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ГОДИНА 2019       БРОЈ 3         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, 47/2018), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,  15/014, 25/2015 и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), и Мишљења Министарства државне 
управе и локалне самоуправе бр.110-00-00441/2018-24 од 23.јануара 2019. године Општинско 
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 08.02.2019.године, донело је следећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I.       УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Статута општине Куршумлија, ради усклађивања са 
позитивним прописима и прецизирања појединих одредаба, сходно Мишљењу 
Министарства државне управе и локалне самоуправе бр.110-00-00441/2018-24 од 
23.јануара 2019.године. 
 

II.  Предлог Статута општине Куршумлија доставити Министарству државне 
управе и локалне самоуправе ради давања мишљења о усклађености Статута са 
Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр.47/2018). 

 

III.       Закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија. 
 

 
 Број: II-02-5/2019-3 
 У Куршумлији, 08.02.2019.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 
 
Република Србија  

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Пролетерских бригада бб 

Број: II-02-5/2019-4 

Дана: 08.02.2019. године  

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,, 

број 88/17), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 61. став 

8. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014, 25/015 и 

5/2018), Oпштинско већe општине Куршумлија доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи  јавних основних школа са седиштем на 

територији општине Куршумлија 

Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за израду Елабората о мрежи  јавних основних школа са седиштем на 

територији општине Куршумлија, у следећем саставу: 

1. Владан Јовановић, дипл.правник - председник Комисије, 

2. Радиша Никић, професор - члан Комисије, 

3. Драган Николић,професор – члан Комисије, 

4. Наташа Миладиновић, стручни сарадник-психолог – члан Комисије, 

5. Виолета Митровић, стручни сарадник-психолог – члан Комисије. 

Члан 2. 

Задатак комисије је да предузме све потребне радње у циљу израде Елабората о мрежи  јавних основних 

школа са седиштем на територији општине Куршумлија у складу са критеријумума предвиђеним уредбима о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и ефективности, доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, културним, економским, 

еколошком и другим карактеристикама, на основу Елабората изради предлог Одлуке о мрежи  јавних 

основних школа са седиштем на територији општине Куршумлија и исте достави Oпштинском већу 

општине Куршумлија на даљи поступак. 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

        Решење доставити: председнику и члановима Комисије и архиви. 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                              Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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3. 

Република Србија  

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Пролетерских бригада бб 

Број:II-02-5/2019-5 

Дана: 08.02.2019. године  

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,, 

број 88/17), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 61. став 

8. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014, 25/015 и 

5/2018), Oпштинско већe општине Куршумлија доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на 

територији општине Куршумлија 

Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за израду Елабората о мрежи јавних предшколских установа са седиштем 

на територији општине Куршумлија, у следећем саставу: 

1. Владан Јовановић, дипл.правник - председник Комисије, 

2. Марија Пећаранин, стручни сарадник васпитач - члан Комисије, 

3. Гордана Николић, стручни сарадник васпитач – члан Комисије, 

Члан 2. 

Задатак комисије је да предузме све потребне радње у циљу израде Елабората о мрежи јавних 

предшколских установа са седиштем на територији општине Куршумлија у складу са критеријумума 

предвиђеним уредбима о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и 

ефективности, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, 

културним, економским, еколошком и другим карактеристикама, на основу Елабората изради предлог 

Одлуке о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Куршумлија и исте 

достави Oпштинском већу општине Куршумлија на даљи поступак. 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

Решење доставити: председнику и члановима Комисије и архиви. 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                 Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р. 
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4. 

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 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015) и члана 18. Пословника о раду Општинског 
већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 08.02.2019. године, донело је следеће: 
 
 

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 
2019. 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 2019. 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-02-5/2019-6 
 У Куршумлији, 08.02.2019.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                      Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р. 
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5. 
 

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр. 

129/07, 83/014 -др.закон и 101/2016-др.закон и 47/018) члана 20 и 49 Закона о јавној 

својини (Службени гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др Закон 

108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 61 Статута Општине Куршумлија ( Службени лист 

Општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014,  25/015 И 5/018) и члан 18. 

