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ГОДИНА 2022        БРОЈ 43                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1.  

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 
83/014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 13.12.2022.године, донело је следећe: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I.  ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм одржaвања јавне хигијене и зеленила ЈПКД 

„Топлица“ Куршумлија за 2023.годину бр.1323 од 29.11.2022.године. 
 

II.       Обавезује се ЈПКД Топлица „Куршумлија“ да наведени документ из става 1.овог 
Решења објави на својој званичној интернет страници. 

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

 
IV.  Решење доставити:  ЈПКД „Топлица“ Куршумлијa, служби буџета и архиви. 

 
 Број:II-02-137/2022-8 
 У Куршумлији, 13.12.2022.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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 13.12.2022.године, донело је следећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
V. УСВАЈА СЕ Извештај о раду жалбене комисије општине Куршумлија за 

2022.годину бр.II-02-135/22-1 од 08.12.2022.године. 
 

VI.       Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

VII.  Закључак доставити: жалбеној комисији и архиви. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 Број: II-02-137/2022-22 
 У Куршумлији, 13.12.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                             Војимир Чарапић,дипл.правник ср. 

3. 
 

На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/2007 и 
83/2014 - др.закон), члана 66.Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија 
бр. 6/19), члана 3. став 1. тачка 12) и одредби Уредбe о управљању капиталним пројектима 
(„Службени гласник РС”, број 51/2019-5), Општинско веће општине Куршумлија доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е о измени и допуни  

Решења о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Куршумлија 
 
1. Општинско Веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 

04.11.2022.године донело је Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције 
општине Куршумлија. 

 
2. Овим Решењем мења се и допуњује Решење о образовању Комисије за капиталне 

инвестиције општине Куршумлија број II-02-120/2022-10 од 04.11.2022.године тако што се у 
тачки „4. Решења“, у оквиру подрачке „3) за чланове и заменике“, након  алинеје „− Драган 
Вукоичић, дипл.правник, заменук члана“, додају следеће две алинеје: 

 
„ -     Данијела Симић, дипл.економиста, члан комисије; 

- Јелена Радивојевић, секретар комисије, заменик члана комисије.“ 
 
3. У преосталом делу Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције 

општине Куршумлија број II-02-120/2022-10 од 04.11.2022.године остаје непромењено. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општинје Куршумлија”. 
 
Општинско веће општине Куршумлија 
Број II-02-120/2022-10-1 
У Куршумлији, 13.12.2022.године 
             

                      Председник већа 
                                          Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

4. 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(,,Службени гласник РС” бр 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), чланова 32 став 1. тачка 4., а у 

вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” 

129/07, 83/014- др. закон и 101/2016-др. Закон, и 47/18), и на основу члана 66. Статута 

општине Куршумлија (,,Службени лист општине Куршумлија” бр 6/19), Одлуке о оснивању 

Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија („Сл. Лист општине 

Куршумлија“ бр. 26/8 и 4/09), по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде  бр.320-40-10995/2022-09 од 30. 

новембра 2022. године Општинско веће Општине Куршумлија дана 13.12.2022. године 

донело је:                                                                   
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Измене Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Куршумлија за 2022 годину 
 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Куршумлија за 2022. годину, на који је Министарство 

пољопривреде, шумарства и водоприврде дало претходну сагласност, Решењем број: 320-00-

0577782022-09 од 16 јуна 2022 године  године мења се Табела 3. Мере руралног развоја, где 

је у мери 101 (инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства) био 

планиран буџет 14.444.108,95 динара, пренете обавезе за меру 104 износе 874.918,50, за 

меру 104 Управљање ризицима 1.000.000,00 дин. мера 304 Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на 

увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима  500.000,00 

дин.  и гласи: 

Табела 3: Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 15.674.358,95 50 100 000,00 874.918,50 

2 
Управљање 

ризицима 
104 1.700.000,00 40 40.000,00 0,00 

3 

Економске 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности у 

смислу додавања 

вредности кроз 

прераду као и на 

увођење и 

сертификација 

система 

безбедности и 

квалитета хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла на 

газдинствима 

304 69.750,00 50 69.750,00 0,00 



Страна   703         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 43            Датум: 13.12.2022.године 
 

 УКУПНО  17.444.108.95  

Мења се и табела 6 Табеларни приказ планираних финансијских средстава и гласи: 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 

18.544.108,95 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  17.444.108,95 

Планирана средства за посебне подстицаје 1.100.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне 

подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 1.055.891,05 

 
Број: II-02-137/2022-25 
У Куршумлији, 13.12.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                             Војимир Чарапић,дипл.правник ср. 
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