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                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА 2011-БРОЈ 3                  КУРШУМЛИЈА                        Лист излази према потреби 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 
9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006  85/2006, 54/2009 и 73/2010), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 41 Статута 
општине Kуршумлија,а на предлог Општинског већа,  Скупштина Општине Куршумлија је 
на седници од   30.03.2011.године,  донела:  
 

ОДЛУКУ О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Примања и издаци буџета општине Куршумлија за 2011. годину,  задуживања и отплата дуга, 
утврђени су у следећим износима и то: 
 
БИЛАНС      
            

Опис 
Шифра 
економске 
класификације 

Средства из 
буџета 

1 2 3 
I. УКУПНА ПРИМАЊА 7+8 384.500.000,00 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 384.500.000,00 
1. Порески приходи 71 101.050.000,00 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 
       (осим самодоприноса) 

711 
 

1.2. Самодопринос 711180  
1.3. Порез на имовину 713 13.010.000,00 
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 16.140.000,00 
1.6. Остали порески приходи 716+719 19.000.000,00 
2. Непорески приходи, од чега 74 17.500.000,00 
- наплаћене камате 7411  
- приходи од игара на срећу 7422  
2.1. Приходи из буџета 79  

 
 



Страна 42   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
 
3. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 
 

4. Донације 731+732  
5. Трансфери 733 217.800.000,00 
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 365.773.400,00 
1. Расходи за запослене 41 138.781.400,00 
2. Коришћење роба и услуга 42 49.552.000,00 
3. Отплата камата 44 200.000,00 
4. Субвенције 45 135.400.000,00 
5. Права из социјалног осигурања 47 6.750.000,00 
6. Остали расходи 48+49 35.090.000,00 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641  
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 13.126.600,00 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642  
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА 
      И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
      МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  
      КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
      ИМОВИНЕ (ИВ-В) 

92-62 

 

VII. ЗАДУЖИВАЊЕ 91  
1. Задуживање код домаћих кредитора 911  
2. Задуживање код страних кредитора 912  
VII. ОТПЛАТА ДУГА 61 5.600.000.00 
1. Отплаћивање домаћег дуга 611  
2. Отплаћивање страног дуга 612  
3. Отплата по гаранцијама 613  
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(II+VI+VII-VIII) 

  

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-
III) 

  

   
XI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 
      ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13) 

3 
22.658.572,25 

   
XII. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
        ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14) 

3 

 

 
Члан 2. 

 
Буџет општине за 2011. годину састоји се од: 

1) примања у износу од 384.500.000.00  динара 
2) издатака у износу од  384.500.000.00 динара 

 
II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 3. 
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Средства буџета у износу од 384.500.000.00 динара и средства прихода из изворних 
активности директних и индиректних корисника средства буџета у укупном износу од                   
16.391.098.00 динара,  распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
 
 
ПРИХОДИ 
  

Ек.клас
ификац

ија 

Назив конта План за 2011. годину 

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  
   
711110 Порез на зараде 80.000.000,00 
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 8.000.000,00 
711140 Порез на приходе од имовине 3.000.000,00 
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 
711190 Порез на друге приходе 10.000.000,00 
 Укупно 711 101.050.000,00 
713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  
   
713120 Порез на имовину                   8.000.000,00 
713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.000.000,00 
713420 Порез на фин. и кап. трансакције (апсолутна права) 4.000.000,00 
713610 Порез на акције на име и удела 10.000,00 
 Укупно 713 13.010.000,00 
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  
   
714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 40.000,00 
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 100.000,00 
714510 Порез на моторна возила 6.000.000,00 
714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 2.000.000,00 
714550 Боравишна такса 7.000.000,00 
714560 Општинске и градске накнаде (еколошки динар) 1.000.000,00 
 Укупно 714 16.140.000,00 
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ  
   
716110 Комунална такса на фирму 19.000.000,00 
 Укупно 716 19.000.000,00 
   
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  
   
733150 Текући трансфери од других нивоа власти 177.800.000,00 
   
 Укупно 733 177.800.000,00 
   
733 КАПИТАЛНИ ТРАНСФ. ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист 

општина 
40.000.000,00 

 Укупно 733 40.000.000,00 
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741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  
   
741150 Камате на средства буџета општине 1.000.000,00 
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 10.000.000,00 
 Укупно 741 11.000.000,00 
   
742 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  
   
742150 Приходи од давања у закуп 500.000,00 
742250 Накнада за уређење грађевинског земљиштс 1.000.000,00 
742350 Приходи општинских  органа управе 3.000.000,00 
 Укупно 742 4.500.000,00 
   
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 
 

   
743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје  1.000.000,00 
 Укупно 743 1.000.000,00 
745 МЕШОВИТИ И  НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  
   
745150 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 
 Укупно 745 1.000.000,00 
   
   
 Укупни приходи 384.500.000,00 

 
 

         

     РАСХОДИ 01.01.2011- 31/12/2011  
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                      Опис План за 
2011. годину 

Средства 
из 

сопствених 
средстава 

Укупно за 
2011 годину 

        

          

1         Раздео 1       

      110 05615 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
СКУПШТИНА 

      

                  

  1 411100     Плате и додаци запослених            5,680,000.00   5,680,000.00 

  2 412100     Доприноси за ПИО 600000.00   600000.00 

  3 412200     Допринос за здрав. осигурање 360000.00   360000.00 

  4 412300     Допринос за незапосленост 50000.00   50000.00 

  5 415100     Накнаде за запослене 500,000.00   500,000.00 
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  6 416100     Награде,бонуси и остали 
расходи 

1,860,000.00   1,860,000.00 

  7 421100     Трошкови платног промета 1,500,000.00   1,500,000.00 

  8 422100     Трошкови дневница и превоз 
одб. 

700,000.00   700,000.00 

  9 423400     Услуге информисања 900,000.00   900,000.00 

  10 423500     Стручне услуге 300,000.00   300,000.00 

  11 423500     Услуге ревизије 250,000.00   250,000.00 

  12 423700     Трошкови пријема делегација 500,000.00   500,000.00 

  13 423700     Трошкови прос. осл.(градска 
слава) 

150,000.00   150,000.00 

  13а 424100     Противградна ѕаштита 750,000.00   750,000.00 

  14 424300     Медицинске услуге (пот. о 
смрти) 

300,000.00   300,000.00 

  15 424600     Геодетске услуге 500,000.00   500,000.00 

  15a 424900     Спец. услуге-Матичне књиге 200,000.00   200,000.00 

  16 425100     Текуће поправке и 
одржав.зграде 

200,000.00   200,000.00 

  17 425200     Текуће поправке и одр.опреме 50,000.00   50,000.00 

  18 426100     Административни материјал 100,000.00   100,000.00 

  19 426400     Материјал за саобраћај 600,000.00   600,000.00 

  20 441400     Отплата камата 
дом.пос.банкама 

200,000.00   200,000.00 

  21 482200     Обавезне таксе 100,000.00   100,000.00 

  22 483100     Нов.казне и пенали по 
реш.суда 

200,000.00   200,000.00 

  23 485100     Остале накнаде штете 800,000.00   800,000.00 

  24 611400     Отплата 
глав.дом.посл.банкама 

5,600,000.00   5,600,000.00 

          Извор финансирања за 
функц.110 

      

          01 Приход из буџета       

          Укупно раздео 1 22,950,000.00   22,950,000.00 

                  

2         Раздео 2       

      410 05616 ОПШТИНСКА УПРАВА       

                  

  25 411100     Плате и додаци запослених 49,417,000.00   49,417,000.00 

  26 412100     Доприноси за ПИО 5,324,000.00   5,324,000.00 

  27 412200     Допринос за здравствено 
осигурање 

3,000,000.00   3,000,000.00 

  28 412300     Допринос за незапосленост 639,000.00   639,000.00 

  29 413100     Накнада у натури (месечне 
карте) 

1,300,000.00   1,300,000.00 

  30 414100     Исплата накн. за време одсу. с 
посла 

200,000.00   200,000.00 

  31 414300     Отпремнина и помоћи 320,000.00   320,000.00 

  32 414400     Помоћ у медицинском лечењу 
запос 

200,000.00   200,000.00 

  33 416100     Награде бонуси и остали 
расходи 

14,720,000.00   14,720,000.00 

  34 421200     Енергетске услуге 3,000,000.00   3,000,000.00 

  35 421300     Комуналне услуге 400,000.00   400,000.00 

  36 421400     Услуге комуникације 1,400,000.00   1,400,000.00 
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  37 421500     Трошкови осигурања 800,000.00   800,000.00 

  38 422100     Трошкови службених 
путовања 

700,000.00   700,000.00 

  39 423200     Компјутерске услуге 1,000,000.00   1,000,000.00 

  40 423300     Услуге образ. и усаврш. 
запослених 

300,000.00   300,000.00 

  40а 423300     Услуге обр.-ГИС 4,000,000.00   4,000,000.00 

  41 423400     Услуге информисања 400,000.00   400,000.00 

  42 423500     Стручне услуге 100,000.00   100,000.00 

  43 423700     Репрезентација 250,000.00   250,000.00 

  44 423700     Поклони 400,000.00   400,000.00 

  45 423900     Остале опште услуге 700,000.00   700,000.00 

  46 425200     Текуће поправке и 
одржав.опреме 

150,000.00   150,000.00 

  47 425200     Текуће одрж. опреме за 
саобра. 

300,000.00   300,000.00 

  48 426100     Административни материјал 1,500,000.00   1,500,000.00 

  49 426300     Матер. за образ.и 
усавр.запослених 

500,000.00   500,000.00 

  50 426400     Материјал за саобраћај 500,000.00   500,000.00 

  51 426800     Произоди за чишћење 150,000.00   150,000.00 

  52 426900     Материјал за посебне намене 150,000.00   150,000.00 

  53 512100     Опрема за саобраћај 100,000.00   100,000.00 

  54 512200     Административна опрема 700,000.00   700,000.00 

  54а 512200     Администр.опрема-ГИС 10,000,000.00   10,000,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функц.410 

      

          01 Приход из буџета       

          Укупно раздео 2 102,620,000.00   102,620,000.00 

                  

3         Раздео 3       

      911 05649 ДЕЧЈИ ВРТИЋ «СУНЦЕ»       

                  

  55 411100     Плате и додаци запослених 21,560,000.00 4,606,310.00 26,166,310.00 

  56 412100     Допринос за ПИО 2,360,000.00 506,701.00 2,866,701.00 

  57 412200     Допринос за здравствено 
осигурање 

1,320,000.00 283,290.00 1,603,290.00 

  58 412300     Допринос за незапосленост 150,000.00 34,547.00 184,547.00 

  59 413100     Накнаде у натури-треће дете 2,700,000.00   2,700,000.00 

  60 414300     Отпремнина и помоћи   400,000.00 400,000.00 

  61 421100     Трошкови платног промета   240,000.00 240,000.00 

  62 421200     Енергетске услуге 2,500,000.00 560,000.00 3,060,000.00 

  63 421300     Комуналне услуге 370,000.00 140,000.00 510,000.00 

  64 421400     Услуге комуникације   150,000.00 150,000.00 

  65 421500     Трошкови осигурања   310,000.00 310,000.00 

  66 422100     Трошкови службених 
путовања 

  50,000.00 50,000.00 

  67 423100     Административне услуге 420,000.00   420,000.00 

  68 423200     Компјутерске услуге   55,000.00 55,000.00 
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  69 423300     Услуге образ.и 
усаврша.запослених 

  90,000.00 90,000.00 

  70 423400     Услуге информисања   30,000.00 30,000.00 

  71 423700     Репрезентација   50,000.00 50,000.00 

  72 423900     Остале опште услуге   45,000.00 45,000.00 

  73 424300     Медицинске услуге   220,000.00 220,000.00 

  74 425200     Текуће поправке и одрж. 
опреме 

  220,000.00 220,000.00 

  75 426100     Административни материјал   250,000.00 250,000.00 

  76 426200     Матеијал за пољопривреду   20,000.00 20,000.00 

  77 426300     Материјал за образ. и усавр. 
запосл. 

