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ГОДИНА 2022        БРОЈ 15                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу чл.44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 62. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр.6/19) и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања 
интерно породица интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за 
набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта број II-
561-2/22-2 од 13.4.2022.године, заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/134 
од 19.4.2022.године, председник општине Куршумлија доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника према Уговору о сарадњи на реализацији 
помоћи за побољшање услова становања интерно породица интерно расељених лица 

док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала 
и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта број II-561-2/22-2 од 

13.4.2022.године, заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/134 
од 19.4.2022.године 

 
Члан 1. 

 
 Образује се Комисија за избор корисника према Уговору о сарадњи на реализацији 
помоћи за побољшање услова становања интерно породица интерно расељених лица док су 
у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта број II-561-2/22-2 од 13.4.2022.године, 
заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/134 од 19.4.2022.године (у 
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 
1.  Петар Мијајловић, Служба за борачко-инвалидска питања, председник Комисије; 
2.  Игор Радуновић, Повереник за избеглице, заменик председника; 
3.  Љиљана Видић, Служба повереника за избеглице - члан,   
4.  Мирослав Радовановић, дипл.инж.грађевине, ЈП за уређење грађевинског земљишта 
Куршумлија - члан,  
5.  Арсеније Тодоровић, Служба за пољопривредуопштине Куршумлија - члан. 
 

Члан 2. 
 

Задатак Комисије је да донесе и Правилник о раду који садржи:  
- поступак рада Комисије,  
- поступак објављивања јавног позива за избор Корисника, 
- документацију потребну за учешће на јавном позиву за избор Корисника,  
- услове и мерила за избор Корисника,  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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- поступак израде и оглашавања предлога листе Корисника,  
- поступак подношења приговора и одлучивања по истом,  
- поступак израде и оглашавања коначне листе Корисника, 
- доношење одлуке о додели помоћи ( у даљем тексту: Одлука) 
- друга питања од значаја за рад Комисије.   

 
Члан 3. 

 
 Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за 
буџет и  финансије општинске управе општине Куршумлија. 
 

Члан 4. 
 

 Комисија  по обављеном задатку из члана 2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 
достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 
 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се посебним решењем. 
 

Члан 6. 
 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Куршумлија“. 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА 
Број: II-561-2/22-2-1 од 27.4.2022.год 

 
                                                                                           

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                                                                                 Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

 

2. 

 
На основу чл.44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 62. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр.6/19) и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања 
интерно породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно 
одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми 
(мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно 
одговарајуће непокретности број II-561-1/22-2 од 13.4.2022.године, заведеног код Комесаријата за 
избеглице и миграције број 9-9/143 од 19.4.2022.године, председник општине Куршумлија доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника према Уговору о сарадњи на реализацији 
помоћи за побољшање услова становања интерно породица интерно расељених лица 

кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и 
доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности број II-561-1/22-2 од 13.4.2022.године, заведеног код Комесаријата за 

избеглице и миграције број 9-9/143 од 19.4.2022.године 
 

Члан 1. 
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 Образује се Комисија за избор корисника према Уговору о сарадњи на реализацији 
помоћи за побољшање услова становања интерно породица интерно расељених лица кроз 
куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у 
грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или 
адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности број 
II-561-1/22-2 од 13.4.2022.године, заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције број 
9-9/143 од 19.4.2022.године (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 
1.  Петар Мијајловић, Служба за борачко-инвалидска питања, председник Комисије; 
2.  Игор Радуновић, Повереник за избеглице, заменик председника; 
3.  Љиљана Видић, Служба повереника за избеглице,   
4.  Јелена Каматовић, представник Комесаријата за избеглице и миграције,  
5.  Оливера Николић, представник Комесаријата за избеглице и миграције. 
 

Члан 2. 
 

Задатак Комисије је да донесе и Правилник о раду који садржи:  
- поступак рада Комисије,  
- поступак објављивања јавног позива за избор Корисника, 
- документацију потребну за учешће на јавном позиву за избор Корисника,  
- услове и мерила за избор Корисника,  
- поступак израде и оглашавања предлога листе Корисника,  
- поступак подношења приговора и одлучивања по истом,  
- поступак израде и оглашавања коначне листе Корисника, 
- доношење одлуке о додели помоћи ( у даљем тексту: Одлука) 
- друга питања од значаја за рад Комисије.   

 
Члан 3. 

 
 Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за 
буџет и  финансије општинске управе општине Куршумлија. 
 

Члан 4. 
 

 Комисија  по обављеном задатку из члана 2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 
достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 
 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се посебним решењем. 
 

Члан 6. 
 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Куршумлија“. 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА 
Број: II-561-1/22-2-1 од 27.4.2022.год 

                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                  Војимир Чарапић, дипл.правник ср.  

 
 



Страна   203         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 15            Датум: 27.04.2022.године 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1 Решење о образовању Комисије за избор корисника према Уговору о 
сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања 
интерно породица интерно расељених лица док су у расељеништву 
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и 
опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта … 200 

2 Решење о образовању Комисије за избор корисника према Уговору о 
сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања 
интерно породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске 
куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу 
помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали 
грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 
окућницом, односно одговарајуће непокретности … 201 

 
 
    

 

 


