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Година: XX К   У   Ч   Е   В   О 06.11.2020. године Број: 16/2020 
 
 

 

[1] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
 
У складу са чланом 76. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланом 20. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - други 
закон и 47/18) и члана 40. Статута Општине 
Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 
1/19), Скупштина општине Кучево на седници 
дана 06.11.2020. године доноси следећи: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
I 

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о 
буџету Општине Кучево, за период 01.01 – 
30.09.2020. године. 

 
II 

Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Кучево“. 

 
III 

Закључак доставити: Одељењу за буџет и 
финансије Општине Кучево и архиви СО     
Кучево. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Извештаја о 

извршењу буџета садржан је у члану 76. Закона о 
буџетском систему и члану 13. Одлуке о буџету за 
2020. годину. 

Укупно остварени приходи и примања 
буџета са пренетим средствима износе 351,9 
милиона динара, а укупно извршени расходи 
буџета износе 322,6 милиона динара. Стање на 
рачуну буџета 30.09.2020. године износило је 25,5 
милиона динара. Укупно остварени остали 
приходи, са пренетим средствима износе 23,6 
милиона, а извршени расходи 20,3 милиона 
динара. 

Проценат остварења прихода буџета 
износи 59,6%, а осталих прихода буџетских 
корисника 94,4%. Проценат извршених расхода 
буџета износи 54,6%, из осталих извора 
буџетских корисника 81,1%. 
  Укупни приходи и примања трезора 
општине Кучево (без пренетих средстава) за 
период 01.01–30.09.2020. износе 349,1 милиона, а 
укупни расходи и издаци трезора Општине Кучево 
износе 342,9 милионa. Стање на рачуну трезора 
на дан 30.09. износи 32,9 милиона. За период 
јануар–септембар 2020. године остварен је 
суфицит у износу од 6,3 милиона динара. 

 
ПРИХОДИ 

 
У току првих 9 месеци 2020. године од 

ненаменских трансфера РС остварено је 203,5 
милиона, од социјалних трансфера 2 милиона, од 
Министарства просвете 1,1 милиона, од 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе 3,5 милиона за реконструкцију објекта 
подручног одељења ОШ „Угрин Бранковић“ у 
Нересници. 

За финансирање пројеката „Истраживање 
музичко-плесног фолклорног наслеђа Звижда“ и 
„Влашке народне приче са преводом на српски 
језик“ који се рализују преко Центра за културу 
Министарство културе нам је пренело 550 хиљада 
динара. 

Канцеларија УН за пројекте и услуге нам је 
пренела у овој години 7,1 милион за 
финансирање пројеката „Поуздано и сигурно 
водоснабдевање за становништво Кучева“ и 
пројекта „Срце културе Хомоља“. 

Од пореза на зараде остварили смо 58,9 
милиона, накнадe за заштиту животне средине 1,3 
милиона, пореза на имовину 17,5 милиона, 
комуналних такси 11,8 милиона, накнаде за 
коришћење минералних сировина 2,7 милиона 
динара, накнада за коришћење дрвета 1,5 
милиона, приходи по основу пружања услуга 
боравка деце у предшколској установи 1,6 
милиона, приходи од давања у закуп 
непокретности 2,5 милиона, приходи од новчаних 
казни за саобраћајне прекршаје 4,1 милион 
динара. 

ГЛАСНИК 
СЛУЖБЕНИ 
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Графикон 1: Приказ планираних и остварених прихода 

 
 

 

Графикон 2: Учешће појединих група прихода у укупним приходима 
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РАСХОДИ 
 

У периоду од 01.01.2020 до 30.09.2020. 
године проценат извршених расхода трезора 
износи 55,7%. Код образовања су изршени 
расходи у износу од 78,3 милиона динара и то за 
основно образовање 36,2 милиона, за средње 2,3 
милиона, за предшколско васпитање и 
образовање 39,8 милиона динара. Извршење 
расхода за одржавање путева износи 32,5 
милиона, опште услуге 55 милиона. 

Код осталих директних корисника 
(Скупштине општине, Председника општине, 
Општинског већа, и Општинског 
правобранилаштва) расходи износе 21,7 милиона 
динара. 

За културу извршени расходи износе 41,7 
милиона, за спорт утрошено је 14,4 милиона, за 
услуге социјалне заштите 18,2 милиона, за Дом 
здравља 13,2 милиона, за Туристичку 
организацију 10,8 милиона, за месне заједнице 
4,7 милиона динара. 

