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3. 

На основу члана 76. и 77. став 1.и 3.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 21/2016,113/17,113/17-др.закон,95/18) 
и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија број 6/19) 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2020.године, усвојила је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Куршумлија, на дан 15.децембра 
2020.године 
 
 

1. Радна места  службеника у Општинској управи 
 

Начелник општинске управе службеник на положају  
Шеф одељења за привреду и локални економски 
развој 

самостални саветник 

Послови комуналног и саобраћајног инспектора Саветник  
Послови грађевинског инспектора-послови 
обједињене процедуре 

самостални саветник 

Послови просветног инспектора саветник 
Послови јавних набавки и капиталних пројеката  саветник 
Послови инспектора заштите животне средине самостални саветник 
Послови овлашћеног туристичког инспектора  саветник 
Послови из области локалног економског 
развоја 

самостални саветник 

Послови из области урбанизма и обједињене 
процедуре 

саветник 

Послови из области грађевинарства-обједињена 
процедура 

 саветник 

Регистратор-обједињена процедура саветник 
Послови јавних набавки везани за инвестиције саветник 
Имовинско - правни послови самостални саветник 
Послови пољопривреде и водопривреде самостални саветник 
Послови пољопривреде и водопривреде и 
планирања заштите од елементарних непогода 

саветник 

Послови комуналног инспектора  сарадник 
Послови из области саобраћаја и регистратор 
стамбених заједница 

 сарадник 

Послови шефа одељења за друштвене 
делатности и општу управу 

самостални саветник 

Послови управљања људским ресурсима саветник 
Послови матичара млађи саветник 
Послови заменика матичара сарадник 
Послови бирачког списка и послови везани за 
спровођење мера активне политике 
запошљавања и еЗУП-а 

виши референт 
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Послови вођења бирачког списка и грађанских 
стања 

саветник 

Послови из области борачко инвалидске 
заштите и послови бесплатне правне помоћи 

саветник 

Послови ликвидатуре борачко инвалидске 
заштите,послови заменика регистратора 
стамбених заједница и послови повереника за 
избеглице и миграције 

сарадник 

Послови утврђивања права у првостепеном 
поступку и финансијски послови у области дечје 
заштите 

сарадник 

Административни послови дечије заштите виши референт 
Послови из области спорта сарадник 
Послови праћења услуга и активности у 
областидечије,социјалне,примарне здравствене 
заштите и друштвене бриге о јавном 
здрављу,послови утврђивања права у 
првостепеном поступку енергетски заштићеног 
купца и послови регистра привредних субјеката 

 саветник 

Послови утврђивања права у области дечије 
заштите 

саветник 

Послови административно-техничког радника у 
комесаријату за избеглице и миграције 

референт 

Послови везани за активно укључивање младих 
у локалној заједници-послови координатора 
канцеларије за младе 

саветник 

Послови техничког сарадника у канцеларији за 
младе 

виши референт 

Послови месних заједница  саветник 
Послови техничке помоћи за потребе месних 
заједница 

виши референт 

Послови писарнице-картотека виши референт 
Канцеларијски послови виши референт 
Канцеларијски послови и послови народне 
одбране 

виши референт 

Канцеларијски послови архиве референт 
Послови ученичког и студентског стандарда и 
економата 

виши референт 

Послови протокола виши референт 
Канцеларијски послови и послови 
противпожарне заштите 

виши референт 

Послови месне канцеларије и месне заједнице-
заменик матичара 

сарадник 

Послови нормативне делатности и скупштински 
послови 

саветник 

Административни послови у служби за 
скупштину и општинско веће 

 саветник 

Административно-технички послови у служби 
за скупштину и општинско веће 

виши референт 

Послови информисања саветник 

Шеф одељења за локалну пореску 
администрацију,буџет и финансије 

самостални саветник 
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Административно технички послови у оквиру 
изворних прихода локалне самоуправе 

виши референт 

Послови пореског инспектора  
изворних прихода локалне самоуправе 

саветник 

Послови утврђивања локалних изворних 
прихода локалне самоуправе 

самостални саветник 

Послови наплате изворних прихода локалне 
самоуправе 

самостални саветник 

Пореска евиденција изворних прихода локалне 
самоуправе 

виши референт 

Порески извршитељ изворних прихода локалне 
самоуправе 

виши референт 

Послови припреме и извршења буџета и 
финансијско материјални послови 

самостални саветник 

Финансијско рачуноводствени послови везани 
за инвестиције 

самостални саветник 

Послови трезора  самостални саветник 
Контиста виши референт 
Ликвидатор сарадник 
Благајник виши референт 
Књиговођа виши референт 
Послови буџетског инспектора самостални саветник 

 

 

Звања службеника Број извршилаца 
Службеник на положају 1 
Самостални саветник 13 
Саветник 18 
Млађи саветник 1 
Сарадник 16 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 17 
Референт 2 

 

2. Радна места намештеника 
 

Радна места намештеника Број извршилаца 

Дактилограф 2 

Послови домара 1 

Послови портира 1 

Послови возача 1 

Послови на телефонској централи 1 

Послови помоћних радника на терену 2 

Послови експедиције-достава поште 4 

Послови хигијеничара 1 

 

3. Радни однос на одређено време 
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II Планирани број запослених у Општинској управи 
 општине Куршумлија за 2021. годину 
 

