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ГОДИНА 2020        БРОЈ 53                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 46. став 1., 2. и 3. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично тумачење) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на својој  седници одржаној дана  16.09.2020. године 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ  да је престао мандат одборника у Скупштини општине 
Куршумлија и то: 

 
1. Радољубу Видићу, одборнику са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ.,   због избора на функцију Председника општине 
Куршумлија; 

2. Војимиру Чарапићу,  одборнику са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
ЗА НАШУ ДЕЦУ., због избора на функцију Заменика председника општине 
Куршумлија; 

 
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 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима  
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла,  
односно функције, које су у складу са законом неспојиве са функцијом одборника, и у том 
случају Скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао 
мандат.  
                Како је на седници Скупшине одржаној дана 20.08.2020. године одборник  Радољуб 
Видић, са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.  изабран за Председника 
општине и одборник Војимир Чарапић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 
ДЕЦУ. изабран за Заменика председника општине,  одлучено је 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: I-02-86/2020-1 
У Куршумлији, дана  16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                    Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2.  

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. и члана 12 став 2. Пословника о раду 

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

општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020.године,  донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
 

III. ПОТВРЂУЈУ СЕ  мандати  одборницима  Скупштине општине Куршумлија 
Куршумлија   и то: 

 
1. Јасмина Вучковић-са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

2. Ивана Сабо Костић- са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

IV. Мандат одборника траје до истека мандата одборника којима је престао 
мандат. 

 
V. Ову Одлуку 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. и 12. став 2. 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, јавним гласањем, на основу Извештаја Комисије за административна 
питања Скупштине општине Куршумлија. 

Имајући у виду да је на конститутивној седници СО-е Куршумлија од 20.08.2020. 
године одборник Радољуб Видић, са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
изабран  за председника општине а  одборник Војимир Чарапић са изборне листе  
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ.  изабран за заменика председника општине, 
општинска изборна комисија је дана 02.09.2020. године, на основу претходно прибављене 
сагласности, доделила мандат канидидату за одборника Јасмини Вучковић са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. и Ивани Сабо Костић са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. и издала Уверења о избору за одборника.  

Комисија за административна питања Скупштине општине Куршумлија је заседала 
дана 14.09.2020. године и у свом Извештају предложила да се потврде мандати кандидатима 
за одборнике Јасмини Вучковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. и 
Ивани Сабо Костић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Скупштина општине Куршумлија је,  на основу свега напред наведеног, одлучила као 
у диспозитиву ове Одлуке. 
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Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 сати од  дана доношења Одлуке. 

 
Број: I-02-86/2020-2        
У Куршумлији, дана 16.09.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                      
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                               Дејан Ловић, инг.машинства ср. 
 



Страна   419            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

3. 
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4.  

На основу члана 76.  Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 22. и 
41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ    Извршење Одлуке о буџету општине Куршумлија јануар-јун за 

2020. годину;   

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити:   Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и 

финансије и архиви. 

Број: I-02-86/2020-3 
У Куршумлији, дана  16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Дејан Ловић,инг.машинства ср. 
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5. 

 



Страна   541            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   542            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   543            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   544            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   545            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   546            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   547            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   548            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   549            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   550            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   551            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   552            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   553            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   554            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   555            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   556            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   557            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   558            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   559            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   560            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   561            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   562            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   563            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   564            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   565            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   566            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   567            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   568            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   569            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   570            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   571            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   572            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   573            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   574            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   575            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   576            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   577            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   578            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   579            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   580            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   581            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   582            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   583            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   584            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   585            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   586            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   587            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   588            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   589            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   590            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   591            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   592            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 



Страна   593            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

 

6. 

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16,113/17,113/17-др.закон,95/18) и члана 41. 
Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија”, број 6/19) 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 16.09.2020. године, усвојила  је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
I У  Кадровском плану у Општинској управи, посебним организационим јединицама и 
општинском правобранилаштву општине Куршумлија за 2020.годину у  одељку II 
„Планирани број запослених за 2020.годину“ , након тачке 4. додаје се тачка 5. и гласи: 
 
 
5. Планирани број запослених у Јединици за интерну ревизију  
  

Службеници Број службеника 

Саветник 3 

 

  

   
 
 
II       У осталом делу Кадровски  план  у Општинској управи, посебним организационим 
јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија за 2020.годину остаје 
непромењен. 

 
 

  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Чланом 78.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе(„Сл.гласник РС“,бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон,95/18) је предвиђено да се 
измена Кадровског плана може вршити у случају измене Одлуке о буџету. 

Одлука о оснивању јединице за интерну ревизију општине Куршумлија број II-02-
138/2019 од 16.10.2019.године у члану 6.прописује да Јединица за интерну ревизију има три 
интерна ревизора, од којих је један руководилац Јединице за интерну ревизију. 

 Чланом 77.сатв 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“,бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон,95/18) прописано је 
да Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина Општине истовремено 
са усвајањем Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе. 
          
Број: I-02-86/2020-4 
У Куршумлији, дана  16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

               Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

7. 

На основу члана 63. и члана 64.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“  бр. 
15/16),   члана  32.  став 1 тачка 8)  и члана 46. став 1. тачка 5б)  Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18)  и члана 
41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 16.09.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
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О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је 

оснивач општина Куршумлија, за I и II квартал 2020. године 
 

I УСВАЈА СЕ  Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина 

Куршумлија, за I и II квартал  2020. године, која чини саставни део овог Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним 

предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-5 
У Куршумлији, дана 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Дејан Ловић,инг.машинства ср.  

8. 

 На основу члана члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 
бр.15/16 и 88/2019) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
16.09.2020. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  прву измену Програма пословања ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2020. годину и прву измену Програма коришћења 

субвенција ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2020. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-6 
У Куршумлији, дана 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
          Дејан Ловић ,инг.машинства ср.  

9. 

 На основу члана 32. 3акона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС" бр.129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018), члана 46. Закона о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 
одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
др.закон, 9/2020), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/2019), и члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина Општине 
Куршумлија, на седници одржаној дана: 16.09.2020. године, донела је: 



Страна   596            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

 
ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА 

- парцијалне измене- 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о изради Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија - 
парцијалне измене, бр.I-02-185 /2019 од 23.12.2019.године мења се члан 2. и то: 
- у ставу 2., тачка 1, после речи (тзв. ''ПЕТЉА''), додаје се: '' и саобраћајница намењена за 
измештање транзитног саобраћаја из центра Куршумлије''; 
- у ставу 2., после тачке 14 додаје се тачка 15 која гласи: ''Локација 15: Простор привредне 
делатности, који обухвата парцеле: 3407/1, 3407/2, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973/1, 4973/2, 
4973/3, 4973/4 и 4973/5, све КО Куршумлија''; 
- у ставу 3. уместо речи: ''ове одлуке'' сада стоји: ''одлуке о измени и допуни одлуке о изради 
Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија - парцијалне измене''. 
 

Члан 2. 
 У свему осталом Одлука о изради Првих измена и допуна плана генералне регулације 
Куршумлија - парцијалне измене, бр.I-02-185 /2019 од 23.12.2019.године остаје 
непромењена. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Куршумлија''. 
 
Број: I-02-86/2020-7 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА 

-парцијалне измене- 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), којом је прописано да Одлуку о изради 
планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за 
планове. 
 Одлуком о измени и допуни одлуке о изради првих измена и допуна плана генералне 
регулације Куршумлија обухваћено је додатно подручје од око 9.60.34 м2 што чини укупно 
подручје  које се разрађује планом од око 100ha у дефинисаном обухвату КО Куршумлија. 
 
 Овом Одлуком се врши:   
 

1. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
- У простору привредне зоне «Металац»  (локација 15) укида се планирана јавна 
саобраћајница на к.п.бр.: 3407/2, КО Куршумлија, јер не постоји потреба за истом. С обзиром 
да је цео комплекс јединствен - има исту намену, јединствено власништво (једног власника ) 
и има излаз на јавну саобраћајницу – улица Немањина (бр.кп. 6006), плански прихватљивије 
решење је  приватни сервисно - колски прилаз. 
-  На делу планираног подручја за привредне делатности у зони C (локација 1) потребно је 
извршити анализу планиране трасе транзитног саобраћаја и дати предлог новог решења.  
 
 

2. ПРОМЕНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ 
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 Промена планиране намене: Привредне делатности у Зони А (Локација 15), на к.п.бр. 
4969, 4970, 4971, 4972, 4973/1, 4973/2, 4973/3, 4973/4 и 4973/5 КО Куршумлија'' на којима 
су постојећи пословни и стамбено-пословни објекти,  врши се у циљу визуелне урбанизације 
центра града дуж улице Немањина. 
 
 
 Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о 
изради Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом општине и другим 
прописима. 
 
 

10. 

На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', 
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 41. и 116. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно 
укидање или променa подручја месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број 
чланова савета, надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице, поступак избора 
чланова савета месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата 
чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, сарадња месне заједнице са 
другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне 
заједнице, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на 
територији општине Куршумлија (у даљем тексту: Општина). 

Сеоске и градске месне заједнице 

Члан 2. 

Овом одлуком образују се сеоске и градске месне заједнице као облици месне 
самоуправе и одређују се њихова подручја и послови. 