 

 

Графикон 3: План и извршење расхода по групама 

 

 

Графикон 4: Учешће појединих програма у укупним расходима 
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Од донација и спонзорства у првих 9 
месеци остварили смо 3,5 милиона динара за 
реализацију пројекта „Поуздано и сигурно 
водоснабдевање за становништво Кучева“ и 3,6 
милиона динара за реализацију пројекта „Срце 
културе Хомоља“, од Канцеларије Уједињених 
Нација за пројекте и услуге и 335.000,00 динара 
за помоћ у време ванредног стања. Општина 
Кучево нема задужења по основу јавног дуга. У 
Извештају о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве садржан је приказ трошења 
средстава текуће резерве. Стална буџетска 
резерва није коришћена. 

У прегледу капиталних издатака по 
корисницима приказано је извршење капиталних 
издатака у износу од 40,8 милиона динара, што 
представља 37,5% у односу на планирана 
средства (Табела 5 Извештаја). 

У табели 4. приказано је извршење 
расхода и издатака по програмима, програмским 
активностима и пројектима. 

У периоду јануар–септембар 2020. године 
није било значајних одступања у односу на 
одобрена средства. 
      С обзиром на горе наведено, Општинско 
веће Општине Кучево предлаже Скупштини 
општине усвајање Закључка као у диспозитиву.  
 
Број: I-06-1-206/2020  
У Кучеву, 06.11.2020. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранко M. Кецман, с.р. 

 
[2] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32. и 33. 
Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС", број 32/19) и 
члана 40. став 1. тачка 5. Статута Општине 
Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 
1/19), Скупштина општине Кучево, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 
седници одржаној 06.11.2020. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

КУЧЕВО 
 

Члан 1. 
             Приступа се изради друге Измене и 
допуне Просторног плана јединице локалне 
самоуправе Кучево – у даљем тексту: друга 
Измена Плана. 

Члан 2. 
Друга Измена Плана ће се вршити у 

текстуалном и графичком делу основног планског 
документа - Просторног плана јединице локалне 
самоуправе Кучево („Службени гласник Општине 
Кучево“, бр. 15/17). 

Овим изменама се не мењају границе 
обухвата основног планског документа – 
Просторног плана јединице локалне самоуправе 
Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 
15/17). 

 
Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду 
друге Измене Плана дати су у планским 
документима ширег подручја и по хијерархији 
вишег реда, који су били на снази у време израде 
и доношења основног планског документа: 
Просторни план подручја посебне намене 
Национални парк „Ђердап” („Службени гласник 
РС”, број 43/13), Просторни план Републике 
Србије („Службени гласник PC", број 88/10), 
Регионални просторни план за подручје 
Подунавског и Браничевског управног округа 
(„Службени гласник PC", број 8/2015). 
 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, 

уређења и заштите простора у обухвату друге 
Измене Плана засниваће се на принципима 
рационалне организације и уређења простора и 
усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору. 

 
Члан 5. 

Циљ израде друге Измене Плана је 
утврђивање границе великих вода реке Пек (зона 
плављења) у графичком делу друге Измене 
Плана и измена и допуна правила уређења и 
градње за простор обухваћен великим водама у 
текстуалном делу Плана. 
 

Члан 6. 
Другу измену Плана потребно је 

усагласити са Одлуком скупштине општине бр. I-
06-1-168/2020 од 28.09.2020. године 

 
Члан 7. 

До доношења друге Измене плана 
обуставља се примена делова Измена и допуна 
Просторног плана јединице локалне самоуправе 
Кучево који се односи на изградњу малих 
хидроелектрана у подручју обухвата плана. 
 

Члан 8. 
Задржавају се планска решења из 

основног планског документа, а другим Изменама 
Плана извршиће се мање измене текстуалног и 
графичког дела чији обим и садржај не прелази 
50% садржине текста и графичког дела Плана.  

За потребе израде друге Измене Плана 
потребно је прибавити обновљене услове ЈВП 
„Србијаводе“. 
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Члан 9. 
Средства за израду друге Измене Плана 

обезбеђују се из буџета јединице локалне 
самоуправе Кучево.   

Носилац израде друге Измене Плана је 
Општинска управа Кучево. 

Рок завршетка израде друге Измене 
Плана је 6 (шест) месеци од дана потписивања 
уговора са обрађивачем Плана. 

 
Члан 10. 

На основу чл. 51б Закона о планирању и 
изградњи примењује се скраћени поступак друге 
Измене Плана који подразумева да се не 
спроводи поступак раног јавног увида као и да се 
спроводи поступак јавног увида у трајању од 
најмање 15 дана. 

