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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2021

БРОЈ 3

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 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 29.01.2021.године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ
I.
II.
III.

ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план Дома здравља Куршумлија за
2021.годину бр.65 од 11.01.2021.године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
Решење доставити:
архиви.

Дому здравља Куршумлија, Служби буџета и

Број: II-02-8/2021-3
У Куршумлији, 29.01.2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.

2.
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 29.01.2021.године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ
I.
II.

ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план Црвеног крста Куршумлија за
2021.годину бр.205 од 24.12.2020.године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
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3.
На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 27/2020) и члана 105.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) ), члана
66.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019), члана 18. Пословника
о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 ), и Наредбе Општинског штаба за
ванредне ситуације бр. II-87-11/2021-1 од 26.01.2021. године, Општинско веће општине
Куршумлија, дана 29.01.2021. године доноси

ОДЛУКУ
1. НАЛАЖЕ СЕ обустава редовног васпитно-образовног рада у Предшколској установи
„Сунце“ у случају да у року од 48 сати у једној васпитно-образовној групи буду потврђена 2
случаја заразе изазване вирусом COVID-19, и у периоду од наредних 14 дана биће
реализован путем online наставе.
2. У случају да у року од 48 сати у једној васпитно-образовној групи у Предшколској установи
„Сунце“ будe потврђен 1 случај заразе изазване вирусом COVID-19, након извршене
појачане дезинфекције конкретна васпитно-образовна група наставиће са редовним
васпитно-образовним радом.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: II-02-8/2020-5
У Куршумлији, 29.01.2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.економиста ср.

III.

Решење доставити:
архиви.

Црвеном крсту Куршумлија, Служби буџета и

Број: II-02 -8/2021-4
У Куршумлији, 29.01.2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.

4.
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
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(„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 29.01.2021.године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији послова Предшколске установе „Сунце“ бр.2072 од
30.12.2020.године.

II.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити: Предшколској установи „Сунце“ и архиви.
Број: II-02 -8/2021-6
У Куршумлији, 29.01.2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.