  350,000.00 350,000.00 

  78 426400     Материјал за саобраћај   160,000.00 160,000.00 

  79 426700     Медицински и 
лаборатор.материјал 

  40,000.00 40,000.00 

  80 426800     Материјал за домаћинство и 
угост. 

  190,000.00 190,000.00 

  81 512200     Административна опрема   50,000.00 50,000.00 

  82 522100     Залихе недовршене 
производње 

1,000,000.00 1,900,000.00 2,900,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ. 911 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 3 32,380,000.00 10,950,848.00 43,330,848.00 

                  

4         Раздео 4       

      820 05650 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
«ЗНАЊЕ» 

      

                  

  83 411100     Плате и додаци запослених 2,707,000.00   2,707,000.00 

  84 412100     Допринос  за ПИО 272,000.00   272,000.00 

  85 412200     Допринос за здравствено 
осигурање 

148,000.00   148,000.00 

  86 412300     Допринос за незапосленост 21,000.00   21,000.00 

  87 421100     Трошкови платног промета 35,000.00   35,000.00 

  88 421200     Енергетске услуге 280,000.00   280,000.00 

  89 421300     Комуналне услуге 40,000.00   40,000.00 

  90 421400     Услуге комуникације 60,000.00 10,000.00 70,000.00 

  91 421500     Трошкови осигурања 50,000.00   50,000.00 

  92 422100     Трошкови служб. пут у земљи.  30,000.00 20,000.00 50,000.00 

  93 423200     Компјутерске услуге 30,000.00   30,000.00 

  94 423300     Услуге образ. и усаврш. 
запослених 

14,000.00   14,000.00 

  95 423400     Услуге информисања   15,000.00 15,000.00 

  96 423500     Стручне услуге 30,000.00   30,000.00 

  97 423700     Репрезентација 20,000.00 25,000.00 45,000.00 

  98 423900     Остале опште услуге 10,000.00   10,000.00 

  99 424200     Услуге образ. култ.спорт 120,000.00   120,000.00 

 



 
Страна 48   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
 

  100 425100     Текуће поправке и одрж. 
зграде 

40,000.00   40,000.00 

  101 425200     Текуће поправке одрж. опреме 30,000.00   30,000.00 

  102 426100     Административни материјал 25,000.00 20,000.00 25,000.00 

  103 426400     Материјал за саобраћај   5,000.00 5,000.00 

  104 426800     Материјал за домаћинство и 
угостит 

20,000.00 10,000.00 30,000.00 

  105 515100     Нематеријална имовина-књиге 300,000.00 65,000.00 365,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ.820 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 4 4,282,000.00 170,000.00 4,452,000.00 

                  

5         Раздео 5       

      410 05651 ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

      

                  

  106 411100     Плате и додаци запослених 2,133,000.00   2,133,000.00 

  107 412100     Допринос за ПИО 234,000.00   234,000.00 

  108 412200     Допринос за здравствено 
осигурање 

134,000.00   134,000.00 

  109 412300     Допринос за незапосленост 17,000.00   17,000.00 

  110 414400     Помоћ у медиц. лечењу 
запослених 

20,000.00   20,000.00 

  111 416000     Награде бонуси и остали 
посебни расходи  

660,000.00   660,000.00 

  112 421100     Трошкови платног промета 40,000.00   40,000.00 

  113 421200     Услуге електричне енергије 30,000.00   30,000.00 

  114 421300     Услуге водовода и 
канализације 

4,000.00   4,000.00 

  115 421400     Услуге комуникације 80,000.00   80,000.00 

  116 422100     Трошкови службених 
путовања 

100,000.00   100,000.00 

  117 423200     Копјутерске услуге 20,000.00   20,000.00 

  118 423300     Услуге образовања и 
усавр.запослен. 

100,000.00   100,000.00 

  119 423400     Услуге информисања 200,000.00   200,000.00 

  120 423500     Стручне услуге 20,000.00   20,000.00 

  121 423700     Репрезентација 60,000.00   60,000.00 

  122 423900     Остале опште услуге 500,000.00   500,000.00 

  123 425200     Текуће одржавање опреме 20,000.00   20,000.00 

  124 426100     Административни материјал 20,000.00   20,000.00 

  125 426400     Материјал за саобраћај 70,000.00   70,000.00 

  126 426800     Производи за чишћење 10,000.00   10,000.00 

  127 426900     Материјал за посебне намене 50,000.00   50,000.00 

  128 512200     Административна опрема 100,000.00   100,000.00 

          Извор финансирања за 
функ. 410 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       



          Укупно раздeo 5 4,622,000.00   4,622,000.00 
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6         Раздео 6       

      910 00915 ОШ. «ДРИНКА 
ПАВЛОВИЋ» 

      

                  

  129 413100     Накнада у натури 6,665,400.00   6,665,400.00 

  130 416100     Јубиларне награде 100,000.00   100,000.00 

  131 421100     Трошкови платног промета 300,000.00   300,000.00 

  132 421200     Енергетске услуге 3,703,000.00   3,703,000.00 

  133 421300     Комуналне услуге 460,300.00   460,300.00 

  134 421400     Услуге комуникације 111,100.00   111,100.00 

  135 421500     Трошкови осигурања 177,000.00   177,000.00 

  136 421600     Закуп имовине и опреме 115,300.00   115,300.00 

  137 422100     Трошкови службених 
путовања 

211,600.00   211,600.00 

  138 423100     Админисративне услуге 17,400.00   17,400.00 

  139 423200     Компјутерске услуге 38,000.00   38,000.00 

  140 423300     Услуге обр. усавр. запослених 249,700.00   249,700.00 

  141 423400     Услуге информисања 48,500.00   48,500.00 

  142 423500     Стручне услуге 16,200.00   16,200.00 

  143 423700     Репрезентација 32,400.00   32,400.00 

  144 424300     Медицинске услуге 21,600.00   21,600.00 

  145 425100     Текуће поправке и одрж. 
зграде 

379,800.00 52,250.00 432,050.00 

  146 425200     Текуће поправке и одрж. 
опреме 

54,000.00   54,000.00 

  147 426100     Административни материјал 271,300.00   271,300.00 

  148 426400     Материјал за саобраћај 163,000.00   163,000.00 

  149 426600     Материјал за образ. културу  и 
др. 

216,800.00   216,800.00 

  150 472700     Накнада из буџета за 
образ.културу и спорт 

100,000.00   100,000.00 

  151 512200     Административна опрема 84,600.00 209,000.00 293,600.00 

  152 512600     Опрема за образ. кул. и спорт 0.00 209,000.00 209,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ. 910 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 6 13,537,000.00 470,250.00 14,007,250.00 

                  

7         Раздео 7       

      910 00917 О.Ш «МИЛОЈЕ ЗАКИЋ»       

                  

  153 413100     Накнада у натури 2,930,000.00   2,930,000.00 

  154 416100     Јубиларне награде 100,000.00   100,000.00 

  155 421100     Трошкови платног промета 221,000.00   221,000.00 

  156 421200     Енергетске услуге 3,762,000.00   3,762,000.00 

  157 421300     Комуналне услуге 472,000.00   472,000.00 
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  158 421400     Услуге комуникације 130,000.00   130,000.00 

  159 421500     Трошкови осигурања 210,000.00   210,000.00 

  160 422100     Трошкови службених 
путовања 

54,000.00   54,000.00 

  161 423200     Компјутерске услуге 39,000.00   39,000.00 

  162 423300     Услуге образ. и усаврш. 
запослених 

52,000.00   52,000.00 

  163 423400     Услуге информисања 16,000.00   16,000.00 

  164 423500     Стручне услуге 23,000.00   23,000.00 

  165 423700     Репрезентација 27,000.00   27,000.00 

  166 424300     Медицинске услуге 20,000.00   20,000.00 

  167 424900     Остале специјлизоване услуге 46,000.00   46,000.00 

  168 425100     Трошкови попр. и одрж. 
зграде 

185,000.00   185,000.00 

  169 425200     Текуће поправке и одрж. 
опреме 

139,000.00   139,000.00 

  170 426100     Административни материјал 114,000.00   114,000.00 

  171 426300     Матер. за образ. и усавр. 
запослених 

157,000.00   157,000.00 

  172 426400     Материјал за саобраћај 110,000.00   110,000.00 

  173 426600     Материјал за образовање 32,000.00   32,000.00 

  174 426800     Материјал за домаћ. и 
угоститељ. 

131,000.00   131,000.00 

  175 472700     Накнаде из буџета за 
образ.културу и спорт 

100,000.00   100,000.00 

  176 512600     Опрема за образ. културу и 
спорт 

72,000.00   72,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ. 910 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 7 9,142,000.00   9,142,000.00 

                  

8         Раздео 8       

      920 01952 ЕКОНОМСКА ШКОЛА       

                  

  177 413100     Накнаде у натури 600,000.00   600,000.00 

  178 414300     Помоћ у случају смрти 
зап.или члана уже породице 

90,000.00   90,000.00 

  179 416100     Јубиларне награде 100,000.00   100,000.00 

  180 421100     Трошкови платног промета 139,000.00   139,000.00 

  181 421200     Енергетске услуге 2,000,000.00   2,000,000.00 

  182 421300     Комуналне  услуге 315,000.00   315,000.00 

  183 421400     Услуге комуникације 40,000.00   40,000.00 

  184 421500     Трошкови осигурања 110,000.00   110,000.00 

  185 422100     Трошкови службених 
путовања 

80,000.00   80,000.00 

  186 423100     Административне услуге 8,000.00   8,000.00 

  187 423200     Компјутерске услуге 80,000.00   80,000.00 

  188 423300     Услуге ообразовања и 
усаврш.запо. 

