
                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА     Бroj 2    25.02.2009 Страна 23 

KUR[ UM L I JA  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА 2009-БРОЈ 2  
КУРШУМЛИЈА 

25.02.2009. године 
Лист излази према потреби. 

 

1. 
 

На основу члана 77. и 78.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС број 47/03),члана  32.Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) и члана 6.Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник 
РС 62/2006) и члана 41.Статута  општине Куршумлија  (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08),а на предлог 
Општинског већа  Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 25.02.2009 године доноси  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

2009 ГОДИНИ 
 

Ч л а н  1. 
 
 У члану 7.став 1.после речи бруто развијене површине бришу се речи ''утврђене по југословенском 
стандарду ЈUS.U.C2.100,'' и додаје се став 2 који гласи: 
 
 Накнада за коришћење грађевинског земљишта за производна предузећа  умањује се за 50%. 
 

Ч л а н   2. 
 У члану 9,став 1 додаје се тачка 5 која гласи: 
 
 -за објекте социјалне заштите и смештај избеглих лица и за објекте верских заједница- 
 

Ч л а н   3 
 
 У члану 11.став 1.после речи  висина накнаде  бришу се речи ''Фонд за грађевинско земљиште 
,урбанизам,путну привреду  и стамбену изградњу  општине Куршумлија –ЈП Дирекција'' и додају се речи 
''Одељењу за локалну пореску администрацију'' 
 

Ч л а н   4 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија  
 
 Број I-418-5/2009 
 У Куршумлији дана 25.02.2009 године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 
 
                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                      Миломир Стојчић,проф.ср 
 
 
 
 

2 
 На основу члана  190.став.5.и 6.Устава Републике Србије (Сл.гласник РС број 98/06) члана 2. и 4.став 
2.Закона о јавним предузећима  и обављању  делатности  од општег интереса  (Сл.гласник РС број 
25/00,25/02,107/05 и 108/05) и члана 5.и 9. став 3.Закона  о заштити животне средине  (Сл.гласник РС број 
135/04),члана 32.Закона о локалној самоуправи  (Сл.гласник РС бр.129/07) и члана  41.Статута општине 
Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) Скупштина општине Куршумлија на својој седници 
одржаној дана 25.02.2009 године  донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА''ЂАВОЉА ВАРОШ'' ЗА ЗАШТИТУ,УРЕЂЕЊЕ  И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ДОБРА ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' 

 
Члан 1. 

 
 Оснива се јавно предузеће ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' за заштиту,уређење и експлоатацију  природног добра 
''ЂАВОЉА ВАРОШ'' 

Члан 2. 
 
 Јавно предузеће''Ђавоља Варош'' има статус правног лица. 
 

Члан 3. 
 
 Седиште Јавног предузећа ''Ђавоља Варош'' је у улици Свете Ане бб        
 

Члан 4. 
 
 Скраћени назив предузећа је ЈП''ЂАВОЉА ВАРОШ'' 
 

Члан 5 
 
 Јавно предузеће ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' се региструје код Агенције за привредне регистре Србије. 
 

Члан 6. 
 
 Делатност Јавног предузећа ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' је: 
-планирање,заштита,уређење и експлоатација природног добра Ђавоља Варош 
-израда програма развоја,заштите,уређења и експлоатације Ђавоље Вароши 
-унапређење услова за прихват туриста који долазе у посету Ђавољој Вароши 
-планирање и заштита  и унапређење природних погодности ,флоре и фауне,уређење и одржавање  стаза 
,видиковца,изворишта  и осталих ресурса 
-инвестициона активност  у функцији уређења Ђавоље Вароши и изградње туристичких  и других објеката  на 
простору којим управља у циљу ширења  и обогаћивање туристичке понуде 
-планирање и ангажовање  на подстицању  развоја сеоског туризма  у насељима око Ђавоље Вароши,израде 
предмета  народне радиности ,сувенира и друго 
-планирање и организовање  научно истраживачких радова у Ђавољој Вароши. 
-планирање и организовање стручног надзора над изградњом и одржавањем  туристичких и других објеката  на 
локалитету Ђавоља Варош 
-управљање  земљиштем  и заштићеним простором  на локалитету Ђавоља Варош 
-одржавање  и унапређивање објеката инфраструктуре 
-агенцијски послови у складу са законом 
-планирање и остваривање  програма заштите животне средине 
-подстицање културно-туристичких  и других активности  у циљу популаризације  Ђавоље Вароши 
-подстицање културно –туристичких и других активности  на презентацији и Ђавоље Вароши домаћој и светској 
јавности. 
 
Јавноо предузеће ''Ђавоља Варош'' обавља и друге делатности  утврђене Статутом Јавног предузећа у складу са 
законом  и у оквиру  регистрационих делатности. 
 