Циљ образовања месних заједница 

Члан 3. 

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у 
селима и градским насељима. 

Месна заједница може се основати и за два или више села. 

Статут месне заједнице 
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Члан 4. 

 Месна заједница има свој статут. 

Статутом Месне заједнице уређује се:број чланова Савета месне заједнице; 
критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и 
заменика председника Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и 
повремених радних тела Савета месне заједнице;дан месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад. 

Правни статус 

Члан 5. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених 
Статутом општине и овом Одлуком. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

Представљање и заступање месне заједнице 

Члан 6. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и 
наредбодавац је за извршење финансијског плана. 

Печат месне заједнице 

Члан 7. 

Месна заједнице има печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина 
Куршумлија, Месна заједница ________________ (назив месне заједнице). 

Назив месне заједнице исписан је на српском језику, ћириличким писмом. 

Имовина месних заједница 

Члан 8. 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана 
средства, као и права и обавезе. 

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на 
непокретностима које су у јавној својини Општине. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, 
користи и располаже у складу са законом, одлукама општине Куршумлија, овом одлуком и 
Статутом месне заједнице. 

Образовање месних заједница 

Члан 9. 

На територији општине Куршумлија образују се следеће месне заједнице: 

1.Месна заједница  Милош Мушовић. 
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 Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од кружног тока десном страном 
улице Милоје Закић до капије новог гарнизона Војске Србије, десном страном гарнизона па 
косом Боровњака до улице Баћоглавске, десном страном границе села Баћоглава и 
Куршумлије до улице Његошеве и куће Јордана Новаковића даље десном страном границе 
између села Баћоглава и Куршумлија до реке Топлице, низводно десном страном реке 
Топлице до градског водовода, поред градског водовода до улице Вука Караџића, десном 
страном улице Вука Караџића до улице Његошеве и десном страном улице Његошеве до 
Кружног тока.  

2.Меснa заједнице  Стеван Немања. 

 Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од зграде Ветеринарске станице 
каналом узводно до комплекса манастира Свети Никола, спољном границом комплекса 
десно, па венцем Пантићког брда до Јаблановића долине, њеном десном страном до почетка 
улице Блачке, затим средином Мирне долине све до велике кривине у Вељковићима-улица 
Р.М.Само, десном страном улице све до гвозденог моста, па десном обалом реке Топлице све 
до ветеринарске станице. 

3.Месна заједница  Милоје Закић. 

 Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Ветеринарске станице, левом 
страном улице Милутина Ускоковића до улице Топличке, поред зграде 
Електродистрибуције, узводно десном страном реке Топлице до ушћа Кречанског потока у 
реку Топлицу, узводно десном страном Кречанског потока до улице Топличке испред кућа 
Рајка Милошевића, даље границом села Доња Микуљана и Горња Микуљана са Куршумлијом 
испред куће Томе Јаковљевића до изнад насеља Бановића и даље границом насеља Лазовићи 
са насељем Пантићи и десно каналом до централе и Ветеринарске станице.  

4. Месна заједница  Косанчић Иван. 

Подручје ове месне заједнице обухвата територију од згрде ПЗП Ниш у ул. Р.М.''Само'' 
па десном страном улице Косанчић Ивана до моста преко реке Топлице па ободом 
Самоковског брда (комплетно насеље у улици Десанке Максимовић и насеље са десне стране 
ул. Косанчић Ивана до краја улице) све до Самоковског потока, а десном обалом потока 
поред железничке станице све до уливања у реку Косаницу, левом обалом реке Косанице све 
до ушћа у реку Топлицу па преко моста до почетка улице Петра Бојовића (насеље код 
Петље), левом страном улице све до петље па десном страном улице РМ ''Само'' до прве 
кривине одатле венцом брда до насеља Савићи, па сеоским путем који води венцем брда до 
нове сточне пијаце у Мачковцу, затим левом страном Блачке улице све до Мирне долине, 
њеном левом страном до велике кривине у Вељковићима, па левом страном улице РМ 
''Само'' све ди зграде ПЗП-а.  

5. Месна заједница  Радош Јовановић - Сеља. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Аутобуске станице десном 
страном улице Немањине до улице Косовске, десном страном улице Косовске до Џубокса, 
левом страном ограде Дечјег вртића ''Сунце'' до ограде гарнизона Војске Србије, левом 
станом ограде Војске Србије до излазне капије гарнизона Војске Србије у улици 4 Јули, 
десном страном улице 4 Јули до улице Милоје Закића, десном страном улице Милоје Закића 
до Кружног тока и улице Његошеве, десном страном улице Његошеве до улице Вука 
Караџића, десном страном улице Вука Караџића обухватајући фудбалско игралиште и 
градски водовод до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице до аутобуске 
станице.  

6. Месна заједнице Дринка Павловић. 
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Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од моста на реци Топлици код ДОО 
''Металац'' левом страном улице Немањине до улице Косовске, левом страном улице 
Косовске до Железничке станице обухватајући железничку станицу, преко реке Бањске до 
бившег ресторана на Самокову, низ Самокова до ушћа реке Бањске у реку Топлицу, узводно 
левом страном реке Топлице до моста код ДОО ''Металац''.  

7. Месна заједница Гвоздени Пук. 

Подручје ове месне заједнице обухвата део од зграде Џубокса левом страном ограде 
Дечјег вртића до Старе касарне па ивицом ограде касарне до улице 4.јули левом страном до 
капије Нова касарне, па ивицом њене ограде до баћоглавског потока, левом страном потока 
узводно до кућа Симића, па левом страном улице Старине Новака до кућа Ђукића, одакле 
прати границе Катастарских општина Куршумлија и Баћоглаваа-тј. Венцем и ободом насеља 
све до марковићког потока његовом левом страном преко велике кривине низводно све до 
ушћа у реку Бањску, левом обалом реке Бањске низводно све до испред Железуничке 
станице одакле до ограде Дечјег вртића код Џубокса.  

8. Месна заједница Барлово. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Барлово, Богујевац, Горње 
Точане, Доње Точане и Ново Село.  

9. Месна заједница Грабовница. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Грабовница, Дединац, 
Космача, Крчмаре и Маричиће.  

10. Месна заједница Баћоглава. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Баћоглава, Жегрова, Селиште 
и Мирница. 

11. Месна заједница Дегрмен. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата несељена места Дегрмен, Мачја Стена, 
Васиљевац и Прекорађа.  

12. Месна заједница Мердаре. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мердаре, Матарова и 
Преветица.  

13. Месна заједница Доња Микуљана. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Доња Микуљана, Горња 
Микуљана, Дубрава и Данковиће. 

14. Месна заједница Добри До. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Добри До, Трпезе, Трн и 
Секирача.  

15. Месна заједница Жуч. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Жуч, Игриште, Влахиња, 
Селова и Невада.  

16. Месна заједница Пролом. 
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Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Пролом и Велико Пупавце.  

17. Месна заједница Рударе. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Рударе.  

18. Месна заједница Куршумлијска Бања. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Куршумлијска Бања, Врело, 
Крток, Вукојевац, Дабиновац, Тачевац, Љуша, Трмка и Штава.  

19. Месна заједница Луково. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Луково, Мрче, Требиња, 
Сеоце, Љутова, Растелица, Парада и Штава.  

20. Месна заједница Мерћез. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мерћез, Бабица, Жалица, 
Пачарађа, Магово, Трећак, Паваштица.  

21. Месна заједница Мачковац. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Мачковац, Пљаково, Вршевац 
и Бело Поље.  

22. Месна заједница Рача. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Рача, Равни, Шорт, Мала 
Косаница, Кутлово, Купиново, Зебице, Орловац, Механе и Дешишка.  

23. Месна заједница Спанце. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Спанце. 

24. Месна заједница Тмава. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Тмава.  

25. Месна заједница Коњува. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Коњува и Перуника.  

26. Месна заједница Кастрат. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Кастрат и Висока.  

27. Месна заједница Иван Кула. 

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Иван Кула, Ђаке, Свињиште и 
Заграђе. 

28. Месна заједница Марковиће.  

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Марковиће, Тијовац и 
Самоково.  

29. Месна заједница Пепељевац. 

Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место Пепељевац.  



Страна   603            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

30. Месна заједница Сагоњево.  

Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место Сагоњево. 

Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице 

Члан 10. 

 Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице 
покреће се на образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на 
које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница 
или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну 
заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више 
постојећих месних заједница. 
 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се 
извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне 
заједнице. 
 Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском већу. 
 Скупштина општине, уз предходно прибављено мишљење грађана на подручју на 
које се предлог односи, одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени 
подручја и укидању месних заједница. 
 

Мишљење Савета месне заједнице о промени подручја и укидању месне заједнице 

Члан 11. 

Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога одлуке о промени подручја и 
укидању месне заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог 
односи. 

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од дана достављања нацрта 
одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је 
мишљење позитивно. 

II ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Јавност рада 

Члан 12. 

Рад органа месне заједнице је јаван. 

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

- преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката 
јавности и постављањем на огласној табли месне заједнице или коришћењем интернет 
презентације општине Куршумлија, у складу са техничким могућностима месне заједнице; 

- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне 
заједнице. 
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Члан 13. 