110,000.00   110,000.00 
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  189 423400     Услуге информисања 70,000.00   70,000.00 

  190 423700     Репрезентација 24,000.00   24,000.00 

  191 423900     Остале опште услуге 5,000.00   5,000.00 

  192 424300     Медицинске услуге 15,000.00   15,000.00 

  193 425100     Текуће поправке и одржав. 
зграде 

220,000.00   220,000.00 

  194 425200     Текуће поправке и одржав 
опреме 

200,000.00   200,000.00 

  195 426100     Административни материјал 90,000.00   90,000.00 

  196 426200     Материјал за пољопривреду 5,000.00   5,000.00 

  197 426300     Материјал за образов и усав 
запосле 

65,000.00   65,000.00 

  198 426400     Материјал за саобраћај 6,000.00   6,000.00 

  199 426600     Мат.за образовање културу и 
спорт 

15,000.00   15,000.00 

  200 426800     Материјал за домаћин.и 
угоститељ. 

100,000.00   100,000.00 

  201 426900     Материјал за посебне намене 25,000.00   25,000.00 

  202 472700     Накнада из буџета за образ. 
културу и спорт 

100,000.00   100,000.00 

  203 511300     Капитално одржаб. зграда и 
објеката 

200,000.00   200,000.00 

  204 512200     Административна опрема 90,000.00   90,000.00 

  205 512600     Oпрема за образ.кул.и спорт 150,000.00   150,000.00 

  206 515100     Нематеријална имовина. 50,000.00   50,000.00 

                  

          Извори финансирања за 
функ.920 

      

          01 Приходи из буџета       

          04 Сопствени  приходи       

          Укупно раздео 8 5,102,000.00   5,102,000.00 

                  

9         Раздео 9       

      920 01731 ГИМНАЗИЈА        

                  

  207 413100     Накнаде у натури 540,000.00   540,000.00 

  208 416100     Јубиларне награде 100,000.00   100,000.00 

  209 421100     Трошкови платног прометаа 190,000.00   190,000.00 

  210 421200     Енергетске услуге 2,000,000.00   2,000,000.00 

  211 421300     Комуналне услуге 410,000.00   410,000.00 

  212 421400     Трошкови комуникација 50,000.00   50,000.00 

  213 421500     Трошкови осигурања 130,000.00   130,000.00 

  214 422100     Трошкови службених 
путовања 

140,000.00   140,000.00 

  215 423100     Административне услуге 12,000.00   12,000.00 

  216 423200     Компјутерске услуге 80,000.00   80,000.00 

  217 423300     Услуге образ. и 
усаврш.запослених 

120,000.00   120,000.00 

  218 423400     Услуге информисања 20,000.00   20,000.00 

  219 423700     Репрезентација 16,000.00   16,000.00 

  220 423900     Остале опште услуге 10,000.00   10,000.00 
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  221 424900     Остале специјализоване 
услуге 

10,000.00   10,000.00 

  222 425100     Текуће поправке и 
одрж.зграде 

350,000.00   350,000.00 

  223 425200     Текуће поправке и 
одрж.опреме 

180,000.00   180,000.00 

  224 426100     Административни маеријал 162,000.00   162,000.00 

  225 426300     Материјал за образ. и 
усаврша.запос 

120,000.00   120,000.00 

  226 426600     Маеријал за образ.културу и 
спорт 

40,000.00   40,000.00 

  227 426800     Материјал за домаћинство и 
угост. 

100,000.00   100,000.00 

  228 426900     Материјал за посебне намене 15,000.00   15,000.00 

  229 472700     Накнаде из буџета за образ. 
културу и спорт 

200,000.00   200,000.00 

  230 511300     Капитално одрж. зграда и 
објеката 

150,000.00   150,000.00 

  231 512200     Администартивна опрема 110,000.00   110,000.00 

  232 515100     Нематеријална имовина 20,000.00   20,000.00 

          Извор финансирања за 
функ. 920 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 9 5,275,000.00   5,275,000.00 

                  

10                             Раздео 10       

      090 00265 НАКНАДА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 

      

                  

  233 472000     Центар за социјални рад 2,300,000.00   2,300,000.00 

  234 472000     Кадровачке помоћи 50,000.00   50,000.00 

  235 472000     Ученичке награде 200,000.00   200,000.00 

  236 472000     Студенске стипендије 200,000.00   200,000.00 

  237 472000     Трош. деце омет. у псих.физ. 
развој 

700,000.00   700,000.00 

  238 472000     Једнократне помоћи 1,000,000.00   1,000,000.00 

  239 472000     Остала социјална давања 800,000.00   800,000.00 

  239а 472000     Ост.соц.давања-Новорођенчад 1,000,000.00   1,000,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ. 090 

      

          01 Приход из буџета       

          Укупно раздео 10 6,250,000.00   6,250,000.00 

                  

11         Раздео 11       

      110 00000 ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

      

                  

  240 481000     Савез слепих  110,000.00   110,000.00 

  241 481000     О.О Црвеног крста 9,000,000.00   9,000,000.00 
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  242 481000     Друштво за целебралну 
парализу 

320,000.00   320,000.00 

  243 481000     Културне манифестације 450,000.00   450,000.00 

  244 481000     Удружење рома 150,000.00   150,000.00 

  245 481000     Коло српских сестара 65,000.00   65,000.00 

  246 481000     Средства за месне заједнице 250,000.00   250,000.00 

  247 481000     Српска православна црква 300,000.00   300,000.00 

  248 481000     Стална конференц. градова и 
општина 

150,000.00   150,000.00 

  249 481000     Ловачко друштво «Соко» 100,000.00   100,000.00 

  250 481000     Удружење риболоваца 100,000.00   100,000.00 

  251 481000     Парламентарне политичке 
странке 

250,000.00   250,000.00 

  252 481000     Остале невладине 
организације 

50,000.00   50,000.00 

  253 481000     Савез удружења бораца НОР-а 70,000.00   70,000.00 

  254 481000     Друштво за 
нег.трад.ослоб.ратова 

100,000.00   100,000.00 

  255 481000     Удружење пошт.четн.дела 
Косанице 

85,000.00   85,000.00 

  256 481000     Ратни војни инвалиди 50,000.00   50,000.00 

  257 481000     Савез глувих и наглувих 
Куршумлија 

170,000.00   170,000.00 

  258 481000     Архив- Прокупље 150,000.00   150,000.00 

  259 481000     КК "Милутин Ускоковић" 200,000.00   200,000.00 

  260 481000     Канцеларија за Роме 400,000.00   400,000.00 

  261 481000     Канцеларија за рурални развој 500,000.00   500,000.00 

  262 481000     Удружење пензионера 230,000.00   230,000.00 

  263 481000     Комесаријат за избеглице 400,000.00   400,000.00 

  264 481000     Кинолошко друштво 80,000.00   80,000.00 

  265 481000     ОШ"Сретен Новаковић"-
Блаце 

100,000.00   100,000.00 

  265а 481000     Канцеларија за младе 700,000.00   700,000.00 

  265б 481000     Удружење одгајивача 
голубова 

50,000.00   50,000.00 

  265в 481000     Удружење пчелара 50,000.00   50,000.00 

  265г 481000     Удруж. Грађ. Топлички 
Гвоздени пук 

100,000.00   100,000.00 

                  

          Изор финанирања за 
функ.110 

      

          01 Приход из буџета       

          Укупно раздео 11 14,730,000.00   14,730,000.00 

                  

          Раздео 12       

12     110 00001 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ КОЈЕ 
НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ 

НА ДРУГО МЕСТО 

      

                  

  266 481000     Дотације здравству 1,650,000.00   1,650,000.00 

  267 481000     Развој малих и средњих 
предузећа 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  268 481000     Фонд за пољопривреду 4,000,000.00   4,000,000.00 
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  269 451000     ЈПКД "Топлица" 13,000,000.00   13,000,000.00 

  270 481000     Фонд за заштиту животне 
средине 

500,000.00   500,000.00 

  271 451000     ЈП СПЦ " Куршумлија" 5,400,000.00   5,400,000.00 

  272 481000     О.Ф.К. "Косаница" 200,000.00   200,000.00 

  273 481000     Рукометни клуб «Планинка» 80,000.00   80,000.00 

  274 481000     КК «Куршумлија» 270,000.00   270,000.00 

  275 481000     ЖФК «Колибри» 50,000.00   50,000.00 

  276 481000     ЖОК «Метеор»    135,000.00   135,000.00 

  277 481000     МОК «Топлички витезови» 85,000.00   85,000.00 

  278 481000     «Теквондо» 30,000.00   30,000.00 

  279 481000     Кик-бокс 50,000.00   50,000.00 

  280 481000     Шаховски клуб 10,000.00   10,000.00 

  280а 481000     Спортски савез 4,000,000.00   4,000,000.00 

          Извор финансирања за 
функ. 620 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 12 30,460,000.00   30,460,000.00 

                  

13         Раздео 13       

          Субвенције нефинансијским 
организацијама 

      

      620 05617         

          ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, 

ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

      

                  

  281 411100     Плате и додаци запослених 5,935,000.00   5,935,000.00 

  282 412100     Допринос за ПИО 653,000.00   653,000.00 

  283 412200     Допринос за здравствено 
осуигурање 

358,000.00   358,000.00 

  284 412300     Допринос за незапосленост 44,000.00   44,000.00 

  285 416000     Награде бонуси и остали 
расходи 

1,960,000.00   1,960,000.00 

  286 451000     Јавна расвета 8,500,000.00 100,000.00 8,600,000.00 

  287 451000     Јавна хигијена и зеленило 7,500,000.00   7,500,000.00 

  288 451000     Зимско одржавање улица и 
путева 

2,500,000.00   2,500,000.00 

  289 451000     Изградња и реконс. улица и 
путева 

14,300,000.00 1,500,000.00 15,800,000.00 

  290 451000     Поправ. и одржа.лок.и некат 
путева 

15,000,000.00 2,500,000.00 17,500,000.00 

  291 451000     Сигнализација 700,000.00   700,000.00 

  292 451000     Канализација 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

  293 451000     Пројек. докум.-Урбан.план 20,000,000.00   20,000,000.00 

  294 451000     Остали економски послови 4,500,000.00 600,000.00 5,100,000.00 

  295 451000     Спортска хала 3,000,000.00   3,000,000.00 

  296 451000     Водоснабдевање 15,000,000.00   15,000,000.00 
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  296а 451000     Јавни радови 2,000,000.00   2,000,000.00 

                  

          Извор финансирања за 
функ. 620 

      

          01 Приход из буџета       

          04 Сопствени приходи       

          Укупно раздео 13 103,950,000.00 4,800,000.00 108,750,000.00 

                  

14         Раздео 14       

      620 05620 КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ У 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

      

                  

  297 451000     Туристичка обележавања 200,000.00   200,000.00 

  298 451000     Зграда за интерно расељена 
лица-уређење простора 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  298а 451000     Програм - ПРОГРЕС 19,800,000.00   19,800,000.00 

  298б 451000     Пројектна документација 2,000,000.00   2,000,000.00 

          Извор финансирања за 
функ. 620 

      

          01 Приход из буџета       

          06 Приход од донација       

          Укупно раздео 14 23,000,000.00   23,000,000.00 

                  

15         Раздео 15       

      110 05615 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА       

                  

  299 499100     Текућа буџетска резерва 5,700,000.00   5,700,000.00 

  300 499100     Стална буџетска резерва 500,000.00   500,000.00 

          Извор финансирања за 
функ. 110 

      

          01 Приход из буџета       

          Укупно раздео 15 6,200,000.00   6,200,000.00 

                  

          Укупни расходи 384,500,000.00 16,391,098.00 400,891,098.00 

 
 
 
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 4. 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
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Члан 5. 
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је 

функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузивање обавеза.  
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Издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање 

налога за уплату средстава која припадају буџету. 
Члан 6. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише председника ошштине  (општинско веће), а обавезно 
у току од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. Овог члана (општинско  веће) 
усваја и доставља извештај Скупштини општине. 
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих 
одступања. 

