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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2014 БРОЈ 4

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 20, став 1, ташка 10. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
РС", брпј 129/07), шлана 61,
Статута ппщтине Курщумлија („Службени лист ппщтине
Курщумлија бр. 22/08, 7/09 и 8/2011) и шлана 13. Став 2. Одлуке п ппслпвнпм прпстпру
ппщтине Курщумлија („Службени лист ппщтине Курщумлиа бр 2/2014), Опщтинскп веће
ппщтине Курщумлија на свпјпј седници пдржанпј дана 29.05.2014. дпнелп је
ПДЛУКУ
П УТВРЂИВАОУ ЗАКУПНИНА ЗА ППСЛПВНИ ПРПСТПР У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ ППШТИНЕ
КУРШУМЛИЈА ПДНПСНП НА КПМЕ ЈЕ НПСИЛАЦ ПРАВА КПРИШЋЕОА ППШТИНА
КУРШУМЛИЈА

Члан 1.
Овпм Одлукпм утврђују се цене закупа за ппслпвни прпстпр у јавнпј свпјини ппщтине
Курщумлија пднпснп на кпјима је нпсилац права кприщћеоа ппщтина Курщумлија.
Члан 2.
Закупнина за издаваое ппслпвних прпстприја пдређује се пп m2, за перипд пд месец
дана, према делатнпсти кпја се у прпстпру пбавља и према зпни у кпјпј се прпстпр налази.
Члан 3.
Закупнина се утврђује у следећим изнпсима:
Делатност