1. Број запослених са радним односом на неодређено време 
 

Службеници Број службеника 

Службеник на положају 1 

Самостални саветник 14 

Саветник 21 

Млађи саветник 3 

Сарадник 15 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 17 

Референт 2 
 

 

 
 

Намештеници Број намештеника 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 10 
 

 

 

  

2. Број запослених са радним односом на одређено време  
због повећаног обима посла 

                    

 

 

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 4 

ВШС 1 

ССС 2 

 

 
3. Број запослених на одређено време у 

Кабинету председника општине 

 
III   Планирани број запослених у  
Јединици за интерну ревизију за 2021. годину 

 
 

 

 
Број извршилаца 

Радни однос на одређено време 
због повећаног обима посла 

5 

Радни однос  на одређено време  
у Кабинету председника општине 

3 

Стручна спрема Број извршилаца 

Помоћници председника 2 

ВСС 1 

ССС 1 

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 3 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 77.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 21/16,113/17, 113/17-др.закон,95/18 ) прописано је да се 
нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са 
нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима 
обезбеђеним буџетом. Ставом 3. овог члана предвиђено је да кадровски план у јединици 
локалне самоуправе усваја Скупштина Општине истовремено са одлуком о буџету јединице 
локалне самоуправе. 

Кадровски план Општинске управе општине Куршумлија састоји се од приказа броја 
запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на 
неодређено време који су потребни у 2021.години и број запослених чији се пријем у радни 
однос на одређено време планира у Кабинету председника општине и због повећаног обима 
посла. 

        
Број: I-02-105/2020-1 
У Куршумлији, дана 18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 

4. 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 
32.-35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/2019), Мишљења Комисије за 
планове Скупштине општине Куршумлија бр. 01-350-25/20-1 од 09.12.2020. године и члана 
41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр.6/2019), 
Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана: 18. 12. 2020. године, донела је: 

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
КОМПЛЕКСА ''СТАРА КАСАРНА'' 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса ''Стара касарна'', на 

подручју КО Куршумлија, општина Куршумлија (у даљем тексту: План детаљне регулације). 
Изради Плана детаљне регулације се приступа због потребе детаљне урбанистичке 

разраде и привођења намени комплекса ''Стара касарна – А.13'' у Куршумлији. 
 

Члан 2. 
 

Планом детаљне регулације се разрађује простор који је према Плану генералне 
регулације Куршумлија ("Службени лист СО Куршумлија", бр. 35 /016),(у даљем тексту: План 
генералне регулације) предвиђен за даљу планску разраду Планом детаљне регулације "Стара 
Касарна - А.13". 

Планом детаљне регулације се разрађује подручје у прелиминарним границама према 
Плану генералне регулације од око 3,5 hа, односно обухвата катастарске парцеле бр.: 4732/1, 
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4732/2 и 4732/3, све КО Куршумлија, којим су обухваћене дефинисане намене становање са 
пословањем, вишепородично становање и породично становање. 

Подручје Плана детаљне регулације дато је и на графичком приказу у прилогу Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације и чини њен саставни део. 

Коначан обухват Плана детаљне регулације биће дефинисан утврђивањем Нацрта 
плана. 

 
Члан 3. 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је План генералне регулације. 

Према условима усмеравајућег карактера из Плана генералне регулације који се односе на 
предметно подручје, планирана намена је становање са пословањем, вишепородично 
становање и породично становање. 
 Графички део Плана детаљне регулације се ради на ажурним дигиталним 
катастарским  и ортофото подлогама. 

 
Члан 4. 

 
Решења у погледу концепције, намене, уређења, коришћења и заштите просторa 

базирају се на решењима датим у Плану генералне регулације, на основу којих ће у складу са 

дефинисаном наменом простора моћи да се дефинишу регулациони параметри, површине 

јавне намене, површине намењене становању и компатибилним наменама,  како сваке 

појединачно, тако и свих заједно у јединственом склопу. 

Члан 5. 
 

Визије и циљеви за доношење Плана се односе на: 
- обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу планираних намена; 
- стварање амбијента и услова за подстицај развоја; 
- прихватање нових технологија и иновација и стандарда. 
 

Члан 6. 
 
Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа Општине Куршумлија.  
 Финансијска средства за израду Измена и допуна плана обезбеђују се у буџету 
Општине Куршумлија (Инвеститор). 
Инвеститор у складу са Законом одређује Обрађивача плана. 
 Начин финансирања се уређује уговором између Инвеститора и  Oбрађивачa. 
 

Члан 7. 
 
 Динамика израде појединих фаза Плана детаљне регулације уређује се уговором 
између Инвеститора и Обрађивача. 
 Период забране изградње на подручју обухваћеним Планом детаљне регулације важи 
до доношења Плана детаљне регулације, а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
  
 Након доношења Одлуке о изради Плана детаљне регулације, Носилац израде Плана 
детаљне регулације организује Рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид се 
оглашава у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници 
Општине Куршумлија. 
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 Нацрт  Плана детаљне регулације се излаже  на јавни увид после извршене стручне 
контроле у трајању од 30 дана,  а време и место одржавања јавног увида оглашава се у 
дневном и локалном листу и на интернет страници Општине Куршумлија. О излагању 
нацрта планског документа на јавни увид стара се Одељење за привреду и локални 
економски развој Општинске управе Општине Куршумлија. 
 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове након одржавања јавне седнице, 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 
закључцима по свакој примедби и исти је саставни део документације плана. 
  

Члан 9. 
 
