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ГОДИНА 2021        БРОЈ 9                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и 
члана 41. став 1. тачка 28. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
31.03.2021. године донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију општине Куршумлија  за 2021. годину 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  за територију општине  Куршумлија  за 2021. годину. 

Члан 2. 

 Саставни део Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Куршумлија за 2021. годину. 

Члан 3. 

 Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-22/2021-1 
У Куршумлији, дана 31.03.2021.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 
 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
територију општине Куршумлија  за 2021. Годину у линку у прилогу Сл. листа 

 

2. 

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 31.03.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Сл.лист 

општине Куршумлија, бр. 53/20 и 66/20) врше се следеће измене и допуне: 

У члану 9. после става 1. додају се ставови 2 и 3 и гласе: 

„Градске месне заједнице су: Месна заједница  Милош Мушовић, Меснa заједницa  

Стеван Немања, Месна заједница  Милоје Закић,  Месна заједница  Косанчић Иван, Месна 

заједница  Радош Јовановић – Сеља,  Месна заједница Дринка Павловић,  Месна заједница 

Гвоздени Пук. 

Сеоске месне заједнице су: Месна заједница Барлово,  Месна заједница Грабовница,  

Месна заједница Баћоглава, Месна заједница Дегрмен, Месна заједница Мердаре, Месна 

заједница Доња Микуљана,  Месна заједница Добри До, Месна заједница Жуч,  Месна 

заједница Пролом, Месна заједница Рударе, Месна заједница Куршумлијска Бања, Месна 

заједница Луково, Месна заједница Мерћез, Месна заједница Мачковац,  Месна заједница 

Рача, Месна заједница Спанце, Месна заједница Тмава, Месна заједница Коњува, Месна 

заједница Кастрат, Месна заједница Иван Кула, Месна заједница Марковиће, Месна заједница 

Пепељевац,  Месна заједница Сагоњево.“  

Члан 2. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„  Члан 16. 

   Савет месне заједнице има 5 чланова. 

    Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.“ 

                                                           Члан 3. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Кандидата за члана савета месне заједнице морају својим потписом подржати 

грађани који имају пребивалиште на подручју месне заједнице, и то најмање: 

-5 грађана за градске месне заједнице 

-3 грађана за сеоске месне заједнице 

Сваки грађанин може подржати само једног кандидата за члана Савета месне 

заједнице чији се савет бира.“ 

 

Члан 4. 
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Члан 39. мења се и гласи: 

„Члан 39. 
У случају да се за изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата, 

односно буде проглашено мање кандидата од броја чланова савета месне заједнице који се 
бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за савет 
месне заједнице и о томе обавештава  председника Скупштине. 
           У случају из става 1. овог члана Изборна комисија ће најкасније у року од 10 дана од 
дана доношења одлуке о обустављању поступка донети одлуку о понављању избора за 
чланове савета месних заједница. 
           Ако се на поновљеним изборима за чланове савета месне заједнице пријави мање 
кандидата, односно буде проглашено мање кандидата од броја чланова савета месне 
заједнице која се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка и о томе 
обавештава  председника Скупштине. 
          У случају из става 3. овог члана председник Скупштине ће расписати изборе за савет 
месне заједнице најкасније у року од 2 године од дана доношења одлуке о  обустављању 
поновљеног поступка избора. 
          До расписивања избора и конституисања савета месне заједнице текуће и неодложне 
послове месне заједнице обављаће повереник кога именује Скупштина општине.“ 
 

Члан 5. 

У члану 82.  после става 3. додаје се став 4. и  гласи: 
„Одредбе члана 16. Одлуке о броју чланова Савета месне заједнице,  примењују  се 

почев од првих избора за чланове савета месне заједнице, спроведених у складу са овом 
Одлуком.“ 

 
Члан 6. 

 У свему осталом Одлука о месним заједницама на територији општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 53/20 и 66/20) остаје непромењена. 

Члан 7. 

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

Куршумлија“. 

Број: I-02-22/2021-2 
У Куршумлији, дана 31.03.2021.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг. машинства ср. 
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