Екстра зона

1. зона

2. зона

Ван зона

Приватнп предузетнищтвп
-

Канцеларије

150,00

120,00

100,00

80,00

-

Тргпвина и угпститељствп

200,00

150,00

110,00

100,00

-

Магацини

80,00

50,00

40,00

30,00

-

Занатствп

80,00

50,00

40,00

30,00

-

Атељеи

60,00

50,00

-

-

-

Прпизвпдне хале

50,00

40,00

30,00

20,00
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У цену закупа ппслпвнпг прпстпра није урашунат ппрез на дпдату вреднпст (ПДВ).
Члан 4.
Закупнина из шлана 3. пве Одлуке, за закупце кпји пбављају делатнпст – спцијална
защтита, здравствп, наука, култура, пбразпваое, НВО и шија се делатнпст у пптпунпсти или
већим делпм, финансира из бучетских средстава, мпже изнпсити највище 5 %, пд изнпса
закупнине утврђене у шлану 3. пве Одлуке – канцеларије.
Закупнина за ппслпвни прпстпр у кпме је седищте ппщтинскпг или главнпг пдбпра пплитишке
странке кпја има пдбпрнике у Скупщтини ппщтине Курщумлија, мпже изнпсити највище дп 5%,
пд изнпса закупнине утврђене у шлану 3. пве Одлуке – канцеларије.
Члан 5.
Висина закупнине утврђена у шлану 3. пве Одлуке је ппшетна цена кпд утврђиваоа
висине закупнине.
У слушају да је висина закупнине ппстигнута у ппступку прикупљаоа ппнуда у писанпј
фпрми (путем јавнпг пглащаваоа – јавнпг ппзива), вища пд закупнине из шлана 3. пве Одлуке,
пна задржава утврђени изнпс, дпк висина закупнине кпја ће бити утврђена некпм пд наредних
пдлука п утврђиваоу закупнине, не дпстигне висину те закупнине. Накпн тпга, пна прати свакп
нареднп усклађиваое закупнина.
Закупнина за ппслпвни прпстпр, кпји се дпдељује ппступкпм даваоа у закуп ван
ппступка јавнпг надметаоа, пднпснп ван ппступка прикупљаоа писмених ппнуда,
утврђује се у расппну пд изнпса висине закупнине утврђене у шлану 3. пве Одлуке, дп
увећаоа кпје максималнп мпже изнпсити 50%, щтп ће надлежни прган ппщтине Курщумлија
ценити у свакпм кпнкретнпм слушају.
Закупнина за ппслпвни прпстпр у кпме се пбавља делатнпст прганизпваоа игара на
срећу (кладипнице, кпцкарнице, аутпмати и слишнп), или у шијем делу се прганизује
наведена делатнпст, пдређује се у расппну, пд висине закупнине утврђене у шлану 3. пве
Одлуке за делатнпст лпкал, дп увећаоа кпје максималнп мпже изнпсити дп 100%, щтп ће
надлежни прган ппщтине Курщумлија ценити у свакпм кпнкретнпм слушају. Перипд увећаоа
закупнине из пвпг става траје све дпк се у ппслпвнпм прпстпру пбавља делатнпст
прганизпваоа игара на срећу.
Перипд увећаоа закупнине у складу са ставпм 3. пвпг шлана, пдређује се у трајаоу у
зависнпсти пд зпне у кпјпј се ппслпвне прпстприје налазе, такп да перипд увећаоа закупнине
за екстра зпну изнпси 5 (пет) гпдина, за прву зпну 3 (три) гпдине, за другу зпну 2 (две) гпдине, а
за трећу, шетврту, пету и щесту зпну 1 (једну) гпдину.
Члан 6.
Од правила да је висина закупнине утврђена у шлану 3. пве Одлуке, ппшетна цена кпд
утврђиваоа висине закупнине, мпже се пдступити у изузетним слушајевима и тп:
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када се издаје у закуп ппслпвна прпстприја, кпја се налази у приградским насељима,
умаоеое мпже бити дп 50%, у пднпсу на висину закупнине из шлана 3. пве Одлуке, када
надлежни прган ппщтине у кпнкретнпм слушају пцени да за тп ппстпје пправдани разлпзи;
када се ппслпвна прпстприја, или деп ппслпвне прпстприје, налази у ппдруму или
сутерену, када се деп ппслпвне прпстприје налази на галерији, када знашајан деп ппслпвне
прпстприје шине заједнишке прпстприје (заједнишки мпкри швпр, удеп у заједнишкпм хпднику,
степенищте итд.), када деп ппслпвне прпстприје шини тераса, висина закупнине кпја се
пбрашунава за наведене делпве ппслпвних прпстприја мпже се умаоити, а изнпс умаоеоа
цениће надлежни прган ппщтине у свакпм кпнкретнпм слушају, на пснпву дпкументације
сашиоене пд надлежне службе ппщтине пднпснп ЈП Дирекција за изградоу.
у слушају да се у закуп издаје ппслпвна прпстприја, кпја свпјпм ппврщинпм или
пплпжајем (нпр. двприщте, пасаж, не ппстпји прилазни пут), пправдава мпгућнпст да се висина
закупнине за исту утврди у изнпсу висине закупнине за зпну ниже, у пднпсу на зпну у кпјпј се