Оснивач и Јавно предузеће ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' поједина права  и обавезе у обављању делатности  уредити 
међусобним закљичивањем  уговора у складу са законом 
 

Члан 7 
 
Јавно предузеће''Ђавоља Варош'' је дужно  да трајно,непрекидно и квалитетно радити на 
заштити,унапређењу,уређењу  и експлоатацији Ђавоље Вароши и њене околине  у складу са законским 
одредбама,а такође  и заштити човекове  околине  у складу са законом. 
 

Члан 8. 
 
Финансијска средства за оснивање Јавног предузећа ''Ђавоља Варош'' ,као почетни капитал  обезбеђује оснивач 
општине Куршумлија. 
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Члан 9. 
 
Финансијска средства за инвестициона улагања у области одржавања постојећих  и изградњу нових туристичких 
,инфраструктруних  и других објеката  обезбеђују се из: 
-прихода остварених  властитом делтношћу 
-средства оснивача 
-подстицајних  средстава  ресорних министарстава 
-кредита банака и других извора у складу са законом. 
 

Члан 10. 
 
Јавно предузеће''Ђавоља Варош'' послује на тржишним  принципима у складу за законом. 
Добит јавног предузећа ''Ђавоља Варош'' утврђена је у складу са законом,може се  расподелити за увећање 
основног капитала,резерве или за друге намене у складу са законом,Статутом и овом одлуком. 
Део средстава  по основу добити  усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун,прописан за уплату јавних прихода. 
 

Члан 11. 
 
Јавно предузеће''Ђавоља Варош''доноси годишње и средњерочне планове заштите уређења,експлоатације и развоја 
Ђавоље Вароши. 
 

Члан 12. 
 
Органи Јавног предузећа''Ђавоља Варош'' су : 
 
-Управни одбор  
-Генерални директор и 
-Надзорни одбор 
 

 
Члан 13. 

 
Управни одбор Јавног предузећа ''Ђавоља Варош'' има пет чланова који се именују за период од 4 године. 
Председника,заменика председника  и чланове Управног одбора  бира и разрешава  оснивач. 
Два члан Управног одбора  предлажу се из редова  запослених Јавног предузећа на начин утврђен Статутом  Јавног 
предузећа. 
 

Члан 14 
 
Управни одбор : 

1) утврђује пословну политику 
2) доноси Статут јавног предузећа , уз сагласност оснивача 
3) доноси средњорочни  план изградње ,одржавања и заштите Ђавоље Вароши,годишњи програм радова  на 

одржавању заштити,изградњи  и реконструкцији  туристичких  и других објеката  и годишњи програм  
пословања 

4) доноси одлуку о висини цена услуга  уз сагласност оснивача 
5) усваја извештај  о послованњу јавног предузећа ,периодични и годишњи  финансијски извештај 
6) одлучује о расподели добити , 
7) одлучује о смањењу  и повећању капитала Јавног предузећа 
8) доноси одлуке о улагању капитала 
9) доноси план јавних набавки 
10) доноси  инвестиционе програме  и критеријуме  за инвестициона улагања , 
11) даје сагласност  на опште акте  Јавног предузећа  (о систематизацији послова и радних задатака и других 

аката) 
12) врши и друге послове  утврђене статутом  у складу са законом 
 
Одлуке из става 1.тачка 2,3,4,6,7,9, овог члана Управни одбор доноси уз сагласност оснивача. 
 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова (кворум) 
Управни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. 
У случају једнаке поделе гласова,глас председника  Управног одбора је одлучујући. 
Ближа организација,састав и надлежности Управног одбора ,директора и Надзорног одбора уређују се 
статутом Јавног предузећа у складу са законом  и овом одлуком. 
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Члан 15. 
 
Оснивач Јавног предузећа именује и разрешава ,на период од четири године ,на предлог председника општине 
,уз могућност поновног избора. 
Статутом Јавног предузећа  уређују се посебни услови  за именовање директора у складу са законом . 
Оснивач може до именовања директора  да именује вршиоца дужности директора  који обавља функцију 
директора  најдуже једну годину. 
 Генерални директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа Јавно предузеће, 
2) организује и руководи  процесом  рада и води пословање Јавног предузећа 
3) одговара за законитост  рада Јвног предузећа, 
4) предлаже средњерочни план рада Јавног предузећа,  годишњи програм пословања ,план јавних 

набавки  и предузима мере  за њихово спровођење  
5) доноси правнилни о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
6) подноси финансијске извештаје ,извештаје  о пословању  и годишњи обрачун, 
7) извршава одлуке управног одбора 
8) врши и друге послове  одређене законом ,овом одлуком ,статутом  и колективним уговором. 

 
Члан 16. 

 
Председник,заменик председника ,чланови управног одбора и генерални директор  Јавног предузећа ,врше своје 
функције  у интересу јавног предузећа  и у вођењу послова  поступају са пажњом  доброг привредника ,поштујући 
интересе  оснивача и права запослених. 
 

Члан 17. 
 