У огласу о јавном увиду биће наведени 
подаци о времену и месту излагања друге Измене 
Плана на јавни увид, о начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу 
доставити примедбе на другу Измену Плана, 
податке о времену и месту јавне презентације 
нацрта друге Измене Плана, податке о времену и 
месту одржавања јавне седнице Комисије за 
планове, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид. 

 
Члан 11. 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, 
бр. 135/04 и 88/10), спроведен  је поступак и 
прибављено мишљење органа надлежног за 
послове заштите животне средине, те је одлучено 
да за другу Измену Плана није потребно 
приступити изради стратешке процене утицаја на 
животну средину. 
 

Члан 12. 
Овом одлуком стављају се ван снаге 

делови Плана детаљне регулације „Заштита 
слива реке Пек са вишенаменским акумулацијама 
и изградњом малих хидроелектрана" који се 
односе на све планиране локације за изградњу 
малих хидроелектрана.  
 

Члан 13. 
Друга Измена Плана ће се израдити у 

четири (4) истоветих примерка (у штамапаном и 
дигиталном облику).  

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Кучево“ и Централном регистру планских 
докумената.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Дана 28.09.2020. године Скупштина 
општине Кучево донела је Одлуку којом се 
забрањује изградња малих и мини 
хидроелектрана и централа на територији 

Општине Кучево и издавање дозвола за изградњу 
истих, до усвајања Измена и допуна планских 
аката Општине Кучево. 

Чланом 3. горе наведене Одлуке 
наложено је Општинској управи Кучево да 
покрене поступак за доношење одлуке о измени 
планских аката Општине Кучево који се тичу 
изградње горе наведених објеката, те је 
Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и привреду приступило по истом.   

Комисија за планове је на 35. седници 
радзмотрила све горе наведено и донела 
закључак да се може приступити другој измени 
Просторног плана јединице локалне самоуправе, 
односно да се може ући у законску процедуру за 
другу измену предметног Плана. 

Правни основ за доношење ове одлуке 
налази се у одредби члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/1, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др.закон и 9/20), којом је прописано да 
Одлуку о изради планског документа доноси 
орган надлежан за његово доношење, по 
претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за стручну контролу, односно Комисије 
за планове. 

Чланом 51б Закона о планирању и 
изградњи, дефинисано је да се може применити 
скраћени поступак, у случају мањих измена и 
допуна планског документа, без спровођења 
раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт 
измена и допуна планског документа,  као и да се 
спроводи јавни увид у трајању од најмање 15 
дана.  

Ставом 2. члана 46. Закона прописано је 
шта нарочито садржи Одлука о изради планског 
документа те је ова одлука израђена у свему 
према наведеном.  

Основни плански документ је Просторни 
план јединице локалне самоуправе Кучево 
(„Службени гласник Општине Кучево“, бр. 15/17). 

Имајући у виду наведено, предлаже се 
доношење Одлуке о изради друге Измене Плана 
у законом прописаној процедури као и по 
процедури прописаној Статутом Општине и 
другим прописима. 
 
Број: I-06-1-207/2020  
У Кучеву, 06.11.2020. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранко M. Кецман, с.р. 
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[3] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО  

 На основу члана 20. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18) члана 40. 

став 1. тачка 21. Статута Општине Кучево 

(„Службени глансик Општине Кучево“, бр. 1/19), 

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 

дана 06.11.2020. године донела је: 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врше се измене и допуне 

Одлуке о утврђивању висине закупнине пословног 

простора у јавној својини Општине Кучево бр. I-

06-1-102/2019 од 25.06.2019. године са допуном 

бр. I-06-1-189/2019. године. 

 

Члан 2. 

 Одлука из члана 1. мења се тако што се 

после члана 4. додаје члан 4а. који гласи: 

 

 „Изузетно од члана 2. ове одлуке, висина 

закупнине привремених пословних објеката у 

јавној својини Општине Кучево који ће се 

користити за потребе одржавања манифестација 

и фестивала на територији општине Кучево, 

утврђује се на дневном нивоу и износи 200,00/м
2
.“ 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Кучево“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 2. Одлуке о утврђивању висине 

закупнине пословног простора у јавној својини 

Општине Кучево (локала или простора у оквиру 

домова културе) прописано је да се закупнина за 

пословни простор у јавној својини Општине 

Кучево одређује по м
2
 корисне површине месечно. 

 Чланом 20. ставом 1. тачком 2. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да Општина 

преко својих органа између осталог уређује 

коришћење пословног простора. 