ппслпвна прпстприја налази, щтп ће надлежни прган ппщтине ценити у свакпм кпнкретнпм
слушају, на пснпву дпкументације сашиоене пд надлежне службе ппщтине пднпснп ЈП
Дирекција за изградоу.
У слушају да се у закуп издаје ппслпвна прпстприја кпја није у функципналнпм стаоу,
надлежни прган ппщтине мпже дпнети пдлуку кпјпм се ппшетак наплате закупнине пдлаже за
пдређени перипд, щтп ће се ценити у свакпм кпнкретнпм слушају, на пснпву дпкументације
сашиоене пд надлежне службе ппщтине пднпснп ЈП Дирекција за изградоу.
За слушај да је тпкпм трајаоа кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра, дпщлп дп тежих
пщтећеоа, кпја утишу на даље функципналнп кприщћеое истпг, те је неппхпднп изврщити
инвестиципне радпве, надлежни прган ппщтине мпже дпнети пдлуку да се привременп
пбустави фактурисаое закупнине, за перипд немпгућнпсти кприщћеоа, щтп ће ценити у
свакпм кпнкретнпм слушају, на пснпву дпкументације сашиоене пд надлежне службе ппщтине
пднпснп ЈП Дирекција за изградоу.
На пснпву улпжених средстава за текуће и инвестиципнп пдржаваое маое вреднпсти,
висина закупнине се не мпже умаоити исппд ппшетне цене кпд утврђиваоа висине закупнине,
тј. висине закупнине утврђене у шлану 3. пве Одлуке.
У слушају да закупац, тпкпм трајаоа закупа, уз сагласнпст закуппдавца, сппственим
средствима изврщи инвестиципне радпве већег пбима, кпјима се битнп увећава вреднпст
ппслпвнпг прпстпра, надлежни прган ппщтине мпже дпнети пдлуку да се таквпм закупцу
фактурище закупнина, накпн заврщетка радпва, за перипд птплате улпжених средстава, у
умаоенпм изнпсу, а највище дп 50% у пднпсу на изнпс закупнине кпју закупац плаћа, щтп ће се
ценити у свакпм кпнкретнпм слушају, на пснпву прпцене надлежне службе ппщтине пднпснп ЈП
Дирекција за изградоу, a складу са пдредбама Уредбе Владе Републике Србије п услпвима
прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј
свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда („'Службени гласник
РС'', брпј 24/12).
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У слушају да закупцу, пдлукпм п дпдели ппслпвнпг прпстпра, буду пдпбрени радпви на
инвестиципнпм пдржаваоу и рекпнструкцији ппслпвнпг прпстпра, а закупац буде пбавезан да
сппственим средствима изврщи инвестиципне радпве већег пбима, кпјима се битнп увећава
вреднпст ппслпвнпг прпстпра, надлежни прган ппщтине мпже дпнети пдлуку да се таквпм
закупцу фактурище, накпн заврщетка радпва, закупнина у умаоенпм изнпсу, а највище дп 50%
у пднпсу на висину утврђене закупнине, щтп ће се ценити у свакпм кпнкретнпм слушају, а
перипд птплате биће накнаднп пдређен, на пснпву прпцене надлежне службе ппщтине
пднпснп ЈП Дирекција за изградоу a складу са пдредбама Уредбе Владе Републике Србије п
услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп
ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда
(„Службени гласник РС'', брпј 24/12).
У слушају да закупац сппственим средствима изврщи инвестиципне и друге радпве
већег пбима на заједнишким делпвима зграде у кпјима се ппслпвне прпстприје налазе (крпв,
хпдник, степенищте, лифт, ппдрум, фасада итд.), а кпјима се битнп ппвећава функципналнпст
кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра, зграде и заједнишких прпстпра, надлежни прган ппщтине
мпже дпнети пдлуку да се таквпм закупцу фактурище закупнина за ппслпвни прпстпр кпји
кпристи, за перипд птплате улпжених средстава, или делимишне птплате улпжених средстава,
у умаоенпм изнпсу, а највище дп 50% у пднпсу на утврђену цену закупа, щтп ће ценити у
свакпм кпнкретнпм слушају, на пснпву прпцене надлежне службе ппщтине пднпснп ЈП
Дирекција за изградоу, a у складу са пдредбама Уредбе Владе Републике Србије п услпвима
прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј
свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда („Службени гласник
РС'', брпј 24/12).
У слушају да закупац, у складу са ставпм 5., 6. и 7. пвпг шлана, пствари правп на
умаоеое закупнине, закупац тп правп мпже пстваривати самп тпкпм трајаоа закуппдавнпг
пднпса, у супрптнпм, у слушају престанка закуппдавнпг пднпса, из билп кпг разлпга, а пре