Члан 7. 
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, 

у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће, (председник). 
 
 

Члан 8. 
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног 

органа управе надлежног за финансије доноси општинско  веће, (председник). 
 

Члан 9. 
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог 

буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 10. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрана и пренета. 
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 
извора. 

Члан 11. 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, 
односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

Члан 12. 
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене Одлуком. 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

Члан 13. 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радоа, морају да поступе у складу са прописима 
који уређују јавне набавке. 
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011.годину. 

Члан 14. 
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Обавеза према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средтава. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од 
износа исказаног у члану 4.ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4.ове 
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава 
буџета. 

Члан 15. 
 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства 
потребна за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику. 
 

Члан 16. 
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе 

се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 

Члан 17. 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 
61/2005). 

Члан 18. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршење буџета до 31.јануара 

2011.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010.години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Куршумлија за 
2010.годину. 

Члан 19. 
Изузетно, у случају да се буџету општине Куршумлија из другог буџета (Републике, 

Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска тренсферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове 
одлуке, орган управе наделжан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему. 

Члан 20. 
Ову Одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити Министарству финансија. 

Члан 21. 
Ова одлука примењиваће се од 1. априла 2011.године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Броj I-400-4/2011                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
У Куршумлији, 01.04.2011. године                                        Миломир Стојчић,с.р. 
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                   На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06),Члана 32.став1.тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Сллужбени гласник РС“ број 129/07) и члана.41. Статута Општине  
Куршумлија («Службени лист Општине Куршумлија  » бр.22/08,03/09  ),  на предлог 
Општинског већа 
                   Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011. године, 
донела је 
                                                          О Д Л У К У 
                        О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 
                                                   Члан  1. 
 
                Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине 
Куршумлија  и утврђују се обвезници , висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне 
комуналне таксе. 
                                                   Члан  2. 
 
               Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије 
је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
                                                   Члан  3. 
 
               Таксена обавеза настаје даном почетка котишћења права, предмета или услуге за 
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење 
права, предмета или услуге. 
                                                   Члан  4. 
 
              Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, преднета или 
услуга , за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење 
надлежног Одељења Општинске управе, осим обвезника за локалну комуналну таксу из 
члана 9. тачка 1., 3.,  6., и 7. ове одлуке. 
               Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или 
услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, изврши пријаву 
постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за 
локалну пореску администрацију,буџет и финасије. 
                                                  Члан 5. 
 
               Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење 
права,предмета или услуга ,таксена обавеза утврдиће се на основу података којима 
располаже надлежно Одељење или путем инспекцијског надзора. 
                                                 
                                                  Члан 6. 
                Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 
дужан је да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка коришћења. 
               Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве 
делатности,промене делатности,промене локације објеката,стечаја или ликвидације и сл.) 
пријави надлежној управи у року од 10 дана од дана настале промене. 
     
                                                   Члан 7. 



                 Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у прописаном року 
извршиће се принудна наплата у складу са законом којим је регулисана принудна наплата 
јавних прихода. 
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                                                  Члан  8. 
 
               Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, од 
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и 
јединица локалне самоуправе. 
 
                                                   Члан  9. 
 
              Локалне комуналне таксе уводе се за: 
               1.  истицање фирме на пословном простору; 
               2. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици локалне самоуправе ( коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и слично); 
               3. држање моторних , друмских  и прикључних возила осим пољопривредних возила 
и машина ; 
               4.   коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија ; 
               5. коришћење простора на јавнним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих  и 
уметничких заната и домаће радиности ; 
              6.   држање средстава за игру (« забавне игре »); 
              7.држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским 
објектима ; 
              8.  коришћење рекламних паноа; 
              9. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или  друге 
објекте привременог коришћења;   
             10. коришћење обале у пословне и било које друге сврхе;  
             11.заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење               
грађевинских радова;     
 
                                                  Члан  10. 
 
              Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни приход 
буџета општине. 
 
                                                  Члан  11. 
 
              Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, 
врши Општинска управа-Одељење за локалну пореску администрацију,буџет и финансије. 
 
                                                  Члан  12. 
 
            Таксеном тарифом , која је саставни део ове одлуке , утврђује се локалне комуналне 
таксе у различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објеката по зонама  у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за 
које се плаћају таксе. 
 
                                                 Члан  13. 
 



              Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се 
налазе објекти , предмети или врше услуге и то: 
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Iа екстра ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
Од раскрснице улице 16. Фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном 
Пролетерских бригада до Немањине улице,  Немањином улицом до моста на реци Топлици, 
левом страном Топлице до кланице од кланице до почетка улице  7. Јули, левом страном 
улице 7. Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом страном улице Карађорђеве до 
раскрснице са улицом 16. Фебруар, левом страном улице 16. Фебруар до раскрснице са 
улицом Пролетерских бригада. 
 
I б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
Улица 16. Фебруар од гвозденог моста десном станом железничке пруге до железничке 
станице, правац улице 4. Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом улицом до 
улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице, улицом Милана 
Топлице право до реке Топлице, левом страном реке Топлице (узводно) до правца према 
улици Стевана Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др.Мелгарад, 
улицом Др.Мелгарда  до улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина Ускоковића до 
улице Р.М.''Само'' до гвозденог моста, сем дела града који је обухваћен Iа екстра зоном.  
II ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно правац 
преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни, 
Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице 
Филипа Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја 
улице Петра Драпшина, правац север улице Доктора Хаџића до улице Топличке, Топличком 
улицом до канала, каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомукуљанском до улице 
Милана Ракића, од улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице 
Панчићеве, улицом Панчићевом до краја  улице Доситеја Обрадовића, ,од краја улице 
Доситеја Обрадовића наставља правац до улице Др.Мелгарда код пропуста канала,правац до 
врха улице Вукоја Јовановића Пилота десном страном улице Вукоја Јовановића Пилота до 
улице Књегиње Милице левом страном улице Књегиње Милице и правцем до кривине 
приступног пута за прекидну комору,десном страном приступног пута до краја улице Светог 
Саве,потоком до улице Р.М.''Само'', од улице Р.М.''Само'' до правца Хладњаче и реке 
Топлице, реком Топлицом до железничког моста на ушћу, од моста железничком пругом до 
укрштања пруга до подвожњака код Кастратског гробља,десном страном излаза на улицу 
Косанчић Ивана, правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна до 
надвожњака, железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког 
потока, десном страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу 
Марковиће. 
У ову зону спада и грађевинско земљиште на подручју Куршумлијске и Пролом бање. 
III ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
Од границе II зоне до краја грађевинског подручја описаног ГУП-ом. Ова зона обухвата и 
грађевинско земљиште на подручју Луковске бање. 
 
                                                 Члан  14. 
 
            Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем 
права, предмета и услуга,за чије је  коришћење прописано плаћање локалне комуналне 
таксе,односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 6 ове Одлуке,казниће се за 
прекршај и то: 
              -правно лице новчаном казном од 5.000,00 до 200.000,00 динара, 



             -одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 1.000,00 до           
10.000,00 динара  
              -предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара 
              -физичко лице новчаном казном од 1.000,00 динара.     
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                                                  Члан 15. 
 
               Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа- Одељење за 
локалну пореску администрацију,буџет и финансије. 
               Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши 
Општинска управа –Надлежна инцпекција. 
 
                                                   Члан  16. 
 
               Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама(«Службени лист Општине Куршумлија  » бр. 9/09). 
 
                                                    Члан  17. 
 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу 
Општина Куршумлија » а примењиваће се од 01.01.2011. 
 
Број:I-434-2/011 
У Куршумлија дана:01.04.2011                                              
 Скупштина Општине Куршумлија                                            
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                         Миломир Стојчић,с.р. 
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                                   Т А К С Е Н А       Т А Р И Ф А 
 
                                        Тарифни број  1. 
    
              За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса по 
зонама одређеним у члану 13. ове одлуке и врсти делатности и то : 
 
                                                                                         ЗОНЕ           ___        ДИНАРИ 
 
 
                                                                                         Ia          I                  II              III 
 
 
- за делатност трговине нафтом и                              750.000     500.000      300.000    250.000 
дериватимa нафте,  
 
делатност банкара, осигурања имовине и лица       500.000     450.000    420.000     400.000 
 
 делатност поштанских, мобилних и телефонских   750.000   600.000    200.000       150.000 
услуга , 
 
производња и дистрибуција ел.енергије           1.500.000   1.390.000    1.288.000      1.060.000 
  
саобраћај и везе друмски (власник станице)            385 .000    330.000     220.000      110.000  
-корисник  перона                                                                      200.000     150.000      100.000       
50.000 
 
Железнички саобраћај                                                400.000     350.000      320.000      300.000 
 
шумарство                                                                   247.500   22.0000    1650.000       110.000 
 
делатност казина,    
коцкарница, приређивање игара на срећу,                  66. 000   55.00 0       44.000      33.000 
 
 угоститељска делатност у угоститељским објектима 
за смештај(хотел,мотел,пансион,туристички 
апартман и др.).     
  -до 30 кревета                                                          100.000      80.000       50.000      30.000 
 -од 30 до 70 кревета                                                     150.000       120.000     100.000     50.000 
  -преко 70 кревета                                                                   220.000       165.000     110.000     
88.000 
    
- за делатност трговине коју обавља привредно 
друштво у супермаркетима, мега маркетима 
робним кућама и др.                                                    88.000       66.000         44.000        33.000 
 
- за делатност шпедиције , инжињеринга и 
пројектовања,  адвокатску делатност, агенције и  



пословне услуге.                                                          24.000      18.000         15.000        10.000 
 
-апотеке                                                                        60.000         40.000       30.000       20.000 
-делатност болница                                                   500.000      450.000      400.000    350.000 
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-Кабловска терлевизија                                                          200.000    150.000        100.000      
80.000   
- Емитовање ТВ програма                                            88.000     77.000        55.000        33.000    
 
-Прерађивачка индустрија    
-(прерада и конзервисање воћа и поврћа-хладњаче) 200.000    170.000   150.000        50.000 
-производња хлеба ,свежег пецива и колача                              80.000     60.000     40.000        
20.000 
-производња минералне воде, флаширане воде  
 и освежавајућих пића                                                              1.500.000  1.300.000  1.100.000  
1.000.000 
-Производња готових текстилних предмета                               80.000     60.000    40.000         
20.000 
-Резање и обрада дрвета                                                                  80.000     60.000    40.000         
20.000    
-Производња металних производа                                                80.000     60.000    40.000         
20.000                                                            
 
Остала  правна лица                                                     66.000      55.000         44.000        33.000                                                       
 
 
-  за делатност коју обављају СУР, СТР, СЗР, 
аутопревозници, туристичке агенсије  и  
све остале делатности.                                                             6.000      5.000          4.000          
3.000     
     
  НАПОМЕНА: 
              Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору су 
сва правна о физичка лица који су уписани у регистар АПР. 
 
