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ГОДИНА 2022        БРОЈ 22                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1.   

На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 и 111/2021-др закон) и 
члана 66. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија”, број 
6/2019), Општинско веће општине Куршумлија, на  седници одржаној дана 22.06.2022. 
године,  донело је:  

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2023 - 2027. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

 Општинско веће Општине Куршумлија покреће поступак за израду Стратегије за 
унапређење положаја младих Општине Куршумлија, за период од 2023 - 2027. године (у 
даљем тексту: Стратегија). Израдом овог стратешког документа, обезбеђују се услови за 
планску и системску бригу о младима, као и бољи положај младих у друштву. 

Члан 2.  

Циљ Стратегије је унапређење положаја и стварања бољих услова за живот младих у 
нашој Општини. 

Члан 3. 

 Предлог стратегије, израдиће Радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: 
Радна група), a aдминистративно – техничку подршку за рад Радне групе, обезбеђује 
Канцеларија за младе Општине Куршумлија. 

Члан 4.  

 Задатак радне групе је да, уз учешће заинтересованих страна и на основну 
чињеничног стања, изради Нацрт стратегије и пратећи Акциони план за спровођење 
Стратегије и поднесе га Општинском већу на увид. 

Члан 5. 

 О  Нацрту  Стратегије биће одржана  јавна расправа.   

Члан 6. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија”. 

 
Број: II-02-67/2022-8 
У Куршумлији, 22.06.2022. 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, 83/14-
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18), члана 66.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/19) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.3/09 ),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној 
дана  22.06.2022.године, донело је следећу: 
 

О Д Л У К У 
 

I ОДОБРАВА СЕ додела награда успешним студентима на територији општине 
Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 9,5, односно за 
студенте са инвалидитетом са просечном оценом током студија најмање 9,00. 

 
II Право на награду могу остварити студенти на студијама првог 

степена(основне академске студије,основне струковне студије и 
специјалистичке струковне), студијама другог степена (мастер академске 
студије,мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) и 
студијама трећег степена (докторске академске студије)  на високошколским 
установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе. 

 
III  Студенти  остварују право на награду уколико су у текућој школској години 

први пут уписали прву, другу, трећу, четврту или пету годину студија са 
просечном оценом током студија  најмање 9,5, односно са просечном оценом  
током студија најмање 9,00 за студенте са инвалидитетом (збирно, 
обухватајући студије првог,другог и трећег степена), имају  пребивалиште на 
територији општине Куршумлија,а избегла и расељена лица боравиште. 
Студенти прве године студија остварују право на награду уколико су до 
момента подношења документације испунили услов за упис наредне године 
студија, студенти другог степена студија и студенти трећег степена студија 
остварују право на награду уколико су одмах по завршетку студија првог 
степена наставили студије другог и трећег степена и уколико нису у радном 
односу. 

 
IV Уз пријаву студенти прилажу:фотокопију личне карте, потврду 

високошколске установе да је студент први пут  уписао одређену годину 
студија у текућој школској години, уверење о просечној оцени студирања, 
потврда којом се доказује испуњење услова за упис у наредну годину студија 
(за студенте прве године основних академских и основних струковних 
студија), оверену фотокопију уверења о дипломирању на студијама првог 
степена (за студенте на студијама другог степена), оверену фотокопију 
уверења о дипломирању на студијама првог и другог  степена (за студенте на 
студијама трећег степена), дoказ да студент није у радном односу (уверење 
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Националне службе за запошљавање односно уверење ПИО фонда), решење 
надлежног органа о постојању телесног оштећења или решење о потреби туђе 
неге и помоћи (за студенте са инвалидитетом ) и фотокопију картице текућег 
рачуна. 

 
V Пријава са траженом документацијом подноси се на адресу: Општинска управа 

општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада б.б.Куршумлија, са назнаком: 
“За доделу награде успешним студентима“. Пријаве доставити најкасније до  
15.08.2022. године.  

 
VI Висина једнократне награде утврдиће се према расположивим средствима за 

ту намену и броју студената који остварују право на награду. 
 

VII Додељене награде из тачке 1.ове Одлуке исплатиће се студентима из буџета 
општине Куршумлија са позиције – Ученичке награде, на текући рачун. 

 
VIII Ову  Одлуку  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
IX Одлуку доставити: рачуноводству Општинске управе и архиви. 

 
 Број: II-02-67/2022-14 
 У Куршумлији, 22.06.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                Војимир Чарапић,дипл.правник ср. 

3. 
 
ПРОГРАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КУРШУМЛИЈА – У ПРИЛОГУ 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1 Одлука о изради стратегије унапређења положаја младих општине 
Куршумлија за период од 2023 - 2027. године … 235 

2 Одлука о додели награда успешним студентима на територији 
општине Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 
9,5, односно за студенте са инвалидитетом са просечном оценом 
током студија најмање 9,00 … 236 

3 Програм за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Куршумлија  … 237 

 

 