истека рпка птплате улпжених средстава, закупац нема правп на рефундацију билп каквих
трпщкпва.
Члан 7.
У слушају да је структура или ппврщина ппслпвнпг прпстпра таква, да се у ппслпвнпм прпстпру
мпже пбављати вище разлишитих делатнпсти, утврђених у шлану 3. пве Одлуке, цена закупа
мпже бити пбрашуната на тај нашин, щтп ће се за сваку пдпбрену делатнпст утврдити изнпс
закупнине пп m2, а укупна закупнина је једнака збиру закупнина пбрашунатих за сваку
делатнпст.
Члан 8.
Закупцима ппслпвних прпстприја, кпје се налазе у склппу пбјеката месних заједница
ппщтине Курщумлија, пснпвних щкпла, амбуланти и сл. шији је кприсник ппщтина Курщумлија а
кпје нису у функцији тих делатнпст, кпји немају регулисане пднпсе са јавним и јавнпкпмуналним предузећима (за електришну енергију, впдпвпд и канализацију, тпплптну енергију,
пднпщеое смећа), на тај нашин да рашуни гласе на закупца тј. кприсника прпстпра, накнада за
кприщћеое ппслпвнпг прпстпра биће увећана у пдгпварајућем прпценту (за изнпс
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трпщкпва наведених услуга), щтп ће ценити надлежни прган ппщтине Курщумлија у свакпм
кпнкретнпм слушају, дп тренутка регулисаоа пднпса са пружапцима услуга, на тај нашин да су
кприсници прпстпра пбвезници плаћаоа рашуна, издатих пд стране давалаца услуга.
Члан 9.
Одлукпм власника ппслпвнпг прпстпра цена закупа мпже бити пдређена и у
другашијем изнпсу у пднпсу на пву Одлуку у складу са Закпнпм п јавнпј свпјини и
ппдзакпнским актима.
Одлукпм власника ппслпвнпг прпстпра закупац мпже бити пслпбпђен пбавезе плаћаоа
закупнине или дела закупнине у складу са Закпнпм п јавнпј свпјини и ппдзакпнским актима.
Перипд трајаоа и прпценат пслпбпђеоа пд пбавезе плаћаоа закупнине, утврђује власник
ппслпвнпг прпстпра.
Члан 10.
Саставни деп пве Одлуке шини карта ппщтине пп зпнама за ппслпвне прпстприје кпје су у јавнпј
свпјини ппщтине Курщумлија или на кпјима ппщтина Курщумлија има правп кприщћеоа.
Члан 11.
Ступаоем на снагу пве Одлуке ппщтина Курщумлија је у пбавези да усклади све дпсадащое
Угпвпрне пднпсе п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра и пстале фактишке пднпсе у рпку пд 3
месеца, са пвпм Одлукпм и Одлукпм п ппслпвнпм прпстпру ппщтине Курщумлија.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Кущрумлија.
Брпј: II-02-67-3/2014
Дана: 29.05.2014. гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
На пснпву шлана 6.став 5 дп 7 и шлана 7а став 2.Закпна п ппрезима на импвину
(„Сл.гласник РС“ бр.26/01....47/013), шлана 36.Закпна п изменама и дппунама Закпна п
ппрезима на импвину („Сл.гласник РС“ бр.47/2013) и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија
(„Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија,
на седници пдржанпј дана 29.05.2014.гпдине, дпнелп је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П УТВРЂИВАОУ ПРПСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНПГ МЕТРА
ПДГПВАРАЈУЋИХ НЕППКРЕТНПСТИ ЗА УТВРЂИВАОЕ
ППРЕЗА НА ИМПВИНУ ЗА 2014.ГПДИНУ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.

Страна 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР. 4

Датум: 29.05.2014.гпдине

У Одлуци п утврђиваоу прпсешних цена квадратнпг метра пдгпварајућих
неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 2014.гпдину на теритприји ппщтине
Курщумлија бр.II-02-172/013-1 пд 29.11.2013.гпдине врщи се дппуна у шлану 2 такп щтп се
ппсле става 1. дпдаје став 2.кпји гласи:
За ппљппривреднп и щумскп земљищте кпје се налази унутар грађевинскпг ппдрушја
пписанп ГУП-пм (I, II и III зпна), утврђује се прпсешна цена квадратнпг метра кап у IV зпни,
пднпснп 40,пп динара.
Члан 2.
Ову Одлуку пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија и на интернет страници
ппщтине Курщумлија.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

Брпј: II-02-67-9/014
У Курщумлији, дана: 29.05.2014.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

Страна 65 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР. 4

Датум: 29.05.2014.гпдине
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