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ГОДИНА 2022        БРОЈ 16                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној данa 04.05.2022.године, донело је следећи: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза Куршумлија  за 2021. као и 

финансијски извештај за период од 01.01.2021. до  31.12.2021.године.  

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Спортском савезу Куршумлија,  Служби буџета  и архиви. 

Број: II-02-26/2022-16 
У Куршумлији, дана: 04.05.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
      Војимир Чарапић, дипл.правник ср.  

 

2. 
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 

83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној данa 04.05.2022.године, донело је следећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савеза за школски спорт Куршумлија  за 2021. 

као и финансијски извештај за 2021.годину.  

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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III Закључак доставити: Савезу за школски спорт Куршумлија,  Служби буџета  и 

архиви. 

Број: II-02-26/2022-17 
У Куршумлији, дана: 04.05.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
      Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

 

3. 
  

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 
83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019), и  члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 04.05.2022.године, донело је следећe: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о условном отпису камате на неплаћене обавезе за 

комуналне производе и услуге ЈПКД „Топлица“ Куршумлија бр. 540 од 
15.04.2022.године. 

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

 
III.  Решење доставити:  ЈПКД „Топлица“ Куршумлијa и архиви. 

 
 Број:II-02-26/2022-18 
 У Куршумлији, 04.05.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                    Војимир Чарапић, дипл.правник ср.  

 

4. 
 

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 
83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. Тачка 1. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 18.Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 04.05.2022.године, донело је следећи: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I. УСВАЈА СЕ Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за подручје општине Куршумлија за 2021.годину. 
 

II.       Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје општине Куршумлија је саставни део овог Закључка. 
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III.      Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија " 
 

IV.  Закључак доставити: служби за пољопривреду и архиви. 
 
 Број: II-02-26/2022-20 
 У Куршумлији, 04.05.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                               Војимир Чарапић,дипл правник ср. 

5. 
 

На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 
општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 04.05.2022. године донело је: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 
Члан 1. 

 
 Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Акционог плана за унапређење 
положаја особа са инвалидитетом за период 2022-2025. 
 

Члан 2. 
 
Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Акционог плана за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом за период 2022-2025. 
 

Члан 3. 
 

 Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом за период 2022-2025. спровешће се у периоду од  04.05.2022. године до  
19.05.2022. године. 
 

Члан 4. 
 

Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 
 

Број: II-02-26/2022-23 
У Куршумлији, дана: 04.05.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                     Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

6. 
На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 04.05.2022. године донело је: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
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Члан 1. 
 

 Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Акционог плана социјалне заштите 
за период 2022-2025. 
 

Члан 2. 
 
Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Акционог плана социјалне заштите за период 
2022-2025. 
 

Члан 3. 
 

 Јавна расправа о Нацрту Акционог плана социјалне заштите за период 2022-2025. 
спровешће се у периоду од  04.05.2022. године до  19.05.2022. године. 
 

Члан 4. 
 

Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 
 

Број: II-02-26/2022-24 
У Куршумлији, дана: 04.05.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                     Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

7. 
На основу члана 59. ст. 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник Републике 

Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) 
и члана 58.став 3.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон,95/2018,114/21), 
Општинско веће општине Куршумлија, на предлог начелника Општинске управе општине 
Куршумлија, усваја 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ,ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику  о унутрашњем уређењу радних места  у Општинској управи,јединици за 
интерну ревизију и општинском правобранилаштву општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“, 16/19,23/19, 26/20, 49/20, 57/20,10/21,47/21) члан 57а мења се и 
гласи: 
 
„57а Послови праћења стања у области културе и послови информисања 
 
1 службеник 
Саветник 

 