 У складу са смерницама плана вишег реда за израду процене утицаја на нижим 
хијерархијским нивоима, Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације 
Куршумлија на животну средину важи и за овај План детаљне регулације. 
 

Члан 10. 
 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације се објављује у „Службеном листу општине 
Куршумлија“ и Централном регистру планских докумената. 
 

Члан 11. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА 
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Број: I-02-105/2020-2 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ОДЛУКЕ   О   ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРА КАСАРНА  
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 1. Закона 
о планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 , 145/14,  
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), којом  је прописано да Одлуку о изради планског 
документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. 
 Поменутом одредбом утврђени су елементи садржаја Одлуке о изради плана и у свему 
се поступило по тој одредби: 

- У члану 1. дефинисан је тачан назив документа: План детаљне регулације ''Стара 
касарна'' (у даљем тексту План детаљне регулације); 

- У члану 2. дата је прелиминарна граница обухвата планског документа; 
- У члану 3. Дати су услови и смернице из планског документа вишег реда са 

структуром основних намена простора и коришћења земљишта; 
- У члану 4. дат је концептуални оквир планирања са принципима коришћења, уређења 

и заштите простора; 
- У члану 5. дате су визије и циљеви планирања простора; 
- У члану 9.  је констатовано да Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације 

Куршумлија на животну средину важи и за овај План детаљне регулације те није потребна 
израда стратешке процене утицаја на животну средину; 

- Остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, рани јавни увид, јавни увид и 
друга питања од значаја за израду предметне врсте планског документа) усаглашене су са 
Законом и прописима, односно, утврђују се уговором између наручиоца и обрађивача 
планског документа. 

 
 Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације у законом прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом 
општине и другим прописима. 

Општинска управа  Општине  Куршумлија 
       Начелник, 

  Миљан Радосављевић, дипл.правник ср. 

5. 

           На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 

113/2017-др. закон),  и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр.6/19 ), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 

18.12.2020.године, донела је 

O Д Л У К У  

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања Општине Куршумлија за 2021. 

годину, који је саставни део ове Одлуке. 

II Одлуку  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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III Одлуку  доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

Број: I-02-105/2020-3 
У Куршумлији, дана 18.12.12020.   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

6. 

На основу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 
88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 18.12.2020. године,  
доноси   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈПКД “Толица“ Куршумлија за 2021. годину 

и Програм коришћења субвенција  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  за 2021. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-105/2020-4 
У Куршумлији, дана 18.12.12020.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

7. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
– др.закон , 101/16-др.закон и 47/18),члана 69. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“  
бр. 15/16 и 88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
18.12.2020. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник основних комуналних, грађевинских, водоводних, 

канализационих, пијачних и погребних услуга као поверених послова ЈПКД „Топлица“ 

Куршумлија за 2021. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија,  рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-105/2020-5 
У Куршумлији, дана 18.12.12020.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 
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8. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/014 

– др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 59.и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 

РС“ бр.15/16 и 88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана    

18.12.2020.  године, доноси 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ СЕ сагласност  на  Другу измену Програма  пословања  ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2020. годину. 

II  Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 III  Решење доставити:  ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-105/2020-6 
У Куршумлији, дана 18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

9. 

На основу члана 59. и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 
88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној данa 18.12.2020. године,  
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“ за 2021. годину и  Програм коришћења субвенција ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2021. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-105/2020-7 
У Куршумлији, дана 18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 

10. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
– др.закон , 101/16-др.закон и 47/18), члана 69. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник 
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РС“  бр. 15/16 и 88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
18.12.2020. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник услуга и поверених послова ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2021. годину.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“   

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-105/2020-8 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

11. 

На основу члана  11. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 30/2018) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
18.12.2020. године,  донела је 

О Д Л У К У  
 

I УСВАЈА СЕ  Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања 

општине Куршумлија у периоду од 2020.-2025. године,  која је саставни део ове Одлуке. 

II Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Одлуку доставити: Одељењу за друштвене делатности и општу управу, ПУ „Сунце“  и 

архиви. 

Број: I-02-105/2020-9 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

12. 

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр.62/06, 47/011, 93/12 , 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16, 104/16, 96/17 89/18, 95/18, 86/19, 126/20), члана 32. став 1.тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18) и члана 41. Статута 

Општине  Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, бр. 6/19),  Скупштина 

општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

О Д Л У К У   

 О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
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Члан  1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист Општине Куршумлија“,  бр. 

34/19) Тарифни бр. 2 мења се и гласи :  

Тарифни бр. 2 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила и 

то: 

1. За теретна возила: 

- За камионе до 2 т носивости                    1.780 динара, 

- За камионе од 2 т до 5 т носивости        2.370  динара, 

- За камионе од 5 т до 12 т носивости      4.130 динара, 

- За камионе преко 12 т носивости           5.900 динара 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  590 динара; 

3. За путничка возила: 

- До 1.150 цм3 -                                                 590 динара, 

- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                 1.170 динара, 

- Преко 1.300 цм до 1.600 цм                     1.770 динара, 

- Преко 1.600 цм до 2.000 цм3                   2.370 динара, 

- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                 3.570 динара, 

- Преко 3.000 цм3 -                                         5.900 динара; 

4. За мотоцикле: 

- До 125 цм3                                                      470 динара, 

- Преко 125 цм3 до 250 цм3                          700 динара, 

- Преко 250 цм3 до 500 цм3                       1.170  динара, 

- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3                   1.440  динара, 

- Преко 1.200 цм3                                          1.770  динара. 

