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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2019

БРОЈ 3

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/2015 и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), и Мишљења Министарства државне
управе и локалне самоуправе бр.110-00-00441/2018-24 од 23.јануара 2019. године Општинско
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 08.02.2019.године, донело је следећи:

ЗАКЉУЧАК
I.

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Статута општине Куршумлија, ради усклађивања са
позитивним прописима и прецизирања појединих одредаба, сходно Мишљењу
Министарства државне управе и локалне самоуправе бр.110-00-00441/2018-24 од
23.јануара 2019.године.

II.

III.

Предлог Статута општине Куршумлија доставити Министарству државне
управе и локалне самоуправе ради давања мишљења о усклађености Статута са
Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр.47/2018).
Закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија.

Број: II-02-5/2019-3
У Куршумлији, 08.02.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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2.
Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пролетерских бригада бб
Број: II-02-5/2019-4
Дана: 08.02.2019. године
Куршумлија
На основу члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,
број 88/17), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 61. став
8. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014, 25/015 и
5/2018), Oпштинско већe општине Куршумлија доноси:
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних основних школа са седиштем на
територији општине Куршумлија
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду Елабората о мрежи јавних основних школа са седиштем на
територији општине Куршумлија, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Владан Јовановић, дипл.правник - председник Комисије,
Радиша Никић, професор - члан Комисије,
Драган Николић,професор – члан Комисије,
Наташа Миладиновић, стручни сарадник-психолог – члан Комисије,
Виолета Митровић, стручни сарадник-психолог – члан Комисије.
Члан 2.

Задатак комисије је да предузме све потребне радње у циљу израде Елабората о мрежи јавних основних
школа са седиштем на територији општине Куршумлија у складу са критеријумума предвиђеним уредбима о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних
школа уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и ефективности, доноси
скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, културним, економским,
еколошком и другим карактеристикама, на основу Елабората изради предлог Одлуке о мрежи јавних
основних школа са седиштем на територији општине Куршумлија и исте достави Oпштинском већу
општине Куршумлија на даљи поступак.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење доставити: председнику и члановима Комисије и архиви.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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3.
Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пролетерских бригада бб
Број:II-02-5/2019-5
Дана: 08.02.2019. године
Куршумлија
На основу члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,
број 88/17), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 61. став
8. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014, 25/015 и
5/2018), Oпштинско већe општине Куршумлија доноси:
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на
територији општине Куршумлија
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду Елабората о мрежи јавних предшколских установа са седиштем
на територији општине Куршумлија, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Владан Јовановић, дипл.правник - председник Комисије,
Марија Пећаранин, стручни сарадник васпитач - члан Комисије,
Гордана Николић, стручни сарадник васпитач – члан Комисије,
Члан 2.

Задатак комисије је да предузме све потребне радње у циљу израде Елабората о мрежи јавних
предшколских установа са седиштем на територији општине Куршумлија у складу са критеријумума
предвиђеним уредбима о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и
ефективности, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским,
културним, економским, еколошком и другим карактеристикама, на основу Елабората изради предлог
Одлуке о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Куршумлија и исте
достави Oпштинском већу општине Куршумлија на даљи поступак.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење доставити: председнику и члановима Комисије и архиви.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.
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4.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.закона, 101/016-др.закон и 47/018), члана 61. Статута 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 седници
одржаној дана 08.02.2019. године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за
2019. годину у следећем саставу:
1. Ђиновић Јовица, дипл.инг.пољопривреде-председник
2. Радовић Јелена, дипл.инг.пољопривреде-члан
3. Арсеније Тодоровић, мастер инг.пољопривреде-члан

II.

Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о буџету општине Куршумлија
изради Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Куршумлија за 2019. годину који ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на давање
сагласности.

III.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

IV.

Решење доставити:именованима и архиви.

Број: II-02-5/2019-6
У Куршумлији, 08.02.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.
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5.
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.
129/07, 83/014 -др.закон и 101/2016-др.закон и 47/018) члана 20 и 49 Закона о јавној
својини (Службени гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др Закон
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 61 Статута Општине Куршумлија ( Службени лист
Општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 И 5/018) и члан 18.
Пословника о раду Општинског већа ( Сл. лист Општине Куршумлија бр.3/09) Општинско
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 08.02.2019.године донело је
ОДЛУКУ
Овом одлуком мења се намена пословног простора у јавној својини Општине
Куршумлија и то:
- Пословни простор у ул. Палих бораца бр. 21 површине 82 м2 (приземље ) на
кат.парцели бр. 5090 КО Куршумлија зграда бр. 1.
- Наведене пословне просторије престају да буду комерцијалне непокретности и
постају некомерцијалне и исте ће се користити за потребе смештаја директних и
индиректних буџетских корисника.
Образложење
Због повећања обима послова службе за пољопривреду Општине Куршумлија и
туристичке организације општине Куршумлија, указала се потреба за новим пословним
просторијама како би поменуте службе несметано обављале своје послове.
Просторије у улици Палих бораца се налазе у непосредној близини просторија где
су сада смештене наведане службе и највише погодују раду ових служби те је из тих
разлога одлучено да просторије које су се до сада користиле у комерцијалне сврхе убудуће
се користе у некомерцијоналне сврхе, односно за смештај пољопривредне службе и
туристичке организације.
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.
Број: II-02-5/2019-9
У Куршумлији, 08.02.2019.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић дипл.ецц.с.р.

Страна 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 3

Датум: 08.02.2019.године

САДРЖАЈ

1. Закључак о утврђивању предлога Статута општине Куршумлија............................

7

2. Решење о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних основних
школа са седиштем на територији општине Куршумлија........................................

8

3. Решење о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних
Предшколских Установа са седиштем на територији општине Куршумлија..........

9

4. Решење о именовању Комисије за израду Програма мера подршке за
спровођење п ољопривредне политике и политике руралног развоја.................

10

5. Одлука о промени пословног простора...................................................................

11