             Фирма у смислу ове одлуке , јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то  
да правно или физичко лице обавља одређену делатност(НАТПИС НА ВРАТИМА 
СТАНА,ИЛИ КУЋЕ,ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ.) 
             Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника 
, такса се плаћа само за једну фирму. 
             За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 
фирму. 
               Ослобођени су плаћања локалне таксе из овог тарифног броја обвезници који имају 
статус мировања(привремена одјава) 
 
 
 
1.  Такса  по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу. 
2.  Обвезници из овог тарифног броја су правна или физичка лица.Такса на фирму плаћа се за 
седиште,представништво или сваку пословну јединицу правног лица на територију Општине 
Куршумлија. 



3. Таксени обвезници ,чије је седиште на територији општине Куршумлија и таксени 
обвезници чије је седиште ван територије општине Куршумлија,комуналну таксу утврђену 
овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат,који се налази у зони за коју је 
утврђен највиши износ комуналне таксе а за сваки други пословни објекат плаћају 
комуналну таксу умањену за 80%,зависно од зоне где се налази 
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3.  Такса за истициње фирме на пословном простору умањује се: 
- правним лицима која су према Закону о рачоноводству разврстана у мала правна лица  за  
60 %, 
-- правним лицима која су према Закону о рачоноводству разврстана у средња правна лица  
за  40 %, 
- радњама које немају својсво правног лица, такса се умањује за  15%. 
 4. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју , изузимају се установе                       
чији је  оснивач Скупштина Општине, удружење грађана, хуманитарне,  спортске и друге 
непрофитне организације. 
 5.  Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа таксе, и 
то до 15-ог у месецу, за претходни месец. 
 
 
                                    Тарифни  број  2. 
 
               За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају општини  (  коловози, тротоари,  зелене површине,  бандере и 
слично), плаћа се локална комунална такса за сваку појединачно истакнуту фирму, ван 
пословног простора где се делатност обавља. 
               Локална комунална такса из овог тарифног броја, плаћа се у износима и на 
пословном простору из тарифног броја 1. 
  
 
НАПОМЕНА: 
  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма истакнута, на 
основу задужења од стране Општинске управе – Одељења за локалну пореску 
администрацију,буџет и финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе – 
Одељења за привреду и економски развој . 
2.  Општинска управа-, Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак 
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословниг простора, достави Општинској 
управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије  са следећим 
подацима: 
       - за правна лица : порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
       - за физичка лица : порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
 
                                          Тарифни  број  3. 
 
        За држање моторних , друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, утврђује се локална комунална такса и то: 
 
       - за путнички аутомобил                   8,8 динара по КV 
       - за мотоцикле до 125 cm³                        55 динара 
       - од 126 до 250 cm³                                    110 динара 
       - од 251 до 500 cm³                                    220 динара 



       - од 501 до 1.000 cm³                                 440 динара 
       - од 1.000 до 1.400 cm³                              770 динара 
       - преко 1.400 cm³                                     1.100 динара 
       - за аутобусе и комбије                             55 динара 
         по седишту 
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      За теретна возила: 
       - до  3t носивости                                       660 динара 
       - преко 3t до 8t                                         1.100 динара 
         
       - преко 8t до 10t                                       2.200 динара 
       - преко 10t                                                3.300 динара 
         
 
     За приколице: 
       - до 3t носивости                                       440 динара  
       - преко 3t до 5t                                           880динара 
     -преко 5t до 8t                                           1.320 динара 
        
       - преко 8t до 10t                                      1.870динара 
        
       - преко 10t                                              2.640 динара 
        
 
       - за тегљаче до 46 киловата                     770 динара 
       - за тегљаче преко 46 киловата            2.200 динара 
 
      - за багере, булдожере и  
      Друге радне машине                                  24,5 динара по киловату 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју уртврђује се у годишњем износу. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних , друмских и 
прикључних возила. 
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне саноуправе, 
организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној 
функцији обављања комуналне делатности. 
4. Такса из овог рарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства 
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења, акоим возило служи 
за личну употребу. 
 
 
                                           Тарифни број 4. 
 
        За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, утврђује се 
локална комунална такса од сваког целог или започетог m² изложбене површине витрине, по 
зонама утврђеним чланом 13. ове одлуке и то: 
 
 
  -Ia Зона....................................................................  4.400 динара 



-  I   Зона .....................................................................3.850 динара 
 
- II  Зона.......................................................................2.7500 динара 
 
- III Зона.......................................................................1.650 динара 
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НАПОМЕНА: 
 
1. Изложбеном површином у смислу ове одлуке, сматра се површина главне стране витрине 
која је окренута улици или пролазу. У колико је витрина са више страна окренута пролазу, 
такса се плаћа само за једну страну и то ону која је већа. 
2. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице које држи витрину, на 
основу задужења од стране Општинске управе-Одељења за локалну пореску администрацију, 
буџет и финансије а по предходно издатом одобрењу Општинске управе- Одељења за 
привреду и економски развој 
4. Општинска управа-Одељење Одељења за привреду и економски развој 
, дужно је да један примерак одобрења за коришћење витрине достави Општинској управи-
Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим подацима: 
             - за правна лица: порески идентификациони број,матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се  у целости 15 дана од дана достављања решења. 
 
 
                                          Тарифни број 5. 
 
     За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
поословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација, производи старих 
и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог m² коришћеног 
простора, а по зонама одређеним у члану 11. ове одлуке, утврђује се локалн комунална такса 
дневно  и то: 
           - за обављање пословне делатности( покретни привремени објекти-тезге, уређаји за 
сладолед и напитке, апарати за кокице, расхладне витрине и други лако покретни објекти за 
продају робе на мало и вршење занатских услуга), локална комунална такса се утврђује: 
 
                I а   Зона ................................................................................ 18 динара 
  
                I    Зона ................................................................................   15 динара 
            
               II   Зона ................................................................................   13 динара 
 
               III  Зона .................................................................................  5 динара 
 
           - за постављање летњих башти, локална комунална такса се утврђује: 
 
               I а   Зона ................................................................................ 10 динара 
 
               I    Зона..................................................................................  5 динара 
             



              II   Зона...................................................................................   4 динара 
 
             III   Зона.....................................................................................3динара 
 
          -за  продају и излагање производа,односно робе или друго заузимање 
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              I а   Зона ................................................................................   18 динара 
 
               I    Зона..................................................................................   15 динара 
             
              II   Зона...................................................................................   10 динара 
 
             III   Зона.....................................................................................  8динара 
 
 
           -за заузимање тротоара,за постављање објеката  за продају производа,пружање 
угоститељских услуга локална комунална такса се утврђује: 
 
              I а   Зона ................................................................................   20 динара 
 
              I    Зона ..................................................................................   15 динара 
 
             II    Зона...................................................................................  5 динара 
 
            III    Зона.................................................................................. . 4 динара 
 

- за  коришћење јавне површине за постављање тенди такса се утврђује на месечном 
нивоу и то: 

 
           I а   Зона ................................................................................    35 динара 
 
I    Зона ..................................................................................   30 динара 
 
            II    Зона...................................................................................  22,5 динара 
 
           III    Зона...................................................................................  15,5 динара 
 
 
 
 -за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила,мотора возић и слично 
такса се плаћа по возилу дневно  44 динара : 
 
 -за постављање телефонских говорница по апарату дневно 55 динара 
 
 
            - за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и 
других празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитка, сувенира и слично, локална 
комунална такса се утврђује по 1 m² заузете површине у износу од 220 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 



1. Такса по овом тарифном броју утврђује се  у дневном износу(осим за тенде такса се 
утврђује месечно). 
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења  од 
стране Општинске управе-Одељења за локалну порску администрацију ,буџет и финансије а 
по предходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски 
развој. 
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3. Таксу из алинеје 4. овог тарифног броја , не плаћа општина за постављање забавних 
објеката на јавној површини. 
4. Општинска управа-Одељење за привреду и економски развој, дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, достави 
Општинској управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије:`` 
            - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
5. Такса по овом тарифом броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то: 
            - у случају коришћења простора на јавној површини  из алинеје 1. , 2,3.4 овог 
тарифног  броја, такса се плаћа месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, осим 
коришћења до тридесет дана, где се такса плаћа у пуном износу.          
  - у случају коришћења простора на јавној површини из алинеје ,5,6,7,8 овог тарифног броја, 
такса се плаћа уцелост. 
       Сва правна и физичка лица коју користе јавне површине за постављање летњих 
башти,продају робе и тенди истовремено, плаћају таксу само за постављање летњих башти –
односно продају робе,док користе јавну површину за постављање летњих башти-односно 
продају робе,уколико наставе коришћење јавне површине за постављање тенди аослободе 
јавну површину плаћају таксу само за постављање тенди. 
 
                                          Тарифни број 6. 
 
       За држање средстава за игру («забавне игре»), утврђује се локална комунална такса и то: 
           - по апарату за забавне игре( компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони фудбал 
и слично ).................................................................33 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи средства и 
апарате за забавне игре. 
3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској 
управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије пре почетка 
котишћења стедстава за игру. 
     Пријава садржи: 
            - за правна лица: порески идентификациони број , матични број правног лица и текући 
рачун, тачну адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и 
серијски број апрата и датум почетка коришћења средстава за игру. 
            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, 
тип и серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру. 
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се стазмерно времену коришћења, до 15-ог у месецу 
за претходни месец. 
 
 



                                          Тарифни број 7. 
 