Пословника о раду Општинског већа ( Сл. лист Општине Куршумлија бр.3/09) Општинско 

веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 08.02.2019.године  донело је  

 

                                                                

                                                              О Д Л У К У 

 

         Овом одлуком мења се намена пословног простора у јавној својини Општине 

Куршумлија и то:  

- Пословни простор у ул. Палих бораца бр. 21 површине 82 м2 (приземље ) на 

кат.парцели бр. 5090 КО Куршумлија  зграда бр. 1. 

- Наведене пословне просторије престају да буду комерцијалне непокретности и 

постају некомерцијалне и исте ће се користити за потребе смештаја директних и 

индиректних буџетских корисника.  

                                                         

                                                              

                                                         О б р а з л о ж е њ е  

 

             Због повећања обима послова службе за пољопривреду Општине Куршумлија и 

туристичке организације општине Куршумлија, указала се потреба  за новим пословним 

просторијама како би поменуте службе несметано обављале своје послове. 

              Просторије у улици Палих бораца се налазе у непосредној близини просторија где 

су сада смештене наведане службе и највише погодују раду ових служби те је из тих 

разлога одлучено да просторије које су се до сада користиле у комерцијалне сврхе убудуће 

се користе у некомерцијоналне сврхе, односно за смештај пољопривредне службе и 

туристичке организације. 

             Ова одлука ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

 

 

 Број: II-02-5/2019-9 

У Куршумлији, 08.02.2019.године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                                                                 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                  Радољуб Видић дипл.ецц.с.р. 
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6. 
На основу члана 77.став 3. Закона о о сновама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-други закон), члана 5. Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник 

РС“ број 80/2018) и члана 37. и 38. Одлуке о организацији општинске управе општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија 10/17 и 11/18), начелник општинске управе општине Куршумлија 

управе доноси 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, 

УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

1. Образује се Интерресорна комисија за процену потреба детета, ученика и одраслог за 

додатном образовном, здравственом и социјалном подршком (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија врши процену потреба за додатном подршком детета, ученика и одраслог са 

пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Куршумлија. 

 

2. Седиште рада Комисије је у згради општинске управе општине Куршумлија, улица 

Пролетерских бригада бб, Куршумлија.  

Комисија ради у згради општинске управе општине Куршумлија, улица Пролетерских 

бригада бб, Куршумлија. 

 

3. Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се 

остварују права, услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују 

превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних 

установа и заједнице у целини. 

 

4. Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана. 

Стални чланови Комисије имају заменике који се именују из истих структура као и 

чланови чији су заменици.  

Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих редова. 

Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор Комисије. 

 

5. За сталне чланове Комисије именују се: 

1) Др Светлана Неранџић, члан, представник система здравствене заштите 

(педијатар); 
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Др Слађана Савић, заменик члана, представник система здравствене заштите 

(специјалиста опште медицине за одраслог); 

2) Наташа Миладиновић, члан, представник образовно-васпитног система (стручни 

сарадник психолог основној школи); 

Марија Ђорђевић, заменик члана, представник образовно-васпитног система 

(стручни сарадник психолог средњој школи); 

3) Милијана Рилак, члан, представник система социјалне заштите (стручни радник 

на пословима социјалне заштите-социјални радник); 

Славица Симовић, заменик члана,  представник система социјалне заштите 

(стручни радник на пословима социјалне заштите-педагог); 

4) Гордана Огњановић, члан, дипломирани дефектолог соматолошког смера; 

Маја Стојановић, заменик члана, стручни сарадник психолог. 

Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године. 

6. Стални члан Комисије разрешава се дужности пре истека рока на који је именован, у 

следећим случајевима: 

1) На свој захтев; 

2) Ако не обавља или не одговорно обавља послове; 

3) Ако не дође на три састанка заредом; 

4) Ако му престане радни однос у установи у којој ради; 

5) Ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци. 

 

7. Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог. 

Повременог члана Комисије одређује председник Комисије, за сваког појединачно, на 

основу предлога, односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника и 

одраслог. 