У циљу  остваривања  права  грађана  на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање  грађана  по питањима  од  значаја  за грађане месне заједнице, месна 
заједница може да отвори званичну интернет презентацију на којој ће објављивати  
информације, одлуке,  извештаје  и друге акте месне заједнице, као и  вести  од значаја  за  
грађане са подручја месне заједнице или користити за наведену намену интернет 
презентацију општине Куршумлија.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених 
мрежа. 

III ПОСЛОВИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 14. 

 

Ради задовољавања заједничких потреба грађана на свом подручју, месна заједница 
обавља следеће послове:  

1. Подстиче, обједињава и доставља надлежним органима, јавним предузећима и 
установама, иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 
интереса;  

2. Учествује у изградњи комуналних објеката и путева када су јавна предузећа 
инвеститори тих објеката;  

3. Сарађује на одржавању комуналних обејката и путева и у обављању комуналних 
делатности које је општина поверила јавним предузећима и другим предузећима и 
предузетницима;  

4. Стара се и предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности 
и заштиту и унапређење животне средине;  

5. Обезбеђује одржавање комуналних објеката и путева и обављање комуналних 
делатности које нису поверене јавним предузећима и другим предузећима и 
предузетницима;  

6. Обезбеђује просторне и организационе услове за културно-уметничке активности 
грађана;  

7. Сарађује на стварању услова за рад предшколске установе, основне школе и других 
облика васпитно-образовног рада са децом;  

8. Стара се о просторним и организационим условима за спортске и рекреативне 
активности;  

9. Сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на 
стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту;  

10. Спроводи хуманитарне акције на свом подручју;  
11. Стара се о заштити од елементарних непогода и организованом отклањању или 

ублажавању последица елементарних непогода, задовољавању потреба и интереса у области 
цивилне заштите;  

12.  Помаже рад удружења грађана;  
13. Сарађује са општинском управом и другим органима локалне самоуправе и 

државним органима у вршењу њихових послова;  
14. Обавља друге послове у складу са законом и актима Скупштине општине.  

 
Месној заједници се у складу са законом поверавају изворни послови општине 

одређени овом и посебним одлукама Скупштине општине. 

IV САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Савет месне заједнице 
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Члан 15. 
 Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне 
заједнице. 

 Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног 
гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне заједнице и 
овом одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице 
који је навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у Савет месне 
заједнице. 

За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно способан 
грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је предложен за 
члана Савета месне заједнице. 
 Председника и заменика председника Савета месне заједнице бира Савет из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне 
заједнице.  

1.  Чланови Савета месне заједнице 

Број чланова Савета месне заједнице 

Члан 16. 

Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 11 чланова. 

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 

 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Територијални принцип 

Члан 17. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

Примена територијалног принципа 

Члан 18. 

У складу са територијалним принципом, у сеоским месним заједницама које су 
састављене од више села, свако село бира своје чланове Савета месне заједнице, у складу са 
бројем који је одређен у Статуту месне заједнице. 

Статутом месне заједнице утврђује се број чланова Савета месне заједнице из сваког 
села. 

У сеоским месним заједницама које су основане за једно село и у градским месним 
заједницама избор чланова Савета месне заједнице врши се по правилу тако што се утврђује 
јединствена листа кандидата за цело подручје месне заједнице. 

Статутом месне заједнице може се прописати да поједини засеоци или делови 
градске месне заједнице имају своје чланове у Савету месне заједнице. 

У складу са територијалним принципом, у случају из става 4. овог члана, сваки 
заселак и сваки део градске месне заједнице бира своје чланове Савета месне заједнице, у 
складу са бројем који је одређен Статутом месне заједнице. 
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2.  Расписивање избора 
 

Члан 19. 
 Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној 
јединици. 

Рокови за расписивање избора 

Члан 20. 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана пре 
краја мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 
дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 
почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори 
за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник 
Скупштине општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о 
ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о 
расписивању избора из става 2. ове одлуке. 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице 

Члан 21. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 5 грађана са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице.  

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне 
заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

Изабрани кандидати 

Члан 22. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који 
се бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се 
понавља. 

V. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 23. 
Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачка комисија и Другостепена изборна 
комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу 
закона и прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута 
месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 
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Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за 
спровођење избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 
 

Изборна комисија 
за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

Члан 24. 
Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени овом одлуком. 
 

Стални састав Изборне комисије 
Члан 25. 

Изборну комисију у чине председник и четири члана које именује Скупштина 
општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у 
раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник и секретар изборне комисије имају заменике. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне 

комисије именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

Председник, заменик председника, секретар, заменик секретара  и чланови Изборне 
комисије, именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у 
сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије могу бити грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Општине. 

 
Надлежност Изборне комисије 

Члан 26. 
Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице 

врши следеће послове: 
1) стара се о законитости спровођења избора; 
2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове; 
4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница; 
5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове савета месних заједница: 
6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 
7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница; 
8) проглашава пријаву кандидата; 
9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка 

места и записнички их предаје бирачким комисијама; 
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 
11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове 

савета месних заједница; 
 

Бирачка комисија 
Члан 27. 

Бирачка комисија ради у сталном саставу. 
Бирачку комисију у сталном саставу чине председник и два члана. 
Председник и чланови бирачке комисије имају заменике. 



Страна   608            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

Бирачку комисију именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни 
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачкој 
комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  именовањем за 
члана Изборне и Другостепене изборне комисије. 
 

Надлежност бирачке комисије 
Члан 28. 

Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност 
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са 
Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница и овом Одлуком. 

Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница, у року 5 дана од дана 
расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 

Ограничења у именовању чланова бирачке комисије 
Члан 29. 

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане  
изборе за члана Савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не могу бити лица која су 
међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства. 

 Ако је бирачка комисија састављена супротно одредби става 3. овог члана, бирачка 
комисија се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови 
које замењују. 

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 

 
Замена члана бирачке комисије 

Члан 30. 
            Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније до отварања 
бирачких места на дан одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће по 
службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 29. oве одлуке. 

Другостепена изборна комисија 
Члан 31. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење 
Изборне комисије. 

Другостепену изборну комисију именује Скупштина општине. 
Другостепена изборна комисија се именује истовремено када и Изборна комисија. 

 
Рад Другостепене изборне комисије 

Члан 32. 
Другостпену изборну комисију чине председник и два члана. 
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и 

који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 



Страна   609            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету,. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на 
период од 4 године и могу да буду поново именовани. 
 

Стручна административна и техничка помоћ 
Члан 33. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и 
техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне 
комисије и бирачких комисија. 

VI  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
 
 

Рок за подношење пријаве кандидата 
Члан 34. 

          Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања 
избора у месној заједници. 
 

Садржина пријаве кандидата 
Члан 35. 

         Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата наводи се према српском правопису и ћириличким писмом. 

 
Образац пријаве предлога кандидата 

Члан 36. 
         Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи:  
1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да 
подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице; 
2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата. 
         Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и: 
потврду о изборном праву и потврду о пребивалишту. 
          Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија                         
Упутством за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, које је дужна да објави 
у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

 
Недостаци у пријави предлога кандидата  

Члан 37. 
           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета 
благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве. 
           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога 
кандидата, закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова 
од часа достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве 
указује на начин отклањања недостатака. 
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           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, 
односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, 
донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

Проглашење предлога кандидата 
Члан 38. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 
          Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија 
доставља кандидату без одлагања. 
          Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања збирне листе кандидата 
за члана Савета месне заједнице. 
 

Обустављање поступка избора  
Члан 39. 

           У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о 
обустављању поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 
           Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из 
става 1. овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
 
VII  ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 
 

Садржина збирне изборне листе кандидата 
Члан 40. 

            Збирна изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све 
предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, 
занимању и пребивалишту. 
            У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне 
заједнице, у складу са чланом 18.став 4. и 5. ове одлуке, збирна листа се посебно сачињава за 
сваки део месне заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих 
кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 
            Редослед кандидата на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 
            Изборна комисија неће утврдити збирну изборну листу кандидата за чланове Савета 
месне заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне 
заједнице који се бира. 
            Изборна комисија утврђује збирну изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице и објављује их ''Службеном листу општине Куршумлија '', најкасније 10 дана пре 
дана одржавања избора. 
            Изборна комисија је дужна да збирну изборну листу кандидата за чланове Савета 
месне заједнице и објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет 
презентацији Општине. 
 
VIII  БИРАЧКА МЕСТА 
 

Надлежност за одређивање бирачких места 
Члан 41. 

            Изборна комисија одређује и оглашава у „Службеном листу општине Куршумлија“ и на 
огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, 
најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. 
            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори 
за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове 
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Савета месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка 
изборна комисија, у складу са сагласношћу из члана 20. став 4.ове одлуке. 

Начин одређивања бирачких места 
Члан 42. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
            У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 
бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  
            Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 
            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 
            Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета 
месне заједнице или члана његове породице. 
            Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде 
приступачно особама са инвалидитетом. 
 

Гласање бирача 
Члан 43. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.  
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата 

и то највише до броја чланова савета месне заједнице који се бира. 
 