     За држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским 
објектима, утврђује се локална комунална такса и то:    
 - За приређивање музичког програма у угоститељским објектима..........110 динара 
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НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја , је угоститељско предузеће односно угоститељ, у 
чијем се објекту држи музички уређај односно приређује музички програм. 
3. Таксени обвезник је дужан да пријави држање музичког уређаја односно приређивање 
музичког програма Општинској управи- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет 
и финансије. 
     Пријава садржи: 
        - за правна лица : порески идентификациони број, матични број правног лица и такући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица; објекат у коме се држи музички уређај, односно 
приређује музички програм као и време трајања истог. 
       - за  физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, објекат у коме се држи музички уређај 
односно приређује музички програм као и време трајања истог. 
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, до 15-ог у месецу 
за претходни месец. 
 
 
                                          Тарифни број 8. 
 
   За коришћење рекламних паноа(билборд, слободностојећи рекламни пано  до 2m² светлећа 
реклама , транспарент и слични објекат који се постављају на јавној површини ради 
рекламирања) утврђује се локална комунална такса од сваког целог или започетог m² 
рекламног паноа по утврђеним зонама из члана 13. ове одлуке и то: 
 
 I а   Зона ................................................................................        27,5 динара 
 
I   Зона  ...........................................................................................22 динара 
         
II  Зона  .......................................................................................... 16,5 динара 
 
III Зона ........................................................................................... 11 динара 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у  дневниом износу. 
2. Постављање билборда уређује се посебним уговором и не плаћа се локална комунална 
такса. 
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од 
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и финансије 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе- Одељења за привреду и економски 
развој . 



4. Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој,дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење рекламног паноа,достави Општинској управи- Одељењу за локалну 
пореску администрацију,буџет и финансије; 
       - за правна лица : порески идентификациони број, матични број правног лица и такући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
       - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 
личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
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5. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то до 15-ог у 
месецу за претходни месец. 
 
 
                                          Тарифни број 9. 
 
  За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења утврђује се локална комунална такса за сваки m² заузете  површине 
14,00 динара. 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање кампова, 
шатора или других сличних објеката. 
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају  корисници слободних површина за 
хуманитарне, културне и спортске потребе. 
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од 
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије 
а по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски 
развој. 
5. . Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави Општинској 
управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим 
подацима: 
    - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица; 
    - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој личне 
карте и назив радње са тачном адресом. 
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре почетка 
коришћења слободне површине. 
 
 
                                          Тарифни број 10. 
 
     За коришћење обале у пословне и било које друге сврхе , утврђује се локална 
комунална такса за сваки m² заузете површине 33 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
  
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 



2. Под коришћењем обале у смислу ове одлуке, подразумева се појас земљишта непосредно 
уз корито реке, ширине 50 метара. 
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од 
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и финансије а 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски 
развој. 
4. Општинска управа- Одељење запривреду и економски развој, дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави Општинској  
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управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим 
подацима: 
        - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица; 
       - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој 
личне карте и назив радње са тачном адресом. 
5. Тачка по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то до 15-ог у 
месецу за претходни месец. 
 
 
                                          Тарифни број 11. 
 
   За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
утврђује се локална комунална такса и то: 
    - при изградњи објекта по m² заузете површине...........................55 динара 
    - при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по 
m²..........................................................................................................110 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја јесте инвенститор и исту плаћа од дана 
заузећа јавне површине до довршетка градње. 
3. Обвезник таксе из алинеје 2. овог Тарифног броја , јесте извођач радова и исту плаћа од 
дана заузећа. 
4. Такса из алинеје 2. овог тарифног броја , не плаћа се ако се раскопавање врши због 
реконструкције коловоза и тротоара као и приликом извођења радова Јавних  комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у функцију. 
5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од 
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и финансије а 
по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски 
развој. 
6. Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој  дужно је да један примерак 
одобрења за  заузеће јавне површине грађевински материјалом , достави Општинској управи- 
Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије са следећим подацима: 
        - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица; 
       - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој 
личне карте и назив радње са тачном адресом. 
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмарно времену коришћења, и то пре заузећа 
јавне површине. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 



 
          Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама , садржан је члану  
6 и члану 11.- 18. Закона о финансирању локалне самоуправе(«Службени гласник РС»број 
62/06) и члану 41. Статута Општине Куршумлије(«Службени лист општине Куршумлије» бр. 
). 
          Чланом 11. Закона о финансирању локалне самоуправе регулисано је да Скупштина 
јединица локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга, а чланом 18. истог закона, регулисано је да се актом Скупштине јединице  
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локалне самоуправе којом се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, висина, 
олакшице, рокови и начини плаћања локалне комуналне таксе. 
         Чланом 41. Статута општине регулисано је да Скупштина општине утврђује општинске 
таксе и друге локалне приходе који јој по закону припадају. 
         Предлаже се Скупштини општине Куршумлија да донесе Одлуку о локалним 
комуналним таксама како је предложено у тексту одлуке са применом од 01.01.2010. године. 
                                 
   На основу члана 100, Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/4 и 
36/09), члана 64,65,66 и 67 Закона о буџетском систему, („Сл гласник РС“, бр.54/09)  члана 
32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.129/07) и члана 
41.Статута општине Куршумлија, („Сл.лист општине Куршумлија“, бр.7/08), Скупштина 
општине Куршумлија, на седници одржаној дана 30.03.2011 године, донела је : 
 

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 
 Оснивање Фонда:  

Члан 1. 
Овом Одлуком оснива се буџетски Фонд за заштиту животне средине општине Куршумлија, 
(у даљем тексту Фонд). 

Члан 2. 
Овом Одлуком уређују се: 

1. Сврха буџетског Фонда, 
2. Време за  које се буџетски Фонд оснива, 
3. Надлежна управа одговорна за управљање Фондом и  
4. Извори финансирања буџетског Фонда. 

Сврха буџетског Фонда 
Члан 3. 

 Сврха оснивања буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Куршумлија, 
је финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог 
коришћења, заштите унапређења животне средине на територији општине. 
 Средства буџетског Фонда користиће се и за финансирање локалних акционих и 
санационих планова у складу са стратешким документима које доноси општина Куршумлија.  
Време за које се буџетски Фонд оснива 

Члан 4. 
 Фонд се оснива на неодређено време. 
Надлежна управа одговорна за управљање буџетским Фондом 

Члан 5. 
 Служба за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине одговорна је за 
законито и наменско коришћење средстава Фонда. 
 Служба за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке општине 
Куршумлија, одговорна је за контролу и управљање средствима буџетског Фонда. 
Извори финансирања и средства за пословање буџетским Фондом 



Члан 6. 
Средства за рад Фонда обезбеђује се из: 
1.Апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину. 
2.Дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које загађивач плаћа, 
у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине. 
3. Дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 85. Закона о 
изменама и допунама Закона о заштити животне средине. 
4. Дела средстава остварених на конкурсима, (домаћим и иностраним за програме и 
пројекте).  
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5.Прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са 
републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области 
заштите животне средине. 
6.Прилога донација, поклона и помоћи. 
7.Других средстава у складу са законом. 
Коришћење средстава буџетског Фонда 

Члан 7. 
 Средства остварена у буџетском Фонду користе се у складу са усвојеним програмом 
коришћења средстава буџетског Фонда, који доноси Општинско веће за текућу годину. 
 Програме предлаже Општинска управа за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине уз сагласност председника општине. 

Члан 8. 
 Општинско веће је дужно да прибави сагласност Министарства надлежног за заштиту 
животне средине Републике Србије на предлог програма коришћења средстава буџетског 
Фонда. 

Члан 9. 
 Председник општине Куршумлија, располаже средствима са евиденциониг рачуна 
Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење. 

Члан 10. 
 На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског Фонда преносе 
се у наредну годину. 

Члан 11. 
 Буџетски Фонд као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора. 

Члан 12. 
 Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Управа за привреду, 
одржив развој и заштиту животне средине и Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке. 

Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службени лист општине 
Куршумлија“. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању фонда за заштиту 
животне средине општине Куршумлија бр.I-016-9/2008 од 17.10.2008.године објављена у 
Службеном листу општине Куршумлија бр.25/08. 
 
 Број:I-501-36/011 
 У Куршумлији,01.04.2011.године 
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                          Миломир Стојчић,с.р. 
 
 



На основу члана 6.  став 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 62/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07 ), члана 87. Закона о заштити животне 
средине (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/04 и 36/09), Уредбе о 
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09), Уредбе о 
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, број 109/09) и члана 41 Статута општине Куршумлија  („Службени лист 
Општине Куршумлија“ број 22/08 и 3/09), а по добијању мишљења Министарства животне  
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средине и просторног планирања број  320-11971/2011-15 од 23.03.2011.године. 

Скупштина  Општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03..2011. године,  донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем 
тексту: накнада) на територији ОпштинеКуршумлија, утврђују обвезници, висина, рокови, 
начин плаћања накнаде, као и начин коришћења средстава од накнаде, а ради стварања 
материјалних услова за остваривање права и дужности Општине Куршумлија у области 
заштите и унапређивање животне средине на територији општине Куршумлија. 

Члан 2. 
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине утврђује се по основу: 
1. Коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, 
односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне 
делатности привредних субјеката (у даљем тексту: непокретности), 
2. Обављања одређених активности које обухватају све захвате (сталне или повремене) који 
мењају или могу променити стања и услове у животној средини, односно пројекти за које је 
обавезна процена утицаја на животну средину и пројекти за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину и то: 
 
I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину 
1. Постројења 
1) за прераду истрошеног нуклеарног горива 
2) предвиђена 
- за производњу или обогаћење нуклеарног горива 
- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада 
- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива 
- за трајно одлагање нуклеарног отпада 
- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада. 
2. Постројења 
1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду) 
2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) 
укључујући континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5t/h 
3) за прераду у црној металургији 
-топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика 
-ковачнице са аутоматским чекићем чија енергија прелази 50 КЈ по једном чекићу, код којих 
употребљена топлотна снага прелази 20 MW 
-постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу 
топљених купки , са улазом који прелази 2 t/h сировог материјала 
4) ливница црне металургије са производним капацитетом преко 20 t на дан 



5) постројења 
-за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина 
путем металуршких и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса 
-за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних 
нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 t дневно за 
олово и кадмијум или 20 t дневно за све остале метале 
6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или 
хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3. 
3. Постројења за 
Страна 75   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест. 
2) производњу цементног клинкера , цемента и креча у ротационим или другим пећима 
капацитета преко 500t дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета 
преко 50t дневно у ротационим пећима 
4. Комбинована хемијска постројења, тј.постројења за индустријску производњу 
супстанци код којих се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони 
налазе један поред другог и функционално су повезани, а намењени су за производњу 
-основних (базних) органских хемикалија 
-основних(базних) неорганских хемикалија 
-вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива) 
-основних (базних) производа за заштиту биља као и биоцида 
-основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких 
поступака 
-и/или прераду и/или обраду експлозива. 
5.Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода 
код којих је годишња запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 
милиона м3 или више 
6. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко 
- 85 000 места за производњу бројлера 
- 40 000 места за живину у узгоју и експлоатацији 
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине) 
- 750 места за крмаче 
7. Индустријска постројења за производњу 
- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала 
- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t /дан. 
 