 Чланом 40. став 1. тачка 21. Статута 

Општине Кучево прописано је да Скупштина 

општине Кучево у складу са Законом уређује 

коришћење пословног простора који је у јавној 

својини Општине као и висину закупнине 

пословног простора у јавној својини. 

 Како је Одлуком из става 1. овог 

образложења прописана цена закупа по м
2
 на 

месечном нивоу, овом допуном предлаже се 

Скупштини одређивање накнаде за закуп 

привремених пословних објеката у јавној својини 

Општине Кучево, по м
2
 на дневном нивоу, за 

време трајања манифестација односно 

фестивала на територији општине Кучево, а која 

цена би представљала почетну цену закупа. 

 Питање поступка за закуп привремених 

објеката у јавној својини регулисаће се посебним 

одлукама и Уредбом о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“, бр.16/18). 

 На основу свега горе наведеног предлаже 

се Скупштини општине Кучево доношење одлуке 

као у предлогу. 

 

   

Број: I-06-1-213/2020  

У Кучеву, 06.11.2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранко M. Кецман, с.р. 
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[4] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 146. Закона о планирању 

и зградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), члана 40. 

став 1. тачка 41. Статута Општине Кучево 

(„Службени гласник Општине Кучево“, бр. 1/19), 

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 

дана 06.11.2020. године доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ЕЛЕМЕНАТА 

МИКРО-УРБАНЕ ОПРЕМЕ НА ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КУЧЕВО 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о постављању привремених, мањих 

монтажних објеката и елемената микро-урбане 

опреме на површинама јавне намене на 

територији општине Кучево (Службени гласник 

Општине Кучево“, бр. 13/16, 8/17, 7/18 и 7б/19). 

 

Члан 2. 

 

 Измена и допуна одлуке из члана 1. врши 

се тако што се иза члана 6. исте додаје члан 6а. 

који гласи: 

 „Привремени мањи монтажни објекти у 

јавној својини општине Кучево који се користе за 

потребе одржавања манифестација и фестивала 

на територији општине Кучево, постављају се на 

локацији утврђеној од стране Општинског већа 

Општине Кучево и по издавању урбанистичко- 

-техничких услова које израђује надлежна служба 

Општинске управе Општине Кучево. 

 Утврђивање локације за објекте из става 

1. овог члана, поступак давања у закуп, временски 

период закупа и др. утврђује Општинско веће 

Општине Кучево и исто ће бити ближе 

дефинисано посебном одлуком Општинког већа 

Општине Кучево. 

 Висина закупа привремених мањих 

монтажних објеката у јавној својини Општине 

Кучево регилисана је Одлуком о утврђивању 

висине закупнине пословног простора у јавној 

својини Општине Кучево.“ 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Кучево“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке 

налази се у одредби члана 146. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 – други 

закон, 9/20) који прописује да постављање и 

уклањање мањих монтажних објеката 

привременог карактера на јавним и другим 

површинама (киосци, баште угоститељских 

објеката, тезге и други покретни мобилијар...), 

обезбеђује и уређује јединица локалне 

самоуправе. 

 Одлука о постављању привремених 

мањих монтажних објеката и елемената микро- 

-урбане опреме на површинама јавне намене на 

територији општине Кучево („Службени гласник 

Општине Кучево“, бр. 13/2016, 8/17, 7/18, 7б/19) 

донета је у циљу регулисања питања давања у 

закуп површина јавне намене за постављање 

привремних објеката, начина на који се објекти 

постављају и потребне документације за 

уклањање истих. 

Потреба за доношењем ове одлуке јесте 

иницијатива за регулисањем питања коришћења 

и постављања привремених монтажних 

пословних објеката у јавној својини Општине 

Кучево, који би се користили на територији 

општине Кучево у периоду одржавања 

манифестација и фестивала, а чије поставање, 

поступак давања у закуп и сл. до сада нису били 

регулисани основном Одлуком о мањим 

монтажним објектима. 

Због бржег и ефикаснијег спровођења 

поступка постављања предметних објеката, 

спровођења поступка давања у закуп (у складу са 

Уредбом која прописује давање у закуп 

непокретности у јавној својини), а полазећи од 

чињенице да се седнице Општинског већа 

Општине Кучево одржавају чешће него седнице 

СО Кучево, овим предлогом дала би се могућност 

Општинском већу да својом одлуком утврди 

поступак, начин закупа, доношење одлуке о 

избору најповољнијег понуђача и сл. 

 На основу свега горе наведених разлога, 

поступајући по члану 146. Закона о планирању и 

изградњи, предлаже се СО Кучево разматрање и 

усвајање ове одлуке као у предлогу. 