IX  БИРАЧКИ СПИСКОВИ 
 

Упис и промене у бирачком списку 
Члан 44. 

            Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис 
бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све 
до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 
Члан 45. 

           Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Куршумлија'' 
коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у 
месној заједници. 
 
X  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 
 

Члан 46. 
           Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом 
бирачког места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на 
огласној табли месне заједнице или на другим местима погодним за обавештење грађана 
месне заједнице. 
           Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора у месној заједници. 
 
XI  ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Обезбеђивање изборног материјала 
Члан 47. 
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           Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска 
управа за сваку бирачку комисију, у складу са Упутством за спровођење избора у месним 
заједницама. 
  

Употреба језика и писама 
Члан 48. 

           Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст збирне изборне листе, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачке комисије и текст уверења о 
избору за члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 
 
XII   УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
   

Утврђивање резултата избора 
Члан 49. 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија ће у року од 48 
часова од затварања бирачких места утврдити резултате избора за сваку месну заједницу и о 
томе сачињава записник.  

Резултати избора се одмах објављују у „Службеном листу општине Куршумлија“ и на 
огласној табли месне заједнице. 
 
XIII   НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
 

Домаћи и страни посматрачи 
Члан 50. 

            Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора и 
заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране 
организације и удружења којa желе да прате рад органа за спровођење избора, подносе 
пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који 
прописује Изборна комисија. 
             За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два 
посматрача. 
             За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи  могу да пријаве највише 
једног посматрача. 
  

Овлашћење и акредитације посматрача 
Члан 51. 

            На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне комисије, 
односно бирачких комисија, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће 
овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора. 
           Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији 
посматрачи прате изборе. 
 
XIV  СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 52. 
           Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити се: 
–набавку и штампање изборног материјала, 
–накнаде за рад чланова Изборне комисије, 
–накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 
–накнаде за рад чланова бирачких комисија, 
–накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању послова 
спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 
–набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 
–превозничке, ПТТ и друге услуге. 
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           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 
XV  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
 

Члан 53. 
Сваки бирачи кандидат за члана Савета месне заједницеима право на заштиту 

изборног права, по поступку утврђеном овом одлуком. 
 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, 
утврђивања и објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно 
извршена радња или учињен пропуст. 
  

Члан 55. 
 Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и 
доставити га подносиоцу приговора. 
 Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

Члан 56. 
 Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној 
комисији у року од 24 часа од достављања решења. 
 Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а 
најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 
 Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  најкасније у 
року од 48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

Члан 57. 
 Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у 
поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице 
или ће поништити избор члана Савета месне заједнице. 
 Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и 
ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија 
може својом одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне 
комисија у свему замењује поништени акт. 
 Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета 
месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе 
понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и 
по поступку утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 
 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
 Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне 
листе. 
           У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног гласања. 
            Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  
 
XVI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 58. 
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 Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата 
избора. 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

Члан 59. 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних 
резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 

 Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

Члан 60. 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 

Члан 61. 

 Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице.  

 Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета 
месне заједнице 

 Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата у писаном облику. 

 За председника Савета месне заједнице изабран је кандидат који је добио већину 
гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

 Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну 
већину, у другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи 
број гласова. 

 У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата 
гласања и преузима вођење седнице. 

 Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице, на 
предлог председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице. 

 Статутом месне заједнице детаљније се уређује поступак избора председника и 
заменика председника Савета месне заједнице. 

Примопредаја дужности 

Члан 62. 
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 Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој 
форми изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице 
на дан примопредаје. 

XVII НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 63. 

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

 4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

 5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 
подручју месне заједнице;  

 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

 7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су 
од интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и 
спроводи закључке зборова грађана; 

 9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

 10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних 
непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

 11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на 
стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

 12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

 13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао 
мандат у случајевима из члана 70. став 1. тачка 2. до 6.ове oдлуке и покреће иницијативу за 
избор новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

 15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом 
општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

Ангажовање чланова Савета месне заједнице 

Члан 64. 

 Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова 
других органа месне заједнице на пословима из члана 63. ове oдлуке не подразумева 
стварање додатних финансијских обавеза месној заједници. 
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Запослени у месној заједници 

Члан 65. 

 За обављање послова наведених у члану 63. oве одлуке, месна заједница може да 
запосли лице које заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, одлукама 
Општине и финансијском плану месне заједнице.  

 У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за запошљавање, да 
ли је потребно запошљавање лица на неодређено или одређено време или путем другог 
облика радног ангажовања, као и укупно потребан износ средстава за плате. 

 Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице.  

 Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне 
заједнице. 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 66. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања коначних 
резултата избораза чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке; 
 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог 
Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине општине, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума 
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

Повереник општине 

Члан 67. 

 До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 
заједнице обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са 
доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова 
Члан 68. 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-
техничких и финансијско-материјалних послова. 

 

Организовање рада Општинске управе у месној заједници 

Члан 69. 
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 За обављање одређених послова из надлежности општинске управе,  посебно у вези 
са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним 
заједницама. 
 Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује председник 
општине на предлог начелника општинске управе. 
 
XVIII  ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

Члан 70. 

Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 
1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 
2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци; 
3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 
4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 
5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 
6) подношењем оставке; 

 
Оставка члана Савета месне заједнице 

Члан 71. 
 Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а 
између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 
 После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници 
(усмена оставка) или на првој наредној седници (писана оставка)  констатује да је члану 
Савета престао мандат и о томе одмах обавештава председника Скупштине општине. 
 Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане мандат наступањем 
случаја из члана 70. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке, председник Скупштине општине 
расписује изборе за недостајући број чланова Савета, у року од 15 дана од пријема 
обавештења из става 2. овог члана. 
 
XIX   СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

Члан 72. 

 Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у циљу 
припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 

 Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, 
као и другапитања од значаја за њихов рад. 

XX  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Финансирање месне заједнице 

Члан 73. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 - средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

 - средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

 - донација, поклона и других законом прописаних начина; 
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 - прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

 -других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
Финасијски план месне заједнице мора бити у складу са Одлуком о буџету Општине. 
 

Финансијски план и завршни рачун 

Члан 74. 

 Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 

 У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне 
заједнице. 

 Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана 
усвајања одлуке о буџету Општине. 

 На финасијски план месне заједнице сагласност даје Општинско веће, у складу са 
одлуком о буџету. 

 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне 
заједнице. 

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

Члан 75. 

 На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне 
заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење 
финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у 
поступку припреме Одлуке о буџету за наредну годину. 

 

XXI САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са другим месним заједницама 

Члан 76. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 
другиммесним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 

Сарадња са општином и њеним институцијама 

Члан 77. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, 
јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије 
општине. 
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Сарадња са удружењима  

Члан 78. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

XXII  НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 
Члан 79. 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта 
месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом 
или законом.  

 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице 
за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу 
објављивањем у „Службеном листу општине Куршумлија“.  

 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет 
дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта. 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

Члан 80. 

 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са 
статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на 
то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, 
председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу 
објављивањем у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања 
активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са 
финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 

XXIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Правни континуитет месних заједница 

Члан 81. 

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о месним заједница („Службени лист 
општине Куршумлија“ број 3/06, 6/06, 7/06 и 18/15)  настављају са радом и дужне су да у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом 
Општине и овом Одлуком. 

Спровођење нових избора за Савете месних заједница 

Члан 82. 

Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом Одлуком и усклађеним Статутом 
месне заједнице, спровешће се у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
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До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне заједнице наставља са 
радом до истека мандата на који су изабрани.  

 Уколико је Савету Месне заједнице истекао мандат, до спровођења избора за Савет 
месне заједнице, у складу са овом Одлуком и усклађеним Статутом месне заједнице текуће и 
неодложне послове месне заједнице обавља повереник Општине кога именује Скупштина 
општине. 

Престанак важења Одлуке о месним заједницама 

Члан 83. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама 
("Службени лист општине Куршумлија број 3/06, 6/06, 7/06 и 18/15). 

Ступање на снагу 

Члан 84. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

 
Број: I-02-86/2020-8 
У Куршумлији, дана  16.09.2020 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

11.            

             На основу члана 32. Закона о  локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/14- др. закон и 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута Општине Куршумлија 

(„Сл. лист Општине Куршумлија“, бр.6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 16.09.2020.године доноси  

О Д Л У К У 

О ИЗГРАДЊИ - РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА ПЉАКОВО-МАЧКОВАЦ-БЕЛО 

ПОЉЕ- ПЕПЕЉЕВАЦ КОЈИ ЈЕ ЛОЦИРАН НА КАТ. ПАРЦ. БР. 5988 КО КУРШУМЛИЈА, 977/1 

КО ПЕПЕЉЕВЉЦ  866 И 247  КО МАЧКОВАЦ, 1021 КО БЕЛО ПОЉЕ И 730 КО ПЉАКОВО 

Члан 1.  

Овом Одлуком прописују се услови и начин изградње- реконструкције општинског 

пута Пљаково- Мачковац- Бело Поље- Пепељевац лоциран на кат. парц. Бр. 5988 КО 

Куршумлија, 977/1 КО Пепељевац, 866 и 247 КО Мачковац, 1021 КО Бело Поље и 730 КО 

Пљаково и одређује се инвеститор изградње- реконструкције пута. 