II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 
1) системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни системи 
- подручје на којима се простиру је веће од 20 hа 
2) објекти за интензиван узгој и држање живине 
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере 
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад) 
3) објекти за интензиван узгој говеда 
- капацитета 200 места за говеда и више 
4) објекти за интензиван узгој 
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње 
- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче 
5) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном 
- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном 
6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима 
- за салмониде годишње производње 10 t и више 
- за циприниде површине 5 hа и веће. 



7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта - подручје на коме се 
простире је веће од 10 hа 
2. Производња и прерада метала 
1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика ( примарно или секундарно 
топљење ) укључујући континуални поступак ливења 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
2) постројења за прераду у црној металургији 
- сви пројекти који нису наведени под I 
- вруће ваљаонице 
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- ковачнице са једним или више чекића или маљева 
- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању 
3) ливнице црне металургије 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду 
корисних нуспроизвода (рафинација, ливење итд.) 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем 
електролитичких или хемијских поступака 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
6) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за 
моторна возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и 
рударска механизација, као и др. возила на моторни погон) 
- сви пројекти 
7) постројења за производњу батерија и акумулатора 
- сви пројекти 
8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова 
брода) 
- дужине брода 20 m или више 
9) производња и поправка ваздухоплова 
- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова 
10) производња шинских возила 
- сви пројекти 
11) постројења за експлозивно деформисање метала 
- сви пројекти 
12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и 
искоришћавање јаловине 

- сви пројекти 
3. Индустријска прерада минерала 
1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.) 
- сви пројекти 
2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим 
пећима, 
- сви пројекти који нису наведени под I.  
3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла 
које се добија прерадом старог стакла 
- капацитета до 20 t на дан 
4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних 
влакана 
- капацитета до 20 t на дан 
5) постројења за производњу керамичких производа печењем ( плочице, санитарна 
галантерија, кућни прибор од керамике и порцелана и сл.) као и производња грађевинског 
материјала печењем ( цреп, цигла и сл.) 



- капацитета од 40 t до 70 t на дан 
6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења 
- капацитета преко 50 t на сат 
4. Хемијска индустрија 
1) обрада полупроизвода и производња хемикалија 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских 
и неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума ( проста и 
сложена хемијска  
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ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких 
производа, пластичних маса, експлозива, боја и лакова детерџената и средстава за одржавање 
хигијене и чишћење и др. 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на 
др. начин) 
- сви пројекти 
 
 
5. Прехрамбена индустрија 
1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из 
-сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан 
- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан 
2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса поврћа и воћа 
- капацитета преко 10 t на дан 
3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене 
потребе, 
- капацитета преко 5 t на дан 
4) постројења за обраду, третман и прераду млека капацитета од 5.000 литара до 200.000 
литара на дан. 
5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање 
- сви пројекти 
6) постројења за производњу пива 
- капацитета преко 3.000.000 литара годишње 
7) постројења за производњу слада и квасца 
- капацитета преко 200 t годишње 8) постројења за производњу слаткиша или сирупа 
- капацитета преко 5.000 t годишње 
9) постројења за производњу 
- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно 
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно 
- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно 
10) постројења за клање животиња 
- капацитета од 3 t до 50 t на дан 
11) постројења за прераду рибе 
- капацитета преко 1 t дневно 
12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља 
- сви пројекти 
13) постројења за производњу и прераду скроба 
- капацитета преко 100 t дневно 
14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или 
сировог шећера 
- сви пројекти 
15) млинови и сушаре 



- капацитета преко 200 t дневно 
16) хладњаче ( без погона за прераду сировине) 
- капацитета преко 10 t расхладног флуида у ситему 
17) производња меласе 
- сви пројекти 
6. Индустрија текстила 
 1) постројења за производњу папира и картона 
- сви пројекти који нису наведени под I. 
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2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и 
шперплоча) 
- сви пројекти 
3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета 
- сви пројекти 
4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, 
штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина 
- капацитета до 10 t на дан 
5) постројења за штављење и обраду коже 
- капацитета до 12 t на дан 
7. Гумарска индустрија 
1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука 
- сви пројекти 
2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора 
или сумпорних једињења 
- сви пројекти 
 

Члан 3. 
Обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине су: 

1) имаоци права својине пословних и стамбених зграда, станова и пословних просторија за 
становање, односно обављање пословне делатности и земљишта за обављање редовне 
делатности, односно закупци ако се наведене непокретности користе по основу права закупа;  
2) правна лица и предузетници, који обављају активности, наведене у члану 2 тачка 2 
Одлуке. 

Члан 4. 
Накнада из члана 2. тачке 1. утврђује се у годишњем износу по м2 и то: 

1) по основу коришћења стамбених зграда и станова намењених и подобних за становање  
утврђују се према површини и то : 
- за стамбени простор 1,00 дин/м2  
2) за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне 
делатности привредних субјеката у следећим износима: 
- за пословни простор 3,00  дин/м2  
3) за коришћење земљишта за обављање редовне делатности утврђује се у износу од 0,50 
дин/м2. 

Земљиште наведено у тачки 3. овог члана је земљиште на коме није изграђен објекат 
или на коме постоји привремена грађевина, као и земљишта на којем се не налази 
непокретност из тачке 2. овог члана. 
Земљиште из тачке 3. овог члана не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско 
земљиште. 

Члан 5. 
Накнада из члана 2. тачке 2. става 1.по основу обављања одређених активности које 

утичу на животну средину, утврђује се у износу од 0,4% од оствареног прихода на годишњем 
нивоу. 



Остварени приход је износ који правно лице односно предузетник оствари од продаје 
сировина, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. Уколико се делатност обавља 
на територији више јединица локалне самоуправе накнада се утврђује сразмерно оствареном 
приходу на територији јединице локалне самоуправе на којој се активности обављају. 

Члан 6. 
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде 

коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу. 
Члан 7. 
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Износ накнаде по основу коришћења стамбених зграда и станова, пословних зграда и 
пословних просторија, плаћа се једнократно у годишњем износу а утврђује тако што се 
површина објекта, према подацима којима располаже Општинска управаКуршумлија, множи 
са износима прописаним чланом 4. ставом 1. тачком 1 и 2. Одлуке. 
Износ накнаде за коришћење земљишта за обављање редовне делатности, складишта на 
отвореном, плацева на којима се обавља нека од активности обављања делатности, плаћа се 
годишње а утврђује множењем површине земљишта, према подацима којима располаже 
Општинска управаКуршумлија, са износом прописаним чланом 4. ставом 1. тачком. 3. 
Одлуке. 

Члан 8. 
Обвезници накнаде имају обавезу достављања неопходних података, о оствареном 

приходу на годишњем нивоу, до 31.03. текуће године за претходну годину. У случају 
недостављања наведених података, обавеза ће се утврдити према подацима којима располаже 
Општинска управа Куршумлија, или на основу  
података добијених од надлежних органа, а непоступање по одредбама овог члана биће 
санкционисано Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 9. 
Висина накнаде из чл. 4. усклађује се годишње са стопом раста цена на мало према 

подацима републичке организације надлежне за послове статистике. 
Члан 10. 

Накнада се плаћа у утврђеном новчаном износу, на рачун прописан Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна, број 840- 714562843-56 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, 
у годишњем износу 
са даном доспелости за плаћање у року од 15 дана по истеку месеца. 

Члан 11. 
У погледу застарелости, рокова, принудне наплате, прекршајног поступка и свега 

осталог што није уређено овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији. 
 

Члан 12. 
Износ накнаде на годишњем нивоу и рокове плаћања решењем утврђује Општинска 

управа Куршумлија, – Служба за буџет и финансије и локалну пореску администрацију, као 
и контролу, наплату и остале поступке администрирања прописане накнаде. 
 

Члан 13. 
Средства остварена од накнаде користе се преко буџетског фонда, наменски за 

заштиту и унапређивање животне средине према усвојеним програмима коришћења 
средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у складу 
са стратешким документима донетим на основу закона. 

Члан 14. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине бр. I – 501-208/2003 од 19.11.2003.године.  



 
Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
ОпштинеКуршумлија“. 
Број:I-501-35/011 
У Куршумлији, 01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
            Миломир Стојчић,с.р. 
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На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.127/07) и 
члана 41.Статута општине Куршумлиј („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 3/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О РЕГУЛИСАЊУ ПРИМЕНЕ ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком се регулише примена одлука о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта и Одлуке о утврђивању тржишне вредности непокретности на територији 
општине Куршумлија које су донете у 2009 и 2010 години и њихова примена се односила на 
2010.годину. 
 Одлуке из става 1.овог члана примењиваће се и у 2011.години тако што ће све одредбе 
ових одлука бити на снази и у 2011.години. 
 

Члан 2. 
 
 Решење о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта и решења о 
утврђивању Пореза на имовину доносиће се на основу одредаба Одлука из члана 1.ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука примењиваће се за 2011.годину, ступиће на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 
 
 
 
 Број: I-06-35/2011 
 У Куршумлији, дана 01.04.2011.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 



 
 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Миломир Стојчић,с.р. 
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На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним  ситуацијама („Сл. 
гласник РС бр. 111/2009) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуација 
(„Сл. гласник РС бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС 
бр. 129/2007, чл. 41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр. 22/08 
и 3/09), Скупштина општине на седници одржаној дана 30.03.2011 године донела је: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
 
 Образује се Општински Штаб за ванредне ситуације за општину Куршумлија. 
 

Члан 2. 
 Поставља се за: 

- Команданта Општинског штаба председник општине Куршумлија Весна 
Јаковљевић, 

- Заменика команданта Општинског штаба заменик председника општине 
Куршумлија Дејан Милошевић, 

- Начелник Општинског штаба инспектор цивилне заштите Кеча Мишко. 
 

Члан 3. 
 
 За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације поставља се: 

- Миленковић Радисав, представник Полицијске станице у Куршумлији  
- Мајор Вилимоновић Љупче, представник Војске Србије – гарнизон Куршумлија 
- Мирослава Ракић, представник  Општинске управе општине Куршумлија 
- Веселиновић Љубисав, представник Општинске управе општине Куршумлија 
- Љубиша Гајић, представник Дирекције за изградњу општине Куршумлија 
- Дарко Лазаревић, представник ЈПКД“Топлица“ Куршумлија 
- Др Љиљана Арсенијевић, представник Дома здравља Куршумлија 
- Миломир Николић, представник Црвеног крста Куршумлија 
- Ђурђевић Милан, представник Електродистрибуције Куршумлија. 