Обавештење о одређивању повременог члана, председник Комисије доноси у писаној 

форми и доставља га повременом члану и његовом послодавцу. 

 

8. За Координатора Комисије одређује се Петар Мијајловић, дипломирани правник, 

запослен у општинској управи општине Куршумлија, на радном месту „Послови из 

области борачко инвалидске заштите“. 

Координатор Комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

 

9. Комисија: 

- Врши процену за свако дете, ученика и одраслог, за које добије захтев, односно 

иницијативу за покретање поступка, без дискриминације по било ком основу; 
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- Предлаже, односно препоручује надлежним органима и службама мере додатне 

подршке у складу са прописом којим се уређују ближи услови за процену потреба за 

пружањем додатне подршке детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: Правилник); 

- Информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о мерама 

додатне подршке из система образовања, здравствене и социјалне заштите, у складу са 

Правилником, и упућује их на надлежне институције; 

- Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког 

члана Комисије и усаглашених ставова сталних и повременог члана; 

- Одлучује по приговору родитеља, односно другог законаког заступника и одраслог, 

изјављеном против мишљења Комисије; 

- Прати остваривање предложене додатне подршке; 

- Доставља редовне извештаје о свом раду, предложеној и оствареној подршци 

општинској управи, два пута годишње, у роковима прописаним Правилником;  

- Доставља Збирни извештај за календарску годину ресорним министарствима након 

што га усвоји Општинско веће; 

- Прикупља, обрађује и чува податке о деци, ученицима и одраслима најдуже до 

завршетка школовања, као и податке о свом раду; 

- Формира и води збирку података о деци, ученицима и одраслима за које је покренут 

поступак процене, у електронској и штампаној форми, у складу са законом којим се 

уређује заштита података о личности; 

- Формира и води збирку података о раду Комисије, у складу са Правилником; 

- Информише јавност о свом раду и начину остваривања додатне подршке; 

- Доноси пословник о свом раду; 

- Обавља и друге послове у складу са законом, Правилником и општим актом општине. 

Комисија је руковалац података у поступку прикупљања и обраде података. 

 

10. Координатор Комисије: 

- Прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене, 

- Доставља документацију члановима Комисије, 

- Организује и администрира процес процене, 

- Сазива повремене чланове Комисије, 

- Прикупља и обрађује податке и води Збирке података у складу са Правилником, 

- Ажурира базу података о раду Комисије и корисницима, 

- Припрема податке за извештаје Комисије и 

- Обавља друге послове за потребе Комисије, у складу са законом, Правилником и 

општим актом општине. 

 

11. Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује 

општина Куршумлија. 
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12. Председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду за рад
1
 у износу 

од 600,00 динара за свако донето мишљење Комисије. 

У случају ревизије мишљења, председник, стални и повремени члан Комисије имају право 

на накнаду у висини од 50% од износа наканаде из става 1. ове тачке. 

Координатор комисије има право на накнаду за рад у комисији у складу са одредбама става 

1 и 2 овог члана, само уколико комисија заседа ван редовног радног времена органа 

општинске управе. 

 

13. Ово решење објављује се у Службеном листу општине Куршумлија. 

Број: II-02-5/2019-7 

У Куршумлији, дана 08.02.2019. 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК                                                                                             

Миљан Радосављевић, дипл.правник.с.р. 

    

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

1. Закључак о утврђивању предлога Статута општине  Куршумлија............................ 7  

2. Решење о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних основних 
школа са седиштем на територији општине Куршумлија........................................ 8 
 

3. Решење о именовању Комисије за израду Елабората о мрежи јавних  
Предшколских Установа са седиштем на територији општине  Куршумлија.......... 9 
 

4. Решење о именовању Комисије за израду Програма мера подршке за 
спровођење п ољопривредне политике и политике руралног развоја.................         10 
 

5. Одлука о промени пословног простора...................................................................          11 
6. Решење о образовању интерресорне комисије ................................................               12 

                                                           
 