Члан 2.  

             Као инвеститор изградње- реконструкције општинског пута Пљаково- Мачковац- Бело 

Поље- Пепељевљц одређује се Општина Куршумлија са могућношћу ангажовања и другог 

финансијера. 
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Члан 3.  

Сва расположива документација коју је финансирао инвеститор за потребе изградње 

општинског пута из члана 1 ове одлуке послужиће за припремне радове у сврху 

експропријације ради утврђивања јавног интереса за изградњу- реконструкцију пута као и 

за доношење одговарајућих планских докумената и других аката, сагласности и дозвола. 

Члан 4.  

Изградња- реконструкција општинског пута Пљаково- Мачковац- Бело Поље- 

Пепељевац извршиће се на деловима катастерских парцела и то:   

- КО Куршумлија кат. парц. Бр. 5988, 2490/2, 2490/1, 8490/1, 2369/1, 2374, 2376, 
2375, 270, 269, 259, 260, 255, 2488/1, 2423, 2490/3, 2418, 2417 и 2415 

- КО Пепељевац кат. парц. Бр. 977/1, 798, 808, 810, 803, 804, 805, 806/2, 806/1, 978, 
799, 759 и 801 

- КО Бело Поље кат. парц. Бр. 1021, 978, 1025, 977, 964/1 и 963/6 
- КО Мачковац кат. парц. Бр. 866, 922, 923, 919, 918, 894, 1566, 856, 891/3, 891/2, 

891/1, 890, 857, 885, 858, 883, 882, 881, 880, 877, 876, 875, 861, 863/3, 868, 864/2, 
865/2, 865/1, 826, 255, 252/1, 251, 856, 879, 860, 249/2, 249/1, 248, 246, 243, 263/7, 
263/2, 263/1, 267, 242/3, 242/2, 269, 270/3, 270/2, 270/1, 271/3, 271/2, 271/1, 
242/1, 241, 273, 274, 275, 276/1, 278/2, 278/1, 279/1, 240, 239, 238/3, 281, 282, 
222/3, 238/1, 238/2, 237, 222/2, 223, 235/1, 235/2, 234/4, 234/5, 234/6, 226, 234/1, 
231, 227, 208, 204, 201, 247 

- КО Пљаково кат. парц. Бр. 345, 347, 350, 356, 361/1, 361/2, 363/4 и 730 
 

Члан 5.  

 

На основу ове одлуке и пројекта експропријације Општина Куршумлија ће поднети 

предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса за експорпријацију у корист 

и за потребе Општне Куршумлија а ради изградње – реконструкције општинског пута из 

члана 1 а на деловима парцела из члана 4 ове одлуке. 

Члан 6.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу  

општине Куршумлија“ .  

Број: I-02-86/2020-9 
У Куршумлији дана 16.09.2020 год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                        
                                                                                        Дејан Ловић.инг.машинства ср. 

 

12.                                         

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,  

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), на основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 41. Статута 

општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 6/2019) и на основу 
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Закључка Савета за саобраћај општине Куршумлија бр. II-02-55/2020-1 од 26.06.2020. 

године, а на предлог Општинског Већа општине Куршумлија, Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О  измени  и  допуни  Одлуке  о  комуналном  реду 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду („Службени лист општине Куршумлија бр. 35/016 и 10/017) 

врше се следеће измене и допуне и то: 

- У члану 19. додаје се став 5. који гласи: 

„Површине око зграде - преостали део грађевинске парцеле те зграде, ограђен или 

неограђен, у оквиру које могу бити двориште, врт, интерне саобраћајнице, површине 

за паркирање возила станара и корисника зграде или други слични елементи 

уређења површине око зграде, на основу Одлуке скупштине стамбене заједнице 

уређује стамбена заједница. Уколико се на истој парцели налази више стамбених 

заједница, неопходна је сагласност свих осталих стамбених заједница. За уређење 

напред наведених површина, Одељење за привреду и локални економски развој 

општине Куршумлија доноси решење, уз претходно достављање Одлуке скупштине 

стамбене заједнице и предлога елабората“. 

 

Члан 2. 

У свему осталом  Одлука о комуналном реду („Службени лист општине Куршумлија 

бр. 35/016 и 10/017) остаје непромењена. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-86/2020-10 

У Куршумлији,  16.09.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

13. 

На основу члана 6. став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС" бр. 41/2018 и 

95/2018 – др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), Уредбе о категоризацији 

државних путева („Службени гласник РС" бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015), члана 41. 

Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019) и Решења 

о давању сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 344-

03-15077/2020-03 од 19.05.2020. године, Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 16.09.2020. године доноси 
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ОДЛУКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВЦА ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ И ДРУГОГ РЕДА КОЈИ 

ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се правци пружања државних путева IБ, IIА и IIБ реда који 

пролазе кроз насељена места на територији општине Куршумлија.  

Члан 2. 

 Насељена места кроз која се одређују правци пружања државних путева IБ, IIА и IIБ 

реда у смислу ове одлуке су: 

1. Насељено место КУРШУМЛИЈА, 
2. Насељено место КУРШУМЛИЈСКА БАЊА, 
3. Насељено место ПРОЛОМ, 
4. Насељено место ЛУКОВО. 

 
II  ПРАВЦИ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО КУРШУМЛИЈА 

Члан 3. 

 

 Траса државног пута IБ реда број 35: Ниш-Мерошина-Прокупље-Kуршумлија-

Подујево, пролази кроз насељено место Куршумлија, из правца Прокупља ка 

административном прелазу Мердаре, улицом Петра Бојовића,  од km 252+390 до km 

252+943, укупне дужине  553 m. 

Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт   Од  7,50   до 10,5            553 

 

Члан 4. 

 Траса државног пута IIА реда број 212: Брзеће - Блажево – Мерћез –  Kуршумлија, 

пролази кроз насељено место Куршумлија, из правца Брзећа до прикључка на државни пут 

IБ реда бр.35, улицама Топличка, Милутина Ускоковића  и Радомир Миловановић-Само, од 

km 51+204 до km 55+903, укупне дужине 4.699 m. 

Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт Од 5,00   до 9,0            4.699  

 

Члан 5. 
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Траса државног пута IIА реда број 214: Блаце - Kуршумлија – Kуршумлијска Бања – 

Подујево, пролази кроз насељено место Куршумлија, из правца Блаца ка правцу 

Куршумлијска  

Бања,  улицама Блачка, Светог Саве, делом улице Милутина Ускоковића, Радомир 

Миловановић- Само, 16.фебруар и Косовска, од km 19+317 до km 24+289, укупне дужине  

4.972 m. 

Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт Од 6,00   до 9,5       4.972 

 

III  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО КУРШУМЛИЈСКА 

БАЊА 

Члан 6. 

Траса државног пута IIА реда број 214: Блаце - Kуршумлија – Kуршумлијска Бања – 

Подујево, пролази кроз насељено место Куршумлијска Бања, из правца Куршумлије ка 

правцу Подујево,  улицом Нушићевом,  од km 32+238 до km 32+932, укупне дужине  694 m. 

Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт         5,00       694 

 

IV  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРОЛОМ 

Члан 7. 

Траса државног пута IIА реда број 228: Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље, пролази 

кроз насељено место Пролом, из правца Рудара ка правцу Гајтан, улицом Гајтанска,  од km 

9+669 до km 11+100, укупне дужине  1.431 m. 

 

Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт    Од 3,50   до 6,0     1431 

 

V  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУКОВО 

Члан 8. 

Траса државног пута IIБ реда број 414: Мерћез –  Луковска Бања – Жута Прла – 

Лепосавић, пролази кроз насељено место Луково, из правца Мерћеза ка правцу Лепосавић,  

улицом Косте Војиновића,  од km 10+031 до km 11+800, укупне дужине  1.769 m. 
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Коловозна конструкција ширина (m) дужина (m) 

асфалт    6,00    1.769 

 

VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Куршумлија''. 

Број: I-02-86/2020-11  
У Куршумлији, дана  16.09.2020.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНE  
                                                                                                               Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

 

14. 

На основу чалан 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007. 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 34. и 36. Закона о 

јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 ,95/2018 и 

9/19), уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија – Управа за јавни дуг 

бр.  01I-00-01067/2019-03 од 11.02.2020 године, и члана 41. тачка 46. Статута општине 

Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија, број 6/19),  Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020 године, доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О кредитном задужењу 

 

Члан 1. 

Одобрава се задуживање Општине Куршумлија код пословних банака за 

финансирање капиталних пројеката у износу од 25.000.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

Поступак за избор пословне банке код које ће се изврштити задуживање за 

финансирање капиталних пројекта из Члана 1. спровешће се у складу са прописима који 

регулишу јавне набавке. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Општинска управа Одељење за ЛПА, буџет и 

финансије. 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине Куршумлија да у име општине потпише Уговор о 

кредитном задужењу. 

Члан 5. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Куршумлија“. 

 

Број: I-02-86/2020-12 
Дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

15. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитавања 

(„Слжбени гласник РС бр. 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-

5 и 6/2020), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа  и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ бр. 