5.
Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној 29. јануара 2021. године, на
основу члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.6/19) и члана
18. Пословника о раду Oпштинског већа општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр.
3/2009), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Сл. гласник РС бр. 16/18), доноси
РЕШЕЊЕ
I Усваја се годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање /суфинансирање
програма или пројеката од јавног интереса која реализују удружења и друге организације
цивилног друштва из буџета општине Куршумлија за 2021. годину и то:
1. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана из буџета
општине Куршумлија за 2021 годину.
Циљ конкурса: подстицање програма/пројеката које реализују удружења и који су од
јавног интереса за општину Куршумлија за 2021 годину.
Област јавног конкурса: утврђује се јавним конкурсом у складу са Правилником о
финансирању пројеката удружења грађана које реализују удружења средставима из буџета
општине Куршумлија за 2021 годину .
Право учешћа на конкурсу: удружења грађана која су регистрована на територији
општине Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији
општине Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да својим
активностима представљају општину.
Оквирни датум расписивања јавног конкурса: фебруар, април и септембар 2021 године.
Планирани износ средстава: 2.000.000,00 динара.
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Почетак реализације програма: након потписивања уговора у складу са програмом
удружења
Дужина трајања одабраних програма најкасније до краја 2021.године.
2. Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за
реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.
Циљ конкурса : суфинансирање пројеката цркава и радиционалних верских заједница.
Област јавног конкурса: Aдаптацију, реконструкцију или инвестционо и текуће одржавање
цркава, верских објеката и парохијских домова(одржавање простора око верских објеката),
набавку обнову и заштиту црквених реликвија(икона, верских исакралних предмета и других
предмета који доприносе верским обредима), облежавање традиционалних годишњица и
манифестација везаних за рад и историју црквене(верске заједнице), организовање посета
другим црквеним (верским заједницама), организовање стручних скупова и научних
истраживања везаних за цркву (верску заједницу).
Право учешћа на конкурсу:
1)подносиоци који имају статус цркве или верске заједнице у складу са Законом о црквама и
верским заједницама( да су уписани у Регистар цркава и верских заједница Министарства правде,
2) цркве и верске заједнице које имају седиште на територији општине или се активности из
Програма реализаују на територији општине.
Оквирни датум расписавања јавног кункурса фебруар / март и септембар / октобар 2021
Планирани износ средстава: 1.000.000,оо динара
Почетак реализације програма након потписивања уговора и у складу са пројектом.
Дужина трајања одабраних програма : најкасније до краја 2021.године.
3. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.
Циљ конкурса : суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области
jавног информисања у 2021.години.
Област јавног конкурса: Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке
медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног
информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
Програмски приоритети су:
1. очување српског националног и културног идентитета и jезика;
2. програми намењени деци;
3. унапређење положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника,
економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ
популације, итд.;
4. европске интеграције;
5. заштита животне средине;
6. корупција;
7. сиромаштво;
8. говор мржње;
9. наталитет;
10. мигрантска криза;
11. унапређење медијске писмености.
Пројекти који се баве горе наведеним темама, а које су предмет секторских стратегија
Републике Србије, као и међународних повеља и конвенција, имаће предност приликом
оцењивања пројеката, али учесници у Конкурсу могу да предложе и друге теме којима се
унапређује јавни интерес у области јавног информисања
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Право учешћа на конкурсу:
- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за
привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и
који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем
медија који је уписан у Регистар медија.
Оквирни датум расписавања јавног кункурса фебруар / март / 2021.године.
Планирани износ средстава: 1.850.000,00 динара
Почетак реализације програма након потписивања уговора и у складу а програмом
удружења.
Дужина трајања одабраних програма : најкасније до краја 2021.године.
4. Конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама из
буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.
Циљ конкурса : суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама из
буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.
Област јавног конкурса: Конкурс се расписује ради бесповратног суфинансирања мера
енергетске ефикасности са циљем смањења штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха
кроз уштеде у енергентима и повећању енергетских својстава објеката..
Право учешћа на конкурсу:
1. Да је власник и да живи у стану који je изграђен на градском подручју у стамбеној зони 1а
и 1б (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском
периоду.
2. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
o доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
o грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
o грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
o решење о озакоњењу.
3. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину.
Оквирни датум расписавања јавног кункурса април /јун / 2021.године.
Планирани износ средстава: 2.000.000,00 динара
Почетак реализације програма након потписивања уговора.
Дужина трајања одабраних програма : најкасније до краја 2021.године.
II Средства за реализацију послова из тачке 1 решења обезбеђена су Одлуком о буџету
општине Куршумлија за 2021.годину („Службени лист општине Куршумлија“ број 34/19).
III Решење доставити: Члановима већа општине Куршумлија, служби за послове органа
општине, Служби за буџет и финансијске послове и Архиви.
Број: II-02 -8/2021-7
У Куршумлији, 29.01.2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.
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6.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 од
29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон , 101 од 16. децембра 2016 - др. закон ,
47 од 20. јуна 2018.) и члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“ бр. 6/2019), и члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист
општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној
дана 29.01.2021. године, донело је следећу:
ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ Народног музеја у Београду дел. Бр. 50/1 од 27.01.2021 године за
предузимање мера у циљу очувања – организовања транспорта и смештаја
артефаката са различитих локација у оквиру пројекта Археолошко наслеђе
Куршумлије у просторијама АД „Планинка“ из Куршумлије, уз сагласност тог
привредног друштва, и уз надзор стручног лица тог предузећа, пре свега археолога
Милана Савића, дугогодишњег члана стручне групе Народног музеја у Београду.
2. Ова Одлука ступа на снагу одмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.
3. Одлуку доставити: Народном музеју у Београду, АД „Планикна“ Куршумлија и архиви.
Број: II-02-8/2021-8
У Куршумлији, дана: 29.01.2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.

САДРЖАЈ
1
2
3
4

5

6

Решење о давању сагласности на финансијски план Дома здравља
Куршумлија за 2021.годину бр.65 од 11.01.2021.године
Решење о давању сагласности на финансијски план Црвеног крста
Куршумлија за 2021.годину бр.205 од 24.12.2020.године

Одлука о начину функционисања ПУ „Сунце“
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о
организацији и систематизацији послова Предшколске установе
„Сунце“ бр.2072 од 30.12.2020.године.
Решење о усвајању годишњи план расписивања јавних конкурса за

финансирање /суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса
која реализују удружења и друге организације цивилног друштва из буџета
општине Куршумлија за 2021. годину
Решење о усвајању предлога Народног музеја у Београду дел. Бр. 50/1 од
27.01.2021 године
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