ће обуставити 
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исплату стипендије  уколико се утврди да одређени ученик има више од 8 неоправданих изостанака у школској 
2017/2018 години. 
         Ученици који похађају средње школе ван територије општине Куршумлија и који испуне услове конкурса и 
остваре право на општинску стипендију биће у обавези да до 5-ог у месецу за предходни месец доставе потврду 
средње школе о броју неоправданих изостанака, у противном иста ће им се обуставити. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “ Службеном листу Општине Куршумлија”.  
7. Одлуку доставити: Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, рачуноводству и  архиви. 

 
Број: II-02-225/2017-5 
У Куршумлији,  22.09.2017.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Радољуб Видић, дипл.ецц. ср. 

 

2. 

На основу  члана 46.тачка 7, члана 44.став 2.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014-
др.закон), члана 61.тачка 7, члана 77.став 1. и члана 78.став 3.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, бр.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 дана  22.09.2017.године, донело  је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I.       ИМЕНУЈЕ СЕ Општинска комисија за одређивање критеријума за доделу ученичких и 
студентских стипендија у школској 2017/2018 години у следећем саставу: 

 
1. Дејан Ловић,  
2. Лидија Миладиновић, 
3. Мирјана Гојковић, 
4. Петар Мијајловић, 
5. Наташа Миленковић. 

 
II.  Задатак Комисије је да припреми конкурс, конкурсне обрасце, упутства и да их јавно објави и 

достави средњим школама у складу са критеријумима које је одредило Општинско веће и да након 
спроведеног конкурса одлучи о поднетим захтевима о чему ће обавестити Општинско веће, а све у 
складу са Одлуком о расписивању конкурса. 

 
III.      Стручне и административне послове за потребе Комисије врши Одељење за друштвене 

делатности и општу управу - референт за послове економата и послове ученичког и студентског 
стандарда. 

 
IV.      Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

V.  Решење доставити:именованима, средњим школама и архиви. 
 
 
 Број: II-02-225/2017-6 
 У Куршумлији, 22.09.2017.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.ср. 

 

3. 

  
 На основу члана 46. Став 1, тачка 7 и чл. 54 став 2 Закона о локалној 
самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/2014-др.Закон), и члана 61.став 1.тачка 7 Статута 
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општине Куршумлија („Сл.лист општине 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 својој седници одржаној дана 22.09.2017.године донела је следеће 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I. ПОСТАВЉА СЕ Миљан Радосављевић, дипломирани правник из Куршумлије за 
Начелника Општинске управе општине Куршумлија. 
 

II. Именовани се поставља за Начелника Општинске управе општине Куршумлија  на 
период од 5 годинa. 

 
III. Именовани ће се након престанка функције или разрешења распоредити у Органу 

управе општине Куршумлија на радно место сходно својој стручној спреми.  
 

IV. Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

V. Решење доставити: именованом, служби за управљање људским ресурсима и 
архиви. 

 

 
 
  Број: II-02-225/2017-7 
  У Куршумлији, 22.09.2017.године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
 
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                          Радољуб Видић, дипл.ецц. 
 

4. 

 
На основу тачке 3.1.5. Акционог плана за спровођење националне стратегије за борбу против корупције 
у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (Сл. гласник РС бр. 79/2013 и 61/2016) и члана 
61.  Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015), 
Општинско веће општине Куршмлија на својој седници одржаној дана 22.09.2017 године  донело је 
следећу  
 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Куршумлија 

 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Локалног антикорупцијског плана општине Куршумлија.  
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Члан 2. 

 
 Локални антикорупцијски план општине Куршумлија израдиће радна група коју ће се 
формирати посебним Решењем, на основу модела Агенције за борбу против корупције који је израђен у 
сарадњи са СКГО и ОЦД и доставити га општинског већу ради утврђивања Предлога и достављања 
Скупштини општине Куршумлија ради усвајања. 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 
 
Број : II-02-225/2017-10 
У Куршумлији, дана 22.09.2017. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                                 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                           Радољуб Видић, dipl.ecc. 

 
 

5. 

 
На основу члана 61. Статута општине Куршумлија (Сл. Лист општине Кушрумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 
15/014, 25/015), и члана 4. Став 1. Тачка 8. Одлуке о општинском већу општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија бр. 20/2014) и члана 18. Пословниа о раду општинског већа општине Куршумлија 
(Сл. лист општине Куршумлија бр. 3/2009) Општинско веће општине Куршумлија, на својој седници 
одржаној дана 22.09.2017. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању радне групе за израду и праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана 

општине Куршумлија 
 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ радна група за израду и праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана општине 
Куршумлија  у следећем саставу: 
 

1. Наташа Јовановић, председник комисије  
2. Славимир Михајловић, члан 
3. Стефан Митровић, члан  
4. Петар Мијајловић, члан  
5. Дејана Гвозденовић, члан  

  
2. Задатак радне групе је да у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици 

Србији у периоду од 2013-2018 године (Службени гласник РС", број 57 од 3. јула 2013) и Акционим 
планом за спровођење националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године (Сл. гласник РС бр. 79/2013 и 61/2016) припреми нацрт Локалног 
антикорупцијског плана и исто достави Општинском већу општине Куршумлија која ће утврдити 
предлог Локалног антикорупцијког плана општине Куршумлија. Након усвајања Локалног 
антикорупцијског плана радна група ће пратити његово спровођење. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 
4. Решење доставити именованим члановима и архиви. 

 
Број:II-02-225/2017-11 
У Куршумлији, 22.09.2017.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМИЈА 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                       Радољуб Видић, dipl.ecc.ср.  
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