21/2018) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 

6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020. године 

доноси  

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Куршумлија 

(у даљем таксту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред 

предшколских установа, седиште и издвојена одељења у седишту - објекти предшколске 

установе или други простор, према врсти и структури уважавајући циљеве и принципе 

предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих 

ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања 

деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у основну школу.  

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста шест месеци до 

поласка у основну школу на територији општине Куршумлија обавља Предшколска установа 

„Сунце“, са седиштем у Куршумлији, ул.Косовска бр. 36А (у даљем тексту: Предшколска 

установа).  

Мрежу јавних предшколских установа чине објекти Предшколске устнаове у седишту 

и објекти ван седишта Предшколске установе и то:  

Ред.бр. Назив установе и 
седиште 

Бр.деце/ 
Група 

Површина 
објекта(m2) 

Адреса  
 

 
1. 

 

 
ПУ "Сунце" 
(седиште) 

 
290/12 

 
1850 

ПУ "Сунце" 
Куршумлија 

Косовска 36А 
   

2. 
 

„Чаролија“ 
 

154/6 
 

1560 
 

ул. Михајла Пупина 
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 (издвојено одељење 
ван седишта-објекат 

установе) 

бр. 1 

 
3. 

 

„Звездица“ 
(издвојено одељење 
ван седишта-објекат 
ОШ „Милоје Закић“ ) 

 
48/2 

 
110 

 
ул. Топличка бр.14 

Куршумлија 

 
4. 

 

„Машталица“ 
(издвојено одељење 
ван седишта-објекат 
издвојеног одељења 
ОШ „Милоје Закић“) 

 
20/1 

 
120 

 
Луковска бања 

 

Члан 3. 

Васпитно образовни рад у Предшколској установи и објектима наведени у 

претходном члану остварује се на српском језику.  

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о мрежи  јавних предшколских установа са 

седиштем на територији општине Куршумлија за период од 2020.-2025.  године.  

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ 

бр.6/2019) 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“.  

Број: I-02-86/2020-13 
У Куршумлији, 16.09.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                     Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ: Члан 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/2018 др закони и 6/2020), према којем акт о мрежи 

јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу 

критеријума које утврди Влада, члан 2. Уредбе о критеријумима за доношење акт омрежи 

јавних предшколски установа и акта о мрежи јавних школа („Службени гласник РС бр. 21/18) 

којим су прописани критеријуми за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

члан 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 

15/2014, 25/015 и 5/2018) према којем скупштина обавља и друге послове утврђене 

законом и Статутом.  
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Члан 104. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС бр. 88/17 и 27/2018 др. Закони) прописано је да се број и просторије распоред 

јавних установа према врсти и структури, планира актом о мрежи установа.  

Чланом 104 став 3.  Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник РС бр. 88/17 и  27/2018 др. Закони) прописано је да акт о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада.  

Акт о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Куршумлија 

доноси Скупштина општине Куршумлија на основу члана 2. Уредбе о критеријумима за 

доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа (Службени гласник РС бр. 21/18) (у даљем таксту: Уредба). 

Одредбама члана 2. Уредбе прописано је да се број и просторни распоред 

прешколских установа, према врсти и структури, планира актом о мрежи јавних 

предшколских установа. Акт о мрежи јавних предшколски установа обухвата јавне 

предшколсе установе у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу објекти 

предшколске установе или другом простору, у складу са законом. Акт о мрежи јавних 

предшколских установа уважиавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и 

образовања и потребу  оптималног коришћења расположивих  ресурса у установи и локалној 

заједници, односно скуштини јединице локалне самоуправе у складу са географским, 

демографским културним, економским, еколошким и другим карактеристикама у истом 

члану утврштени су и критеријуми за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и то:  

1) Једанако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања 

без дискиминације и сегрегације по било ком основу,  

2)  потпуни обухват деце одговарајуће узраста за похађање обавезног програма 

припреме детета пред полазак у школу( припреми предшкоски програм) који траје најмање 

девет месеци  

3) 70% деце обухваћено прдшкоским васпитањем и образовањем, до 2015. године у 

складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим 

националним документима и потврђеним међународним конвенцијама 

4) најмање једна јавна прдшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе  

5) целсходно формирање васпитних група, у складу са законом  

6) исказане потебе породице за програмима предшколског васпитаења и образовања 

у различитом трајању (у целодневном, полудневно  и вишедневном трајању) и другим 

облицима рада и услуга  

7)  уважавање специфичности локалне традицције, национално мешовитих подручја 

и подруча насељених националним мањинама као и њиховог Уаставном загрантованог 

права на предшколско васпитање и образовање на језику цационалне мањине.  

Предшколска установа „Сунце“ обавља на територији општине Куршумлија 

делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста шест месеци до поласка у 
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основу школу. Мрежу предшколских установа чини центални објекат Предшколске установе 

„Сунце“ у Куршумлији, објекат „Чаролија“, издвојено одељење ван седишта (објекат 

установе),  објекат „Звездица“-издвојено одељење ван седишта (објекат ОШ „Милоје Закић“ ) 

и „Машталица“-издвојено одељење ван седишта (објекат издвојеног одељења ОШ „Милоје 

Закић“). 

16. 

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и 5., члана 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. Закон 101/2016- др.закон и 47/18), 

члана 4. 5 и 6. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020 године  донела је  

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ У 
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ И ПРЕВОЗУ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се категорије лица која остварују право на субвенционисање 
превоза у градском и приградском саобраћају, начин и поступак за остваривање права и 
начин исплате субвенције социјално угрожених пензионера и ученика средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Куршумлија.  

 

Члан 2. 

Право на субвенцију за накнаду трошкова градског и приградског превоза на територији 

општине Куршумлија остварују:  

- Пензионери који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија и  

- ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или локална самоуправа - у 
складу са овом Одлуком. 

За лица која похађају средњу школу, субвенција се остварује за време трајања  школске 
године. 

 

Члан 3. 

Ближе услове, поступак за остваривање права на субвенцију превоза и висину 
субвенције за лица из члана 2. ове Одлуке утврдиће Општинско веће за сваку календарску, 
односно школску годину. 

 
Члан 4. 

Превозник се обавезује да услугу превоза врши за категорије лица из члана 2. ове 
Одлуке, под условима и начин ближе прописан актом Општинског већа.  

 
Члан 5.  

Општинска управа општине Куршумлија расписује Јавни позив за остваривање права 
на субвенционисан превоз који се објављује на званичном интернет порталу Општине 
Куршумлија и огласној табли Општинске управе општине Куршумлија. 

Све категорије лица из члана 2. ове Одлуке, остварују право на субвенционисан 
превоз подношењем захтева Општини Куршумлија по расписаном Јавном позиву.  

 
Члан 6.  

Субвенционисање трошкова превоза ће се ускратити ако:  
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- лице из члана 2. ове Одлуке да лажне или нетачне податке или промени место 
пребивалишта,  

- ученик напусти школовање,  
- или наступе друге околности од утицаја на остварено право. 

Члан 7.  
О праву на остваривање права на субвенционисан превоз у првом степену решава 

Општинска управа општине Куршумлија – Одељење за друштвене делатности и општу 
управу, након спроведеног јавног конкурса.  

По жалби на првостепено решење Општинске управе, у другом степену, решава 
Општинско веће општине Куршумлија.  

Сви докази у вези са остваривањем права на субвенционисан превоз могу се 
проверити по службеној дужности.  

Члан 8.  
Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се из буџета општине Куршумлија. 

Члан 9.  
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Општинска управа - Одељење за 

друштвене делатности и општу управу.  
Члан 10.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општина Куршумлија".  
 
Број: I-02-86/2020-14 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

17. 

На основу члана 189. став 1. тачка 9.  Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број  88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 

закон и 6/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“ број 6/2019), Скупштина 

општине Куршумлија, на седници одржаној  16.09.2020. донела је:  

О Д Л У К У  

о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Општине Куршумлија за 

школску 2020/2021. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмети за које ће се 

финансирати набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за 2020/2021 годину за 

ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане 

социјалне помоћи и ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у 

породици уколико су остала деца у система школовања) и ученике са инвалидитетом и 

сметњама у развоју која основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном 

образовном плану и то:  
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1. У првом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, 

српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура 

и страни језик као обавезни предмет;  

2. У другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, 

српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика, биологија 

ликовна култура и музичка култура.  

Члан 2. 

 Уџбеници ће се набављати на основу избора уџбеника од стране школа са територије 

општине Куршумлија.  

Члан 3. 

Уџбеници ће се набављати у комплету (основни уџбеник са пратећим радним 

материјалом) за сваког ученика са територије општине Куршумлија, који испуњава напред 

наведене услове.  

Члан 4. 

Трошкови набавке уџбеника финансирају се средствима буџета општине 

Куршумлија, а припадају свим школама на територији општине Куршумлија које нису 

обезбедиле средства за набавку уџбеника по основу Јавног позива расписаног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја из средстава која опредељује 

Република Србија.  

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“.  

Члан 6. 

Одлуку доставити свим школама на територији општине Куршумлија које нису 

обезбедиле средства за набавку уџбеника по основу Јавног позива расписаног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја из средстава која опредељује 

Република Србија, Одељењу за буџет и финансије и архиви.  