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  50 динара.  

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 
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      -    1 т носивости -                               480 динара, 

      -    од 1 т до 5 т носивости -             820 динара, 

      -   од 5 т до 10 т носивости -         1.120 динара, 

      -   од 10 т до 12 т носивости -       1.550 динара, 

      -  носивости преко 12 т -              2.370 динара, 

         7.  За вучна возила (тегљаче): 

        - чија је снага мотора до 66 киловата -            1.770 динара, 

        - чија је снага мотора од 66-96 киловата -       2.370 динара, 

        - чија је снага мотора од 96-132 киловата -     2.980 динара, 

     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -   3.570 динара, 

     - чија је снага мотора преко 177 киловата -    4.740 динара. 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела -                                 

1.170 динара. 

НАПОМЕНА: 

 Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 
  Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и 
прикључних возила. 
 Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе, 
организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној 
функцији обављања комуналне делатности. 
  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, ако им 
возило служи за личну употребу. 

Члан  2. 

               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу 

Општина Куршумлија“ а примењиваће се од 01.01.2021.године. 

Број: I-02-105/2020-10 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

13. 

На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', 

број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 41. и 116. 

Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019), 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Сл.лист 

општине Куршумлија, бр. 53/20) врше се следеће измене: 

У члану 10. у ставу 6. речи „уз предходно прибављено мишљење грађана на подручју 

на које се предлог односи“, бришу се. 

                                                           Члан 2. 

Члан 18. мења се и гласи: 

„У месним заједницама избор чланова Савета месне заједнице врши се тако што се 

утврђује јединствена листа кандидата за цело подручје месне заједнице. 

У сеоским месним заједницама које су састављене од више села, Статутом месне 

заједнице може се прописати да свако село бира одређени број чланова Савета месне 

заједнице, у складу са територијалним принципом.“ 

Члан 3. 

 У свему осталом Одлука о месним заједницама на територији општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија, бр. 53/20) остаје непромењена. 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

Број: I-02-105/2020-11 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

14. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 16. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/2013, 13/2016, 
98/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019 – др.закон), члана 15. став 1. тачка 14. и члана 41. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), а  на 
предлог Општинског Већа, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 
18.12.2020. године, доноси  
 

Одлуку 
о изменама и допунама 
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Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и 
занатства 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и 

занатства („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 29/2018 и 6/2019), у члану  12. мења се: 
- Став 3., који сада гласи: 

„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 
од 50.000 динара“. 

 
Члан 2. 

 
У свему осталом Одлука о утврђивању радног времена у области трговине на мало, 

угоститељства и занатства („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 29/2018 и 6/2019) остаје 
непромењена. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-105/2020-12 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

15. 

На основу члана 4. и 27. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.72/11, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018.), члана 99. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/ 2012, 

42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/ 

2020), члана 39. Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини 

општине Куршумија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 25/15, 46/16 и 10/17) и члана 41.  Статута 

општине Куршумлија(„Службени лист општине Куршумлија“,бр.6/19), Скупштина општине 

Кушрумлија, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК О РАСПОЛАГАЊУ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Предмет уређивања 

Члан 1 

Овим правилником уређују се услови, поступак и начин отуђења и давања у закуп 

неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на којем је као власник у 

јавној књизи за евиденцију непокретности и правима на њима уписана општина Куршумлије 

(у даљем тексту: грађевинско земљиште), прибављања грађевинског земљишта у јавну 
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својину Општине Куршумлије, стављања ван снаге решења о располагању и прибављању 

грађевинског земљишта и других решења која се доносе на основу овог правилника, измена 

и раскида правних послова који се закључују на основу донетих решења, давања сагласности 

за озакоњење објеката, уређивање грађевинског земљишта, односно постављање објеката на 

грађевинском земљишту у јавној својини општине и других потребних сагласности. 

Овим правилником ближе се уређују и поступак и надлежности за отуђење и давање у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини, по цени нижој од тржишне односно без накнаде, као 

и у случају непосредне погодбе, уз претходну сагласност Владе Републике Србије, у складу са 

законом и подзаконским актом, као и услове начин и поступак размене непокретности. 

Општина Куршумлија (у даљем тексту: Општина) стара се о коришћењу грађевинског 

земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у складу са законом 

којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: Закон). 

2. Појам грађевинског земљишта 

Члан 2 

Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за 

изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са 

законом. 

3. Коришћење грађевинског земљишта 

Члан 3 

Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин 

којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом . 

4. Врсте грађевинског земљишта 

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште 

Члан 4 

Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено. Изграђено грађевинско 

земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за трајну употребу, у складу 

са законом. Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, 

на коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти. 

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено.  

Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу кога се 

издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола и које је у складу са тим планским 

документом комунално опремљено за грађење, може се отуђити, односно дати у закуп у 

складу са Законом, подзаконским актом и овим правилником.  

У случају размене непокретности, предмет отуђења може бити изграђено и неизграђено 

грађевинско земљиште у јавној својини. 

4.2. Уређено и неуређено грађевинско земљиште 
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Члан 5 

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 

Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом 

комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електромрежа, 

обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови).  

Грађевинско земљиште се, по правилу отуђује или даје у закуп као уређено. 

5. Уређивање грађевинског земљишта 

Члан 6 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене. 

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом 

према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси надлежни орган 

општине, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта. 

Члан 7 

Општина уређује грађевинско земљиште и стара се о његовим рационалном коришћењу, 

према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са законом. 