 
Члан 4. 

 Општински штаб за ванредне ситуације обавља послове у складу са законом и 
подзаконским актима. 
 

Члан 5. 
 Ово решење ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о формирању 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија. 



 
 
 Број:I-02-41/011 
 У Куршумлији, 01.04.2011.год. 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Стојчић Миломир,с.р. 
 
 
Страна 82   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
 
 
 
            На основу 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 седници одржаној дана 30.03.2011 године, доноси 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О УЧЕШЋУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЕВРОПСКОГ ПАРТНЕРСТВА СА ОПШТИНАМА - ПРОГРЕС 
 

Члан 1 
          Овом одлуком Скупштина општине Куршумлија изражава  своју спремност за учешће 
у реализацији Програма Европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС. 

Члан 2 
          Општина Куршумлија ће учествовати у свим активностима на реализацији Европског 
програма подршке јужној и југозападној Србији које су у складу са интересима, циљевима и 
могућностима општине.   
 

Члан 3 
           Овлашћује се Весна Јаковљевић, Председник општине Куршумлија да  у име општине 
Куршумлија потпише акт о споразумевању за спровођење програма. 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 
 
          Број:I-553-237/011 
          У Куршумлији,01.04.2011.године 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 
 На основу члана 92.став 2. И 4.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 
73/2010), и члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
41.Статута општине Куршумлија, а на предлог Општинског већа општине Куршумлија, 



Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 30.03.2011.године, донела 
је 

О Д Л У К У 
О екстерној ревизији Завршног рачуна за 2010.,годину 

 
1. 

 
 Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији те исту 
извршити по споредном поступку јавне набавке – услуга за избор најповољнијег ревизора. 
 
 
Страна 83   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 

2. 
 
 Поступак ревизије извршити до 20.05.2011.године и извештај предложити Завршном 
рачуну буџета општине Куршумлија за 2010.годину а у складу са Законом. 
 

3. 
 
 Поступак ревизије ће обавити лице – комерцијална ревизорска кућа испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане Законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија. 

4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 
 Број:I-400-3/2011 
 У Куршумлији,01.04.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07) и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 3/09), уз 
Сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за 
пољопривредно земљиште бр.320-11-971/2011-15 од 23.03.2011.године, Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Куршумлија за 2011.годину. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија. 



 
Члан 3. 

 Одлуку доставити: Општинској управи и архиви. 
 
 Број: I-320-5/011 
 У Куршумлији, дана 01.04.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
Страна 84   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
 
 
  На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) 
и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 3/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 

Закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
 

Члан 1. 
 Одређује се председник општине као орган надлежан за доношење одлуке о 
расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
уз сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ( у даљем 
тексту: Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Куршумлија. 
 

Члан 2. 
 Одређује се председник општине као надлежан орган да на основу предлог комисије 
за спровођење поступка јавног надметања који образује Скупштина општине донесе Одлуку 
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз сагласност 
Министарства. 
 

Члан 3. 
 Одредбе члана 1 и 2 ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које у 
складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне 
објекте у државној својини. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија. 
 

Члан 5. 
 Одлуку доставити: Општинској управи и архиви. 
 
 
 Број: I-464-2/011 
 У Куршумлији, 01.04.2011.године 



 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                             Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
  
Страна 85   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 3/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

Члан 1. 
 
УСВАЈА СЕ Програм Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија за 2011.годину. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија.  
 

Члан 3. 
 
 Одлуку доставити: Општинској управи и архиви. 
 
 
 
 
 Број: I-320-4/011 
 У Куршумлији, 01.04.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
              Миломир Стојчић,с.р. 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 



 
I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Надзорног  одбора ЈКПД“Топлица“ из Куршумлије и 

то:   
 

1. Гавриловић Драгослав 
2. Здравковић Слободан 

 
 

II.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

Страна 86  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 

 
III.  Решење доставити именованима, ЈКПД“Топлица“ Куршумлија и архиви. 

 
 
  Број:I-02-44/011 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора ЈКПД“Топлица“ Куршумлија и то:  
 
 

3. Вукашиновић Марко 
4. Филиповић Иван 

 
 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
III. Решење доставити именованима,  ЈКПД“Топлица“ Куршумлија и архиви. 

 
 
  Број: I-02-44/011-1 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 



       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 
Страна 87   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ  члан Надзорног одбора Центра за социјални рад „Боровњак“ из 
Куршумлије и то:   

 
5. Милосављевић Биљана 

 
 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
III. Решење доставити именованима, Центру за социјални рад „Боровњак“ Куршумлија и 

архиви. 
 
 
  Број:I-02-49/011 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Надзорног одбора Центра за социјални рад „Боровњак“ из 
Куршумлије и то:   

 



6. Милановић Мија 
 
 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
III. Решење доставити именованом, Центру за социјални рад „Боровњак“ Куршумлија и 

архиви. 
 
 
Страна 88   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   Број 3     01.04.2011.године 
 
  Број:I-02-49/011 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ  члан Надзорног  одбора Народне библиотеке  Куршумлија и то:   
 

7. Стевић Миленко  
 
 
 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
III. Решење доставити именованом, Народној библиотеци Куршумлија и архиви. 

 
 
  Број:I-02-48/011 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 



 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Надзорног  одбора Народне библиотеке  Куршумлија и то:   
 

8. Милутиновић Љиљана 
 
 
 

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
III. Решење доставити именованој, Народној библиотеци Куршумлија и архиви. 

 
 
  Број: I-02-48/011 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић 
 
 
 
На основу члана 54.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 
бр.72/09), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи сазив  школског одбора ОШ“Дринка Павловић“ 
из реда родитеља и реда запослених због истека мандата. 

 



II.  ИМЕНУЈЕ СЕ нови сазив школског одбора ОШ“Дринка Павловић следећа 
лица и то: 
- Испред локалне самоуправе: 
1. Драшковић Иван 

 
- Из реда запослених: 
1. Нешић Радосава 
2. Вукајловић Драгиша 
3. Филиповић Јасмина 

 
- Из реда родитеља: 
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1. Багарић Душанка 
2. Папић Петар 
3. Ђокић Мила 

 
 

III.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
IV.  Решење доставити: Именованима, ОШ“Дринка Павловић“, архиви. 

 
 
 
 
Број:I-02-50/011 
У Куршумлији, 01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
  
 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
  
 
 
 
На основу члана 54.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 
бр.72/09), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи сазив  школског одбора ОШ“Милоје Закић“ из 
Куршумлије, из реда родитеља и реда запослених због истека мандата. 

 



II. ИМЕНУЈЕ СЕ нови сазив школског одбора ОШ“Милоје Закић“ из 
Куршумлије, следећа лица и то: 

 
- Из реда запослених: 
4. Ристић Лела 
5. Ловић Стана 
6. Симић Снежана 

 
- Из реда родитеља: 
4. Нешић Владан из Куршумлије, 
5. Петровић Биљана из Куршумлије, 
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6. Ђокић Страимир из Куршумлије 
 
 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
IV. Решење доставити: Именованима, ОШ“Милоје Закић“ Куршумлија, архиви. 

 
 
 
 
 
Број:I-02-46/011 
У Куршумлији, 01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
  
 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Миломир Стојчић,с.р. 
 
 

На основу члана 54.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“ бр.72/09), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи сазив  школског одбора Економске школе из 
реда родитеља и реда запослених због истека мандата. 

 
II. ИМЕНУЈЕ СЕ нови сазив школског одбора Економске школе следећа лица и 

то: 
 

- Из реда запослених: 
7. Слађана Ивић,професор економске групе предмета, 



8. Горан Симовић, професор биологије 
9. Градимир Нешић,професор математике. 

 
- Из реда родитеља: 
7. Биљана Вукосављевић из Куршумлије, 
8. Биљана Мартиненко из Куршумлије, 
9. Обрад Арсенијевић из Куршумлије 

 
 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 
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IV. Решење доставити: Именованима, Економској школи, архиви. 
 
Број:I-02-47/011 
У Куршумлији,01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 
На основу члана 54.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 
бр.72/09), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08 и 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 30.03.2011.године донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи сазив  школског одбора Гимназије  из 
Куршумлије, због истека мандата. 

 
II. ИМЕНУЈЕ СЕ нови сазив школског одбора Гимназије из Куршумлије, 

следећа лица и то: 
 

- Испред локалне самоуправе 
10. Др Ђорђевић Верица 
11. Павловић Александар 

 
 

- Из реда запослених 
10. Марија Обрадовић  
11. Миломир Илић  
12. Војкан Симоновић  

 



- Из реда родитеља 
1. Љиљана Милић 
2. Горан Рачић  
3. Горан Лазаревић 

 
 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
IV. Решење доставити: Именованима, Гимназији Куршумлија, архиви. 
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Број:I-02-45/011 
У Куршумлији, 01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
  
 
                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 
10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ  председник Управног одбора  ЈКПД“Топлица“ из Куршумлије:   
 

- Марковић Душан 
 

II. ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Управног одбора ЈКПД“Топлица“ из Куршумлије: 
 

- Нешовић Владимир 
 
 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
IV. Решење доставити именованима, ЈКПД“Топлица“ Куршумлија и архиви. 

 
 
  Број:I-02-44/011-2 
  У Куршумлији, 01.04.2011.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 



 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Миломир Стојчић,с.р. 
 
 
 
 
 На основу члана 45.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 
бр.22/08 и 08/09) и члана 34.Пословника о раду скупштине општине Куршумлија („Сл.лист  
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општине Куршумлија“ бр.26/08), Скупштина општине Куршумлија на својој седници 
одржаној дана 30.03.2011.године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
О ФУНКЦИОНИСАЊУ ОРГАНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
У ПЕРИОДУ ОД АВГУСТА 2010 ДО ФЕБРУАРА 2011.ГОДИНЕ 
И О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ КУРУМЛИЈА 

 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија Скупштина општине Куршумлија као привремено 
радно тело у следећем саставу: 

 
1. Вукић Вукосављевић, председник 
2. Илић Љубиша, 
3. Веселиновић Милоје 
4. Петровић Живорад 
5. Видић Драган. 

 
II.  Задатак комисије је да сачини извештај о функционисању органа општине 

Куршумлија у периоду од августа 2010 године до фебруара 2011.године и 
стању непокретности општине Куршумлија (земљишта, пословног и стамбеног 
простора).    

 
III.  Сачињени извештај комисија ће доставити скупштини на разматрање и 

усвајање. 
 

IV.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

 
V. Решење доставити: именованима  и архиви. 

 
Број:I-02-43/011 
У Куршумлији,01.04.2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                             Миломир Стојчић,с.р.  
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