Број: I-02-86/2020-15  

У Куршумлији, дана 16.9.2020. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМ ЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

18. 

На основу 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 

88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 

6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020. године  

донела је 

РЕШЕЊЕ  



Страна   632            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 53       Датум: 16.09.2020.године 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор  директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Куршумлија (у даљем тексту: Комисија) у следећем 

саставу : 

1. Владан Јовановић, председник 
2. Славиша Јовановић, члан 
3. Дарко Милојевић, члан 
4. Братислав Дељанин, члан 
5. Игор Радуновић, члан 

 
II Мандат Комисије је три године. 

 III Комисија спроводи поступак за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Куршумлија,  у складу са одредбама Закона о јавним предузећима. 

IV Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

избор  директора јавних предузећа чији је оснивач општина  Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“, бр. 3/2017). 

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

  VI Решење доставити: именованима, Јавним предузећима чији је оснивач 

општина Куршумлија  и архиви. 

Број: I-02-86/2020-16 
У Куршумлији, дана  16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                  Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

19. 

На основу члана 38. став 2 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени 
лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана       16.09.2020. године, доноси 
  

ОДЛУКУ  
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ КУРШУМЛИЈА“ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

           Покреће се поступак спровођењa јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, чији је оснивач општина Куршумлија. 

Члан 2. 
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            Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Куршумлија“ спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа општине Куршумлија. 

 Члан 3. 

            Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у 

„Службеном листу општине Куршумлија“, у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине 

Куршумлија. 

            Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа. 

 Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, пословима, условима за 

именовање директора јавног предуезћа, место рада, стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се 

подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу 

на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 

Члан 5. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“  је саставни део ове Одлуке. 

Члан 6. 

             Ову Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-86/2020-17 
Дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               
 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                             Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

 
 

Скупштина општине Куршумлија,  на основу члана 36. став 3 и 4 и члана 38. став 2  

Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/19) и 

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“,  оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА „ КУРШУМЛИЈА“ 

Подаци о јавном предузећу: 
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 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, са седиштем у 
Куршумлији, улица  Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија. 

Матични број: 20033738. 
ПИБ: 105947000 

 Претежна делатност предузећа: 4299-Изградња осталих непоменутих грађевина  
 
Подаци о  радном месту и пословима: 
 Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“. 
Директор јавног предузећа представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи 
процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног 
предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава 
одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о 
систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом 
јавног предузећа. 

Директор се именује на период од четири године. 
 
Услови за именовање директора:  

За директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“  
може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да је држављанин Републике Србије 
3) да има стечено  високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 3); 

5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; 

6) да познаје област корпоративног управљања; 
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 
9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  
10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то:  
        - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
        - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

               - обавезно лечење наркомана; 
               - обавезно лечење алкохоличара; 
               - забрана вршења позива,делатности и дужности. 
 

Место рада: Куршумлија, улица  Пролетерских бригада бб. 
 
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором, у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Сл.гласник РС“, бр.65/16). 
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Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на јавни конкурс. 
 
Докази који се прилажу уз пријаву: 

1) Извод из матичне књиге рођених; 
2) Уверење о пословној способности (издато од надлежног Центра за социјални рад); 
3) Уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“); 
4) Диплома о стеченом високом образовању;  
5) Потврда  или други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на 

пословима за које се захтева високо образовање (тачка 4.услова за именовање 
директора јавног предузећа) 

6) Потврда или други акти којима се доказује најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа као и да има радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова (тачка 5. и тачка 7. услова за 
именовање директора јавног предузећа); 

7) Изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да лице није члан 
органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке. 

8) Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) Уверење надлежног органа да му није изречена мера безбедности у складу са 
Законом којим се уређују кривична дела и то:  
       - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
       - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

              - обавезно лечење наркомана; 
              - обавезно лечење алкохоличара; 
              - забрана вршења позива,делатности и дужности. 
 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране 
надлежног органа. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
 Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Маја Милијановић, тел. 
027/381-383. 
 Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве са потребним доказима о испуњености 
предвиђених услова из јавног конкурса подносе се Комисији за спровођење конкурса за 
избор  директора јавних предузећа чији је оснивач општина Куршумлија, на адресу Општина 
Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком „За јавни 
конкурс за избор директора  ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ . 
  
Број: I-02-86/2020-17 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                  Дејан Ловић, инг.машинства ср.     
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20. 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.87/2018-3), члана 7. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуација („Сл. гласник РС бр. 27/2020) и члана  41. 
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020.године донела је: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА  И ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 
 

 
 I. РАЗРЕШАВА СЕ  дужности заменика  команданта  Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Куршумлија и то: 
 

1. Небојша Јовић. 
 
II. РАЗРЕШАВА СЕ  дужности члана  Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Куршумлија и то: 
 

1. Војимир Чарапић-представник ЈПКД „Топлица“ 
 
 III.   Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

IV.  Решење доставити: именованима   и архиви. 
 
 Број: I-02-86/2020-18 
 У Куршумлији,  16.09.2020.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
          Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

21. 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.87/2018-3) члана 7. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуација („Сл. гласник РС бр. 27/2020) и члана  41. 
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020.године донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА И ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 

I. ПОСТАВЉА  СЕ за  заменика  команданта  Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Куршумлија и то: 
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2. Војимир Чарапић  – заменик председника општине Куршумлија. 
 
         II. ПОСТАВЉА СЕ  за члана  Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија и то: 

1. Драшко Гвозденовић-представник ЈПКД „Топлица“ 
 

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

VI. Решење доставити: именованима  и архиви. 
 
 Број: I-02-86/2020-19 
 У Куршумлији,  16.09.2020.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
          Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

22. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,   бр. 129/07, 
83/14 др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), а у вези са члaном 14. став 2 Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон и  9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019)  Скупштина општине Куршумлија на  седници 
одржаној дана  16.09.2020. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице 

Куршумлија у периоду  јануар –август 2020.године. 

II Овај  Закључак  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-86/2020-20 
У Куршумлији, дана 16.09.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

23. 

  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“  за 2019. Бр.1769 од 08.09.2020.године као и финансијски извештај за 

период од 01.01.2019 до  31.12.2019.године.  

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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III Закључак доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“,  

рачуноводству  и архиви. 

Број: I-02-86/2020-21 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

24. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ЈПКД „Топлица“  Куршумлија за 2019. годину 

бр.218 oд 28.02.2020.године као и финансијски извештај за 2019.годину за период  од 

01.01.2019. до  31.12.2019.године 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-22 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

25. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија за 

2018/2019. годину бр. 1403 од 11.09.2019.године као и финансијски извештај за 2019. 

годину за период од  01.01.2019. до  31.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Предшколској установи „Сунце“ Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-23 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 
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26. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Народне библиотеке  Куршумлија за 2019. 

годину  бр. 139/2020 oд 07.09.2020.године као и финансијски извештај за 2019.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Народној библиотеци Куршумлија, рачуноводству 

и архиви. 

Број: I-02-86/2020-24 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

27. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија  за 2019. 

годину бр.04-498 од 08.09.2020.године као и финансијски извештај за 2019. годину за 

период од 01.01.2019.године до  31.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-86/2020-25 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

28. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ОШ „Милоје Закић“   Куршумлија   за 

2018/2019. годину бр. 1248-02 oд 08.09.2020.године као и финансијски извештај за 

2019.годину бр.358-04 од 07.09.2020.године  за период од  01.01.2019 до  

31.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ОШ „Милоје Закић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-86/2020-26 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

29. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Гимназије  за 2019. годину бр.530 од 

08.09.2020.године,  као и финансијски извештај за 2019. годину за период од 

01.01.2019. до  31.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити:  Гимназији,  рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-27 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

30. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Економско-техничке школе  у Куршумлији за 

2019. годину бр 361 од 08.09.2020.године  као и финансијски извештај за 2019. годину. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Економско-техничкој школи  у Куршумлији, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-28 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

31. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Дома здравља Куршумлија за 2019. годину  

бр.668 oд 04.03.2020. године као и финансијски извештај за 2019.годину за период 

25.01.2019.годину до 26.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Дому здравља Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-29 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

32. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Туристичке организације општине 

Куршумлија за 2019. годину бр.157 од 07.09.2020.године као и финансијски извештај 

за 2019. годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-30 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

33. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Црвеног крста Куршумлија за 2019.годину 

бр.I-400-54 од 07.09.2020.године  као и финансијски извештај за 2019. годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Црвеном крсту  Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-31 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср.  

34. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Центра  за социјални рад „Боровњак“  

Куршумлија  за 2019. годину бр. I-400-61 од 08.09.2020.године као и финансијски 

извештај за 2019.годину.   

II Закључак објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад „Боровњак“, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-86/2020-32 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

35.                     

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020. године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Установе за спорт Спортски центар 

„Куршумлија“  за 2019.годину бр.I-400-57 oд 08.09.2020.године као и финансијски 

извештај за 2019. годину за период  од 01.01.2019 до  31.12.2019.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Установи за спорт Спортски центар „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-86/2020-33 
У Куршумлији, дана: 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

36. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18) и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О  утврђивању престанка мандата чланова Управног одбора 

 Туристичке организације општине Куршумлија 
 

I    УТВРЂУЈЕ  СЕ  престанак мандата Управног  одбора Туристичке организације 
општине   Куршумлија  због истека периода на који су именовани и то: 
 

1. Славиша Јовановић  - председник 
2. Иван Раичевић  - члан 
3. Бранко Стевић  - члан 
4. Марко Гашић    - члан 
5. Јасмина Ћосић  - члан – из реда запослених 

 
II   Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III  Решење доставити именованима,  Туристичкој организацији  и архиви. 