Обезбеђивање услова за уређивање и унапређивање грађевинског земљишта за Општину, 

које обухвата: припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског 

земљишта, уређивање грађевинског земљишта и обављање других послова у складу са 

законом и другим прописима, обавља ЈП за уређивање грађевинског земљишта Општине 

Куршумлија (у даљем тексту: ЈП за уређивање).  

ЈП за уређивање врши радове на уређивању грађевинског земљишта који су утврђени 

програмима из члана 6. став 4. Овог правилника. 

5.1. Припремање и опремање грађевинског земљишта средствима физичких или правних 

лица 

Члан 8 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и овог правилника, а налази се у 

обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или 

правних лица, у складу са Законом. 

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
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Члан 9 

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава утврђених 

законом. 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

1. Надлежност и надлежни органи 

Члан 10 

Грађевинским земљиштем у јавној својини Општине (у даљем тексту: грађевинско 

земљиште)располаже Општина, у складу са законом и овим правилником. 

Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу овог правилника, сматра се: 

1. отуђење; 

2. давање у закуп; 

3. међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини; 

4. улагање у капитал; 

5. установљавање права стварне службености, у складу са посебним правилником. 

Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну својину општине у складу са Законом о 

јавној својини и овим правилником. 

Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под прибављањем грађевинског земљишта у 

јавну својину сматра се и размена. 

Члан 11 

Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине доноси Скупштина 

општине Куршумлија. 

Председник општине решењем образује Комисију за грађевинско земљиште (у даљем тексту: 

Комисија) која објављује оглас за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда. 

Комисија из става 2. овог члана, ради у саставу: председник и два члана који могу имати 

заменике.  

Комисија се састаје по потреби, а одлуке се доносе већином гласова.  

У раду Комисије учествује председник или заменик председника, чланови или њихови 

заменици. 

Административно-техничке послове за Комисију обавља одељење у чијој су надлежности 

имовинскоправни послови (у даљем тексту: Одељење).  

О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом (јавним 

надметањем или прикупљањем писмених понуда), води се записник.  
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Комисија доноси Пословник о раду. 

Предлоге решења и других аката из става 1. овог члана за Председника општине, Општинско 

веће и Комисију , припрема Одељење. 

Члан 12 

Уговоре о располагању грађевинским земљиштем и све друге правне послове који се 

закључују на основу предлога и акта о избору најповољнијег понуђача, закључује Председник 

општине, односно друго лице које он овласти или је одређено статутом. 

Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код надлежног органа, у складу са 

законима којима је уређен промет непокретности, јавнобележничка делатност и управни 

односно ванпарнични поступак. 

Одељење ће примерак овереног акта правног посла из става 1. овог члана, доставити 

Правобранилаштву Општине Куршумлија (у даљем тексту: Правобранилаштво), у року од три 

дана од дана овере. У случајевима из поглавља „САГЛАСНОСТИ“ ове одлуке, не закључује се 

правни посао. 

Члан 13 

Правни акти у вези са пословима из члана 12. став 1. ове одлуке, закључују се по претходно 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Општине Куршумлије, које је дужно да мишљење 

да у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева. 

Уколико Правобранилаштво општине Куршумлије, не да мишљење у року из става 1. овог 

члана, сматраће се да је дато позитивно мишљење. 

2. Тржишна вредност грађевинског земљишта 

Члан 14 

Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у складу 

са Законом и овим правилником.  

Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини 

која је нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у 

случајевима прописаним Законом и подзаконским актима.  

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља, утврђује, Републички 

орган надлежан за процену тржишне вредности, односно вештак или овлашћени 

проценитељ. Тржишна вредност се утврђује по 1 м2 грађевинског земљишта у динарима или 

у еврима.  

Овако утврђена тржишна вредност важи шест месеци уколико је исказана у динарима, 

односно неограничено уколико је исказана у еврима или се динарска вредност може 

претворити у динаре према средњој вредности евра на дан процене.   

За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се утврди у поступку 

јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом и иста се не може накнадно 

умањивати.  
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Под умањењем највеће цене не сматра се попуст који одобрава Општина као власник 

грађевинског земљишта за једнократно плаћање одређене цене, у складу са овим 

Правилником.  

Рок плаћања је 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања.  

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 15 

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених понуда јавним огласом.  

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном погодбом у случајевима прописаним законом. 

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта 

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем и прикупљањем понуда јавним 

огласом 

Члан 16 

Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити ради изградње, у складу са планским 

документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.  

Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 

Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује. 

Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се лицу које понуди највећу цену за то 

земљиште. 

Изузетно од става 4. овог члана грађевинско земљиште се може отуђити по цени која је мања 

од тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са подзаконским актом Владе Републике 

Србије. 

Члан 17 

Грађевинско земљиште се отуђује јавним надметањем односно прикупљањем писмених 

понуда јавним огласом. 

Члан 18 

Поступак за отуђење грађевинског земљишта јавним оглашавањем, покреће Председник 

општине, по службеној дужности, или на иницијативу заинтересованог физичког или правног 

лица. 

Када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној 

својини, поступак покреће Председник општине, на иницијативу заинтересованог носиоца 

права јавне својине. 

Члан 19 
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Скупштина општине, на основу предлога општинског већа, доноси одлуку о отуђењу 

грађевинског земљишта, јавним оглашавањем. 

Члан 20 

Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта припрема и објављује Одељење. 

Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије и званичном сајту Општине Куршумлија.  

Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског 

земљишта садржи нарочито: 

1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина, 

по потреби друге ближе податке); 

2. врсту, односно намену објекта; 

3. степен комуналне опремљености и посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште; 

4. почетни износ цене; 

5. рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања; 

6. рок плаћања цене и последицу пропуштања; 

7. рок привођења грађевинског земљишта намени; 

8. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања понуда, уплати депозит на депозитни рачун Општине, или положи депозитну 

банкарску гаранцију, висину депозита и рок уплате истог, односно полагања гаранције, као и 

последице у случају одустанка, односно стављања решења ван снаге; 

9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду; 

10. рок за подношење пријава, односно понуда; 

11. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 

12. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у 

поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити 

одбачене; 

13. Адреса за достављање пријаве/понуде; 

14. друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање. 

Члан 21 
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Ради учествовања у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања понуда, 

подносилац пријаве, односно понуде мора уплатити депозит на депозитни рачун Општине, с 

тим да висина депозита не може бити мања од 10%, нити већа од 50% почетног износа цене. 

Члан 22 

Рок за подношење пријава, односно понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 

оглашавања.  

Пријаве, односно понуде се достављају Општини Куршумлија за - Комисију за грађевинско 

земљиште. 

Поступак јавног надметања, односно отварања писаних понуда, спроводи Комисија.  

Стручне и административне послове за комисију у поступку јавног оглашавања обавља 

Одељење. 

Члан 23 

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно 

понуда за учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем тексту: 

понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на самој коверти на коју 

локацију се односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.  

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног 

лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о 

пореском идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне 

карте и матични број и мора бити потписана. 

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из 

регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју не старије од 30 

дана. 

Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати депозита, као и изјава подносиоца 

пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа. 

Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа 

утврђеног огласом. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису 

приложене све исправе како је то предвиђено у овим члану, односно ако не садржи све 

податке предвиђене јавним огласом. 

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 

заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. 

Члан 24 
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Пријаву, односно понуду не могу поднети председник, заменик председника, члан 

општинског већа, нити било који члан комисије. 

Члан 25 

Поступак јавног надметања, односно отварања писмених понуда је јаван. 

Члан 26 

Поступак јавног надметања уређује се Пословником комисије у складу за законом. 

1.2. Отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом 

Члан 27 

Грађевинско земљиште у својини општине може се отуђити или дати у закуп непосредном 

погодбом у случајевима предвиђеним одредбама Закона о планирању и изградњи.  

2. Цена и рок плаћања 

Члан 28 

Цена представља приход Општине и уплаћује се на одговарајући рачун Општине. 

Обавеза плаћања цене утврђује се решењем о отуђењу грађевинског земљишта. 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана од 

дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по 

доношењу решења о отуђењу се преноси на одговарајући рачун општине. 

Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима 

исто није отуђено, Одељење надлежно за послове финансија враћа уплатиоцу, најкасније у 

року од осам дана од дана одржане седнице Комисије. 

3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта 

Члан 29 

Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: решење о отуђењу) садржи 

нарочито: 

1. начин отуђења (јавно оглашавање - јавно надметање или прикупљање понуда јавним 

огласом, односно непосредна погодба и разлог непосредне погодбе); 

2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује; 

3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина 

и по потреби друге ближе податке); 

4. износ цене, рок плаћања, рачун на који се врши плаћање и последице пропуштања плаћања 

у року, а уколико се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног оглашавања и износ 

уплаћеног депозита;  
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5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и 

посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште, односно 

елементе из члана 8. Овог правилника; 

6. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује 

ради изградње; 

7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да у року од 30 дана од дана доношења 

решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу и последицу пропуштања закључења уговора у 

року. 

Решење о отуђењу грађевинског земљишта након спроведеног поступка јавног надметања 

или прикупљања писмених понуда доноси председник општине на предлог општинског већа.  

4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 

Члан 30 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) закључује 

Председник општине или лице које он овласти или је одређено Статутом општине са лицем 

коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана доношења решења о 

отуђењу. 

Уговор о отуђењу садржи нарочито: 

1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина 

и по потреби друге ближе податке); 

2. износ цене; 

3. износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку јавног 

оглашавања; 

4. потврду да је цена измирена у целости и сагласност Општине да лице коме је грађевинско 

земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, упише 

право својине на грађевинском земљишту; 

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и 

посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште, односно 

одредбе из члана 8. ове одлуке; 

6. констатацију о року у коме ће лице коме је грађевинско земљиште отуђено бити уведено у 

посед истог; 

7. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује 

ради изградње; 

8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза; 

9. начин решавања спорова; 

10. услове, начин и поступак за раскид уговора; 
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11. друга права и обавезе. 

Члан 31 

Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама Закона, односно овог правилника, те да 

му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора 

о отуђењу у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана 

од дана закључења уговора.  

5. Раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта 

Члан 32 

Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице коме је грађевинско земљиште отуђено 

одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је отуђено, или уколико не 

извршава друге обавезе из уговора о отуђењу. 

У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме је 

грађевинско земљиште отуђено, односно надлежно Одељење или Председник општине.  

Члан 33 

По предлогу за раскид уговора Правовранилашто општине Куршумлија предузима све мере у 

складу са законом.  

ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

1. Поступак давања у закуп грађевинског земљишта 

Члан 34 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп у поступку и на начин утврђен Правилником о 

располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија 

уколико законом и подзаконским актима није другачије уређено.   

2. Уговор о закупу грађевинског земљишта 

Члан 35 

Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. податке о катастарској парцели; 

2. опис и ближе податке о врсти, односно намени и величини објекта који ће се градити; 

3. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање 

закупнине на више рата уговор садржи начин усклађивања висине закупа; 

4. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате; 

5. рок трајања закупа; 

6. року и начину плаћања доприноса за уређивање земљишта; 
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7. услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште; 

8. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње 

привременог објекта; 

9. права и обавезе у случају неизвршења обавезе; 

10. начин решавања спорова; 

11. поступак и услове за измену или раскид уговора; 

12. услове под којима се закупцу предметно земљиште може дати у својину; 

13. друга права и обавезе. 

3. Давање грађевинског земљишта у закуп у другим случајевима 

Члан 36 

У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним 

законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп на временски период предвиђен 

уговором о концесији, односно на временски период на који је поверено обављање комуналне 

делатности. 

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној 

својини може се дати у закуп приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у 

складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, односно уносити 

као оснивачки улог у привредна друштва, а власник грађевинског земљишта у јавној својини 

може са физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или 

више објеката. 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне или без 

накнаде када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику 

Србију, као и када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског 

земљишта у јавној својини. 

Давање у закуп грађевинског земљишта из става 1., 2. и 3. овог члана, врши се на начин и под 

условима прописаним подзаконским актом Владе Републике Србије.  

Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште дато у закуп супротно одредбама закона, подзаконског акта Владе 

Републике Србије, односно овог Правилника, те да му је на тај начин повређено право, може 

поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о закупу у року од осам дана од сазнања 

за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. 

8. Раскид уговора о закупу 

Члан 37 

Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока: 

1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп; 
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2. ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате; 

3. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње већ за друге 

намене, 

4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно не 

изгради привремени објекат у уговореном року и 

5. у другим случајевима у складу са законом. 

Члан 38 

На раскид уговора о закупу сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на 

раскид уговора о отуђењу. 

МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ИЗМЕЂУ НОСИОЦА ПРАВА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 39 

Међусобно располагање између носиоца права на грађевинском земљишту у јавној својини је 

пренос права јавне својине на грађевинском земљишту између носилаца права јавне својине. 

Под међусобним располагањем из става 1. овог члана, подразумева се и давање грађевинског 

земљишта у закуп и размена. 

Међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту 

врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско земљиште 

може отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, односно закупнини која је мања 

од тржишне у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овим 

правилником. 

У случају да се међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском 

земљишту врши по тржишним условима, тржишну вредност грађевинског земљишта 

утврђује Републички орган надлежан за процену тржишне вредности. 

УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ 

Члан 40 

Неизграђено грађевинско земљиште се може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће и 

друштво капитала. 

Уношење грађевинског земљишта из става 1. овог члана, врши се на начин и у поступку који 

су прописани Статутом, посебним законима којима је уређена област привредних друштава и 

јавних предузећа и оснивачким актом јавног предузећа, односно друштва капитала уколико 

се ради о улагању у капитал већ основаних правних лица. 

Начин и услове за улагање из става 1. овог члана ближе прописује Влада Републике Србије. 

УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ 

Члан 41 
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Решење о установљавању права стварне службености на грађевинском земљишту у јавној 

својини Општине, као послужном добру, може се донети када је према прописима којима се 

уређује изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености 

предвиђен као имовинско-правни основ. 

Право службености из става 1. овог члана установљава се у управном поступку пред 

имовинско-правном службом Одељења за привреду у складу са законом.  

Уз захтев за доношење решења из става 1. овог члана, подносилац захтева прилаже налог за 

достављање уговора о установљавању права службености, издат од органа надлежног за 

издавање грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу за извођење радова. 

Уз захтев за доношење решења из става 2. овог члана, подносилац захтева прилаже налаз 

вештака одговарајуће струке и Идејни пројекат трасе инфраструктурног објекта, из кога 

следи неопходност конституисања права службености. 

За установљено право стварне службености се плаћа накнада, обрачуната у складу са 

правилником Општине којим се утврђује висина накнаде за установљење права службености 

на грађевинском земљишту у јавној својини Општине. 

Обавеза плаћања накнаде се утврђује уговором и иста се плаћа у року од 15 дана од дана 

закључења уговора. 

У року од 30 дана од дана достављања решења из става 1. овог члана, Општина и стицалац 

права службености закључују уговор о установљавању права стварне службености. 

Уколико стицалац права службености не изврши плаћање накнаде у року из става 6. овог 

члана, као и уколико не приступи закључењу уговора у року из става 7. овог члана, решење из 

става 1. овог члана се ставља ван снаге. 

ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

Члан 42 

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину Општине у складу са одредбама закона 

којим је уређена јавна својина.  

РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 43 

Размена грађевинског земљишта, врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у 

складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овим правилником. 

Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

ДЕОБА ОДНОСНО ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 44 

Деоба грађевинског земљишта у сусвојини Општине Куршумлије и других носилаца права 

својине врши се сходно одредбама закона којим се уређују основе својинско-правних односа 

и овог правилника, непосредном погодбом, по тржишним условима.  
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Деоба се врши у циљу развргнућа сувласничке заједнице. 