И Јавном предузећу  образује се Надзорни одбор као орган надзора 
Надзорни одбор се састоји од 3 члана . 
Једну трећину чланова Надзорног одбора   
Чланове надзорног одбора именује оснивач. 
Надзорни одбор: 

1) врши надзор на пословањем Јавног предузећа 
2) разматра годишњи извештај о раду и пословању, 
3) контролише коришћење наменских средстава 
4) врши и друге послове  утврђене законом,статутом  и општим актима 

 
 

Члан 18 
 
 Јавно предузеће има Статут који ће донети у року од 60 дана од дана  његовог оснивања,а избор директора  
и органа управљања извршиће се најкасније у року од 60 дана од дана доношења Статута. 
 

Члан 19. 
 
 Јавно предузеће почиње са радом даном регистрације у регистар привредних субјеката код надлежне 
агенције. 
 

Члан 20 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 
 Број I-02-17/2009 
 У Куршумлији 25.02.2009 године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 
 
 
 
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                                Миломир Стојчић,проф,ср 
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3. 
На основу члана 41.став 1,тачка 10.Статута општине Куршумлија (Службени лист општине Куршумлија број 
22/08) и члана 11  Одлуке о оснивању  Фонда за развој   пољопривреде општине Куршумлија (Службени лист 
општине Куршумлија  број 26/08),Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 25.02.2009 године  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О давању сагласности на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија 
 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија  који је донет од 
стране Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија дана 18.02.2009 године. 

 
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Скупштина општине Куршумлија је на својој седници одржаној дана 10.11.2008 године  донела Одлуку о 
оснивању  Фонда за развој  пољопривреде   општине Куршумлија  (Службени лист  општине  број 26/08) 
 Чланом 11 наведене Одлуке је предвиђено  да Управни одбор Фонда за развој пољопривреде  доноси 
Статут на који сагласност даје  Скупштина општине.Управни одбор је на својој седници одржаној дана  18.02.2009 
године донео Статут  и сходно Одлуци ,исти упутио Скупштини  ради добијања сагласности. 
 На основу  наведеног Скупштина  општине Куршумлија  одлучила је дао у диспозитиву. 
 
 Број I-02-15/2009 
 У Куршумлији,25.02.2009 године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                         Миломир Стојчић,проф.ср                                  
 
 
 
 

4 
На основу члана 53 Закона  о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС бр.62/03,63/03,58/04, и 
101/05'') члана 32 Закона ои локалној самоупави (''Сл.гласник РС бр, 129/07) и  члана 41 Статута општине 
Куршлумлија (''Сл.лист општине Куршумлија бр. 22/08) Скупштина општине Куршумлија на    својој седници  од 
25.02.2009 године. донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О измени и допуни  решења бр. I-02-44/2008 

од 9.10.2008.г. и решења  бр. I-02-57/2008 од 17.-10.2008.г 
О именовању школског одбора ОШ''Дринка Павловић'' 

 
 
 

I.  Мења се решење  бр. I-02-44/2008 од 9.10.2008.г. тако што се уместо Томе Ђоровића  као представника локалне 
самоуправе у школски одбор основне школе ''Дринка Павловић'' ИМЕНУЈЕ   Симовић Славиша из Куршумлије. 
 
II.Допуњује се решење бр. I-02-57/1008 од 17.10.2008.г. тако што се  испред савета родитеља у школски одбор  
одбор основне школе ''Дринка Павловић'' ИМЕНУЈЕ  Тома Ђоровић.. 
 
III. Ово решење ступа на снагу 8-ог  дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Куршумлија. 
 
IV . Решење доставити: 
Основној школи ''Дринка Палвоић'',  именованим лицима и архиви. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Решењем СO Куршумлије бр. I-02-44/2008 од 9.10.2008.г. Тома Ђоровић  именован је  за члана школског 
одбора ОШ ''Дринка Павлоић'' као представник локалне самоуправе . 

Приликом именовања  СО Куршумлија није имала у виду да именовани  има дете које похађа школу у 
којој је он члан школског одбора испред   локалне самоуправе  што је  у супротности са важећим прописима те из 
наведеног  разлога одлучено као у ставу 1 диспозитива овог решења. 

Решењем Скупштине општине Куршумлија  бр.I-02-60/08 од  17.10.2008.г. наложено је предлагачу да у 
року од 15 дана од дана достављања решења понови поступак предлагања за једног кандидата за чланство у 
школском одбору испред савета родитеља и предлог достави СО Kуршумлија на поновно разматрање и 
одлучивање. Међутим овлашћени предлагач  није поступио по  налогу Скупштине општине Куршумлија већ је 
поступак спровео мимо законске процедуре  па је СО сходно чл.53 став 11 одлучила  као у ставу II диспозитива 
овог решења . 
 
Број: I-02-16/2009 
У Куршумлији дана 25.02.2009 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                    Миломир Стојчић проф..ср 
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