 
Број: I-02-86/2020-34 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

37. 

 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 36. и 42. Закона о туризму 
(„Сл.гласник РС“ бр.17/19) и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“,бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
16.09.2020.године донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању чланова Управног одбора 

 Туристичке организације општине Куршумлија 
 

I   ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Управног  одбора Туристичке организације општине 
Куршумлија и то: 

 
1. Славиша Јовановић  - председник 
2. Тамара Петровић    - члан 
3. Марина Цветковић   - члан 
4. Марко Гашић - члан 
5. Јасмина Ћосић - члан – представник  запослених 

 
II Мандат управног одбора траје 4 године. 

 
III Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
IV Решење доставити именованима,  Туристичкој организацији  и архиви. 

 
Број: I-02-86/2020-35 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

38. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18) и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  утврђивању престанка мандата  Управног и Надзорног одбора 

 Народне библиотеке у  Куршумлији 
 
 

I   УТВРЂУЈЕ  СЕ  престанак мандата Управног  одбора Народне библиотеке у   
Куршумлији  због истека периода на који су именовани и то: 

 
1. Милена Радовић - председник - представник оснивача 
2. Дарко Петровић  - члан -  представник оснивача 
3. Анђелка Филиповић  - члан -  представник запослених 

 
II УТВРЂУЈЕ  СЕ  престанак мандата Надзорног одбора Народне библиотеке у   
Куршумлији  због истека периода на који су именовани и то: 

 
1. Душан Николић - председник  - представник оснивача 
2. Владимир Алексић  - члан -  представник оснивача 
3. Снежана Милосављевић    - члан -  представник запослених 

 
III  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
IV Решење доставити именованима,  Народној библиотеци  и архиви. 
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Број: I-02-86/2020-36 
У Куршумлији,16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

39. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 18. и 19.Закона о библиотечко-
информационој делатности („Сл.гласник РС“ бр.52/11) и члана 41. став 1.тачка 13.Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана  16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању чланова Управног и Надзорног одбора 

 Народне библиотеке у  Куршумлији 
 

I   ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове  Управног  одбора Народне библиотеке у   
Куршумлији  и то: 

 
1. Дарко Петровић - председник  -  представник оснивача 
2. Јелена Вељовић  - члан - представник оснивача 
3. Верица Јаковљевић  - члан -  представник запослених 

 
II  ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Надзорног одбора Народне библиотеке у  
Куршумлији  и то: 

 
1. Светлана Николић  - председник  - представник оснивача 
2. Тања Матовић        - члан -  представник оснивача 
3. Љиљана Ђукић       - члан -  представник запослених 

 
III  Мандат управног и надзорног одбора траје 4 године. 

 
IV   Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
V  Решење доставити именованима,  Народној библиотеци  и архиви. 

 
Број: I-02-86/2020-37 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

40. 

 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18) и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о утврђивању престанка мандата  чланова Управног и Надзорног одбора 

 Центра за социјални рад „Боровњак“  у  Куршумлији 
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 I УТВРЂУЈЕ  СЕ  престанак мандата Управног  одбора Центра за социјални рад 
„Боровњак“ у   Куршумлији  због истека периода на који су именовани и то: 

 
1. Радосава Челић – председник -  представник оснивача 
2. Мирјана Јовић  -  члан - представник оснивача 
3. Светлана Неранџић – члан -  представник оснивача 
4. Милица Глигоријевић  - члан -  представник  из реда запослених 
5. Милијана Рилак  - члан -  представник из реда запослених 

 
II УТВРЂУЈЕ  СЕ  престанак мандата Надзорног одбора Центра за социјални рад 
„Боровњак“ у   Куршумлији  због истека периода на који су именовани и то: 
 

1. Војкан Савић – председник -  представник оснивача 
2. Снежана Ђорђевић -  члан - представник оснивача 
3. Драгиња Игрутиновић – члан - представник из реда  запослених 

 
III  Решење објавити  у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
IV Решење доставити именованима,  Центру за социјални рад „Боровњак“  и архиви. 
 
Број: I-02-86/2020-38 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

41. 

 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),члана 123.Закона о социјалној заштити 
(„Сл.гласник РС“ бр.24/11) и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
16.09. 2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
 Центра за социјални рад „Боровњак“  у  Куршумлији 

 
I    ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Управног  одбора Центра за социјални рад 
„Боровњак“  у   Куршумлији  и то: 

 
1. Милан Михајловић   - председник -  представник оснивача 
2. Светлана Неранџић  -  члан - представник оснивача 
3. Саво Дошовић           - члан -  представник оснивача 
4. Александра Чарапић - члан -  представник  запослених 
5. Весна  Ивановић        - члан -  представник запослених 

 
II  ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад 
„Боровњак“ у  Куршумлији  и то: 

 
1. Снежана Ђорђевић      - председник -  представник оснивача 
2. Јасмина Филиповић Ђоровић  -  члан - представник оснивача 
3. Радица Јовић Јевтић   -  члан - представник запослених 
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III  Мандат управног и надзорног одбора траје 4 године. 
 

IV   Решење објавити  у Службеном листу општине Куршумлија. 
 

V  Решење доставити именованима,  Центру за социјални рад „Боровњак“  и 
архиви. 

 
Број: I-02-86/2020-39 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

42. 

 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 123.став 3.Закона о здравственој 
заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/19) и члана 41.тачка 13.Статута  општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници 
16.09.2020.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О утврђивању престанка мандата чланова Управног и Надзорног одбора 

Дома здравља у Куршумлији 
 
I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Управног одбора Дома здравља Куршумлија због истека 
периода на који су именовани и то: 
 

1. Жарко Ђурић – председник – представник оснивача 
2. Јелена Јовановић – члан – представник оснивача 
3. Милош Гавриловић – члан – представник оснивача 
4. Љиљана Станковић – члан – представник запослених 
5. Радица Славковић – члан – представник запослених 

 
II   УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Надзорног одбора Дома здравља Куршумлија због 
истека периода на који су именовани и то: 
 

1. Живка Вељовић – председник – представник оснивача 
2. Гордан Гојковић – члан – представник оснивача 
3. Ирена Нешковић – представник запослених 

 
III   Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
IV   Решење доставити именованима: Дому здравља и архиви. 
 
 Број: I-02-86/2020-40 
 У куршумлији, дана 16.09.2020.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                        Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

43. 

 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 120. и 122. Закона о здравственој 
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заштити(„Сл.гласник РС“ бр.25/19) и члана 41.тачка 13.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању  чланова Управног и Надзорног одбора 

Дома здравља у Куршумлији 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Управног одбора Дома здравља Куршумлија    и то: 
 

1. Жарко Ђурић – председник – представник оснивача 
2. Милош Гавриловић - члан  - представник оснивача 
3. Љиљана Станковић  - члан  - представник запослених 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Надзорног одбора Дома здравља Куршумлија и то: 

 
1. Живка Вељовић – председник – представник оснивача 
2. Гордан Гојковић – члан – представник оснивача 
3. Ирена Нешковић  - члан- представник запослених 

 
III  Мандат управног и надзорног одбора траје 4 године. 

 
IV Решење   објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
V Решење доставити именованима,  Дому здравља  и архиви. 

 
Број: I-02-86/2020-41 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

44. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 117.Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.88/17,27/18-др.закон,10/19,27/18-др.закон и 
6/20),  и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 о  разрешењу и именовању члана Школског одбора 

 Економско - техничке школе у Куршумлији 
 

I    РАЗРЕШАВА  СЕ  члан Школског  одбора Економско-техничке школе у   
Куршумлији  и то: 

 
1. Драшко Гвозденовић  - представник локалне самоуправе 

 
II  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Економско-техничке школе у   
Куршумлији  и то: 
   

2. Младен  Гилић - представник локалне самоуправе 
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III  Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Школског одбора 

Економско-техничке школе у Куршумлији. 
 

IV  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

V  Решење доставити именованима,  Економско-техничкој школи  и архиви. 
 
Број: I-02-86/2020-42 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

45. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 
129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.88/17,27/18-др.закон,10/19,27/18-др.закон и 
6/20),  и члана 41.став 1.тачка 13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
16.09.2020.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 о  разрешењу и именовању члана Управног  одбора 

 Предшколске установе „Сунце“  у Куршумлији 
 

I    РАЗРЕШАВА  СЕ  члан Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у   
Куршумлији  и то: 
 

1. Срђан Миленковић  - представник локалне самоуправе 
 

II  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у   
Куршумлији  и то: 
   

2. Лидија Миладиновић - представник локалне самоуправе 
 

III  Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Управног одбора 
Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији. 
 

IV  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

V  Решење доставити именованима,  Предшколској установе „Сунце“  и архиви. 
 
Број: I-02-86/2020-43 
У Куршумлији, 16.09.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Дејан Ловић,инг.машинства ср. 
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