 
 Прати, анализира стање, врши надзор и планира развој у области културе и јавног 
информисања, у складу са надлежностима општине у култури и јавном информисању и 
предлаже мере за унапређење; прати, анализира и спроводи прописе из области културе и 
јавног информисања; прати стање и реализацију програма рада и развоја јавних установа у 
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области културе и јавног информисања и квалитета,доступности и ефикасности услуга које 
оне пружају; проучава последице утврђеног стања у тим областима и припрема предлоге 
мера за решавање идентификованих проблема; израђује информације и извештаје о 
утврђеном стању; предлаже мере које се односе на побољшање квалитета, доступности и 
ефикасности услуга и спровођења плана развоја делатности у области културе и јавног 
информисања, односно спровођења утврђене политике у овим областима; прати релизацију 
усвојених финансијских планова буџетских корисника и корисника који средства из буџета 
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у областима културе, јавног 
информисања и културно аматерског стваралаштва, као и наменско трошење средстава у 
овим областима; учествује у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно 
суфинасирање пројеката и програма у наведеним областима; врши мониторинг реализације 
пројеката и програма из делокруга који се финансирају или суфинансирају из буџета 
општине у области културе и јавног информисања; сарађује са појединцима и институцијама 
из аматерског културно - уметничког стваралаштва.  
Врши стручне послове информисања о раду органа општине, општинске управа, јавних 
предузећа и установа чији је оснивач општина, као и о свим питањима од значаја за живот и 
рад у општини; припрема информације и званична саопштења, остварује комуникацију са 
медијима; припрема, обрађује, евидентира и чува информационо-документационе 
материјале о пословима који се обављају у општини; припрема издавање службеног листа 
општине; ажурира интернет презентацију општине; обавља и друге послове по налогу 
функционера општине,  начелника општинске управе и шефа одељења. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правног, економског, друштвено 
хуманистичког смера или техничко-технолошког смера 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, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“   

 
Члан 2. 

 
У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, 
јединици за интерну ревизију и општинском правобранилаштву општине Куршумлија остаје 
непромењен. 
 

Члан 3. 
       
Изменe и допуне Правилника о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, 
јединици за интерну ревизију и општинском правобранилаштву општине Куршумлија усваја 
Општинско веће општине Куршумлија и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Општине Куршумлија”.        

 
Број: II-02-26/2022-25 
У Куршумлији, дана 04.05.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

8. 
На основу  члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 

83/014-др.закона, 101/016-др.закон и 47/018), члана 66. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 18. Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 04.05.2022. године, донело је следеће: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 
2022. годину у следећем саставу: 
 
1. Ђиновић Јовица, дипл.инг.пољопривреде-председник 
2. Радовић Јелена, дипл.инг.пољопривреде-члан 
3. Арсеније Тодоровић, мастер инг.пољопривреде-члан 
 

II. Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о буџету општине Куршумлија изради 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Куршумлија за 2022. годину који ће доставити 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на давање сагласности. 

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

 
IV. Решење доставити:именованима и архиви. 

 
 Број: II-02-26/2022-28-1 
 У Куршумлији, 04.05.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                 Војимир Чарапић,дипл.правник ср. 

9. 
На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018) и Упутства о методологији израде и садржају 

процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл. Гласник РС“, бр. 80/2019) и 

члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл. Лист општине Куршумлија, бр. 6/2019), 

Општинско веће Општине Куршумлија на седници одржаној дана 04.05. 2022. године, донело 

је следеће  

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И  ПЛАНА 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови радне групе за достављање података за израду Процене 

ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања за Општину Куршумлија, у 

следећем саставу: 

1. Миљан Радосављевић, вођа радне групе 

2. Јелена Радовић, члан радне групе и  

3. Данијела Симић, члан радне групе 

 

2. Задатак радне групе је прикупљање, обрада података и сарадња са свим 

релевантним субјектима у поступку израде докумената Процена ризика од 

катастрофа, а све у складу са Упутством о методологији израде и садржају 

процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл. Гласник РС“, бр. 

80/2019). 

 

3. Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија. 
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4. Решење доставити именованима и архиви. 
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