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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018 БРОЈ 10

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према
потреби

1.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 ),Општинско веће општине Куршумлија
на седници одржаној дана 25.05.2018.године, донело је следећу:

ОДЛУКУ
I.

ОДОБРАВА СЕ додела награда успешним студентима на територији општине
Куршумлија са просеком оцена изнад 9,5.

II.

Право на награду могу остварити студенти основних академских, основних
струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

III.

Да би остварили право на награду студенти морају да имају редовно уписану
другу, трећу, четврту или пету годину студија на буџету са просеком оцена изнад
9,5 као и пребивалиште на територији општине Куршумлија.

IV.

Уз пријаву студенти прилажу:фотокопију личне карте, потврду високошколске
установе да је студент редовно уписао одређену годину студија у текућој школској
години, уверење о просечној оцени студирања 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
15.06.2018.године.
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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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

IX.

Одлуку доставити: рачуноводству Општинске управе и архиви.

Број: II-02-65/2018-5
У Куршумлији, 25.05.2018.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.

2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС,“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др. закон) и члана 41 .Статута /Сл. лист општине Куршумлија бр.22/08, 0809, 07/11, 15/14,
25/15/, а у вези са Локалним антикорупцијским планом општину Куршумлија („Сл. лист oпштине
Куршумлија број 24/2017 “), на седници Општинског већа Општине Куршумлија, одржаној дана
25.5.2018.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Именује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана за
општину Куршумлија (у даљем тексту Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Стефановић, дипломирани правник – председник комисије;
2. Весна Бојовић, дипломирани економиста – члан комисије;
3. Бојан Јовановић, економски техничар – члан комисије.
Члан 2.
Комисија усваја свој Пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова
тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана ( у даљем тексту, ЛАП), објављује јавни позив за
достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а. Обавеза Комисије да распише и спроводе јавни
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конкурс за избор чланова, прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова,
спроводи процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу
усвојених критеријума, затим, јавно објављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду. Након
спроведеног јавног конкурса и формирања ранг листе кандидата за чланове форума, Комисија исту
доставља Скупштини општине.
Члан 3.
Чланови Комисије из члана 1. овог решења дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у
вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји.
Члан 4.
Комисија у свом раду, односно у поступку спровођења јавног конкурса, дефинише услове за
кандидате/чланове тела за праћење примене ЛАП-а, који су утврђени Локалним антикорупцијским планом
општине Куршумлија /„Сл. лист општине Куршумлија бр. 24/17/
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.

Бр.II-02-65/2018-8
Куршумлија , дана: 25.05.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Видић Радољуб дипл.ецц,с.р.

3.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014
др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,
7/011, 15/014 и 25/2015) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
25.05.2018.године, донело је следећи:

ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ предлог Ценовника поправке и одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева и осталих радова на деловима територије општине
Куршумлија на којима је проглашена ванредна ситуација.

II.

Закључак доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и
архиви
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Број: II-02-65/2018-14
У Куршумлији, 25.05.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.

САДРЖАЈ

1. Одлука о додељивању наградњ успешним студентима на територији општине
Куршумлија са просеком оцена изнад 9,5...........................................................
2. Решење о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана за општину Куршумлија...........................
3. Закључак о усвајању Ценовника поправке и одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева и осталих радова на деловима територије
Општине Куршумлија.....................................................................................
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