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ГОДИНА 2021        БРОЈ 28                   КУРШУМЛИЈА 
Лист излази према  

потреби 

1. 

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  25.06.2021.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. 
 

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 (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) 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  
20.08.2021. 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-02-47/2021-8 
 У Куршумлији, 25.06.2021.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц. ср. 

2. 
 

На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 25.06.2021. године донело је: 

З А К Љ У Ч А К 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 
Члан 1. 

  Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом 

са катастром дивљих сметлишта за период од 2021.-2030. 

Члан 2. 

Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са 

катастром дивљих сметлишта за период од 2021.-2030. 

Члан 3. 

Јавна расправа о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих 

сметлишта спровешће се у периоду  од   26.06.2021.-10.07.2021. године. 

Члан 4. 
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Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 

Број: II-02-47/2021-9 
У Куршумлији, дана: 25.06.2021. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                            Радољуб Видић, дипл.ецц ср. 

3. 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“бр. 

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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др.закон 9/2020 и 52/2021 ), чланова 4 и 28 Одлуке о постављању кисока ( “Сл. лист општине 

Куршумлија“ број 4/2013, 16/2017, 24/2017, 9/2019, члана 66 Статута општине Куршумлија 

( “Сл. лист општине Куршумлија“ број 6/2019, на предлог комисије за спровођење поступка 

утврђивања локација за постављање киоска на површинама јавне намене на подручју 

општине Куршумлија, Општинско веће, на седници одржаној дана 25.06.2021.године, доноси 

ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

1. Овај план се доноси како би се регулисали услови и начин коришћења јавних површина у 
Куршумлији ради постављање киоска. 

2. Одређују се следеће локације за постављање киоска на подручју Куршумлије: 
-Ужи центар града ( 1,2,3,4,5). Прва локација предвиђена је на углу Косовске и 

Карађорђеве улице (2 киоска), друга локација предвиђена је на углу Косовске 

улице и улице Палих бораца (2 киоска), трећа локација је предвиђена на 

површини парка                 (1 киоск), четврта локација је предвиђена у улици Вука 

Караџића пре укрштања са улицом Св. Ане (4 киоска), пета локација предвиђена 

је на платоу у Немањиној улици  (1 киоск). 

3. Саставни део овог плана је прилог: 

 Прилог 1 – План постављања мањих монтажних објеката –киоска на градском 
грађевинском земљишту јавне намене у Куршумлији. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

У складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“бр. 

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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др.закон 9/2020 и 52/2021), предвиђено је да постављање и уклањање мањих монтажних 

објеката привременог карактера на јавним површинама (киосци, летње баште, покретне 

тезге и сл.), обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе.  

За израду техничке документације за постављање, односно коришћење јавних 

површина не примењују се услови из Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“бр. („Службени гласник РС“бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
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121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон 9/2020 и 52/2021). 

Сви киосци тренутно су постављени у улици Вука Караџића у пешачкој зони. 

            Неопходно је предвидети нове локације за измештање киоска због реконструкције 

улице Вука Караџића, док је за време извођења радова у улици Вука Караџића за локацију 4 

планом предвиђено да се четри киоска изместе на привремене локације до завршетка 

радова.  

Саставни део овог плана је прилог: 

 Прилог 1 – План постављања мањих монтажних објеката – киоска на градском 
грађевинском земљишту јавне намене у Куршумлији. 

   
 Број: II-02-47/2021-10 
 У Куршумлији, 25.06.2021. године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                 Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

4. 
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 

83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. Тачка 1. 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 25.06.2021.године, донело је следећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I.  УСВАЈА СЕ Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за подручје општине Куршумлија за 2020.годину. 
 
II. Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за подручје општине Куршумлија је саставни део овог Закључка. 
 
III. Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија " 
 
IV.  Закључак доставити: служби за пољопривреду и архиви. 

 
 
 Број: II-02-47/2021-13 
 У Куршумлији, 25.06.2021.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 
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5.  
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , бр. 129/07, 

83/014-др. закон и 47/018), 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 

25.06.2021. године, донело је следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ се Комисија за израду Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2021. 

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 2021. годину који ће доставити Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде за  давање сагласности. 

III         Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

IV         Решење доставити именованима и архиви. 

Број:  II-02-47/2021-15 
У Куршумлији, дана  25.06.2021. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                            Радољуб Видић, дипл.ецц ср. 

6.  
На основу  члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 

83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 25.06.2021.године, донело је следећe: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији послова Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, број 473 
од 20.04.2021. године.   
 



Страна   295           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 28        Датум: 25.06.2021.године 

II. Обавезује се Предшколска установа „Сунце“ 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:  Предшколској  установи „Сунце“ у Куршумлији и архиви. 
 
 Број: II-02-47/2021-16 
 У Куршумлији, 25.06.2021.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 
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