 

Број: I-06-1-208/2020  

У Кучеву, 06.11.2020. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Милорадовић, с.р.       Бранко M. Кецман, с.р.
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[5] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 40. става 1. тачке 47. 

Статута Општине Кучево („Службени гласник 

Општине Кучево'', бр. 1/19) и члана 75. 

Пословника Скупштине општине Кучево 

(„Службени гласник Општине Кучево“, број. 13/19, 

14/20), Скупштина општине Кучево, на седници 

06.11.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

   О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СПОРТ 

 

 

Члан 1. 

 

 Разрешава се члан Савета за спорт: 

Горан Пејић, Волуја. 

 

Члан 2. 

 

 Решење доставити: разрешеном, благајни  

и архиви СО Кучево. 

 

Члан 3. 

 

Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објаве у „Службеном гласнику Општине 

Кучево“. 

     

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана доношења 

овог решења. 

       

 

Број: I-06-1-209/2020  

У Кучеву, 06.11.2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко M. Кецман, с.р. 

  

[6] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 40. става 1. тачке 47. 

Статута Општине Кучево („Службени гласник 

Општине Кучево'', бр. 1/19) и члана 75. 

Пословника Скупштине општине Кучево 

(„Службени гласник Општине Кучево“, број. 13/19, 

14/20), Скупштина општине Кучево, на седници 

06.11.2020. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СПОРТ 

 

Члан 1.  

 

 Именује се члан Савета за спорт: Марко 

Ћулум, Кучево 

 

Члан 2. 

 

 Решење доставити: именованом, благајни  

и архиви СО Кучево. 

 

Члан 3. 

 

Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објаве у „Службеном гласнику Општине 

Кучево“. 

    

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана доношења 

овог решења. 

  

     

Број: I-06-1-210/2020  

У Кучеву, 06.11.2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко M. Кецман, с.р. 
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[7] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19, 6/20), на основу члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 40. Статута Општине 
Кучево („Службени гласник Општине Кучево'', бр. 
1/19), Скупштина општине Кучево, на седници 
одржаној 06.11.2020. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН 
ЈОВИЋ“ ИЗ ВОЛУЈЕ 

 
 

I 
 

 Разрешавају се чланови Школског одбора 
Основне школе „Слободан Јовић“ из Волује: 

1. Розица Драгојловић из Волује, из реда 
запослених, и  

2. Мирослав Миленковић  из Мрчковца, из 
реда запослених. 

 
II 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објаве у „Службеном гласнику Општине 
Кучево''. 
 

III 
 

 Решење доставити: Розици Драгојловић 
из Волује, Мирославу Миленковићу из Мрчковца, 
Основној школи „Слободан Јовић“ из Волује и 
архиви СО Кучево. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана доношења 
овог решења. 
 
 
Број: I-06-1-211/2020  
У Кучеву, 06.11.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранко M. Кецман, с.р. 

 

[8] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

На основу члана 116 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19, 6/20), на основу члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 40 Статута Општине 
Кучево („Службени гласник Општине Кучево'', бр. 
1/19), Скупштина општине Кучево, на седници 
одржаној 06.11.2020. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН 
ЈОВИЋ“ ВОЛУЈА 

 
 
I 
 

Именују се чланови Школског одбора ОШ 
„Слободан Јовић“ из Волује:  

1. Јелена Алексић из Мајданпека, из реда 
запослених, и 

2. Никола Стојковић из Нереснице из 
реда запослених. 

 
II 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објаве у „Службеном гласнику Општине 
Кучево''. 

 
III 
 

 Решење доставити: Јелени Алексић из 
Мајданпека и Николи Стојковићу из Нереснице, 
Основној школи „Слободан Јовић“ из Волује и 
архиви СО Кучево. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана доношења 
овог решења. 
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Број: I-06-1-212/2020  
У Кучеву, 06.11.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 
 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Драган Милорадовић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранко M. Кецман, с.р. 
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●                        С А Д Р Ж А Ј                        ● 
 

 

НАЗИВ ОРГАНА 

  Редни број                                                            Назив акта                                                                     Страна 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

■ број: 16/2020  

■ 06.11.2020. године  

● Оснивач: Скупштина општине Кучево 

● Издавач: Општинска управа Кучево 

● Главни и одговорни уредник: секретар Скупштине општине Кучево 

● Редакција (материјал): Служба за скупштинске послове 

 ● Приређивач издања – графичка и техничка припрема (дизајн, прелом): медијски сарадник (ДМ) 

 