Уколико је сувласнички односно сукориснички или судржалачки удео општине Куршумлија 

већи у односу на остале сувласнике, сукориснике или судржаоце, покреће се поступак 

прибављања тог земљишта у јавну својину, односно на коришћење или државину општине 

Куршумлија у складу са одребама овог правилника које се односе на развргнуће.  

Након прибаљања, уколико те непокретности не служе непосредно делатности општине или 

њених органа (комерцијалне непокретности) исте се могу отуђити или дати у закуп у складу 

са овим правилником. 

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту уписана 

јавна својина општине и право коришћења лица за које ће право и услови за претварање права 

коришћења у право својине бити уређено посебним законом, у ком случају се врши развргнуће 

сувласничке, односно сукорисничке заједнице. 

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту уписана 

јавна својина општине и право дугорочног закупа које је стечено на основу ранијих закона о 

планирању и изградњи и правноваљане исправе о закупу. 

Предмет деобе може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

Тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет деобе утврђује на начин који је 

предвиђен за прибављање и отуђење грађевинског земљишта 

САГЛАСНОСТИ 

Члан 45 

Председник општине доноси решење, којим даје сагласност у случајевима у вези 

грађевинског земљишта, када је таква сагласност услов за остваривање права подносиоца 

захтева (спровођење парцелације или препарцелације, изградња објекта на међи и др.). 

Члан 46 

Процену испуњености услова, односно целисходност и оправданости давања сагласности 

изчлана 69. ове Одлуке, даје Комисија на основу података добијених од Одељења надлежног 

за послове урбанизма и грађевинарства. 

Члан 47 

Јавна предузећа и друга правна лица, чији је оснивачи општина (у даљем тексту: предузеће), 

немају обавезу прибављања сагласности општине ради изградње, извођења радова или 

постављања објеката на грађевинском земљишту у јавној својини општине, под условим да је 

изградња планирана програмом пословања предузећа, односно да том изградњом предузеће 

остварује регистровану комуналну или другу делатност, у ком случају надлежни орган издаје 

одговарајућу дозволу. 

Мишљење о испуњености услова из става 1. овог члана, даје Општинаска управа Општине 

Куршумлија - Одељење надлежано за област којој припада делатност предузећа. 
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Одредба става 1. овог члана не односи се на уређивање грађевинског земљишта којом се 

непокретности прибављају у јавну својину општине. 

Члан 48 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 

Куршумлија". 

Број: I-02-105/2020-13 
У Куршумлији, дана  18.12.12020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

16. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.129/2007-

41, 83/2014-22 (др. закон), 101/2016-9(др. закон), 47/2018-3), члана 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006-45, 47/2011-3, 93/2012-22, 

83/2016-3, 104/2016-56 (др.закон), 95/2018-267 (др.закон.), члана 64.и 209.Закона о 

социјалној заштити(„Службени гласник РС“,бр.24/2011-15), члана 2. Уредбе о наменским 

трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

ОДЛУКУ 
 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Куршумлија 
које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне 
самоуправе у 2021. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2021. 
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о 
наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о 
наменским трансферима за 2021. годину, као и на основу Одлука и других аката општине 
Куршумлија из изворних прихода јединице локане самоуправе. 

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Куршумлија за 2021. годину у 
области пружања услуга социјалне заштите предвиђених функционалном класификацијом 
090 Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2021. годину у укупном износу од 10.000.000,00 
динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели: 

 

       

Степен приоритета 

  

Финансијски окрир 
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 Услуге социјалне заштите које се              

 финасирају из средстава наменског              

 
трансфера односно буџета општине 

за   Обухват врсте услуга           

 2021. годину/економска         Укупан износ по   

Учешће ЈЛС по 

 

 

класификација 

        

услузи из 
средстава 

   

           

услузи из 

 

       

Правни оквир 

  

наменског 

   

           

сопствених извора 
- 

 

          

трасфера за 2021. 

   

            

прихода 

 

          

годину 

   

              

Помоћ у кући старим особама и  одржавање хигијене стана, 2 

 

 2.824.158,94 7.175.841,06 

особама са инвалидитетом у селу и  набавка намирница,          

граду  припрема оброка,          

423000 

  здравствене услуге (набавка лекова,          

  вођење лекару, помоћ у          

    остваривању здравствене заштите),          

    ситне поправке у стану, помоћ у          

    припреми и  складиштењу огрева,          

    помоћ у плаћању рачуна и других          

    трошкова,          

    услуге стручних радника          

    (саветодавни рад, помоћ и              Одлука о услугама у        

    остваривање одређених права из  
области социјалне 

заштите        

    области социјално-здравствене  у општини Куршумлија        

    заштите, психосоцијална подршка),  (Сл. лист општине        

    помоћ у пакет намирницама,  Куршумлија бр. 3/2012 и        

    дружење, разговор,  20/2016)        

    помоћ у организовању слободног          

    

времена  старе/инвалидне особе...) 

друге услуге уочене на лицу места 

  

Уредба о наменским 
трансферима у социјалној 

заштити         

               

УКУПНО    2.113.549,88 7.175.841,06 

 

Члан 3. 
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Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2021. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити и другим прописима. 

Члан 4. 

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

Број: I-02-105/2020-14 
У Куршумлији, дана  18.12.2020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 

17. 

На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ ,бр.87/2018) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 

2021. годину. 

II Закључак објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-105/2020-15 
У Куршумлији, дана 18.12.2020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 

18. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
др.Закон и 101/2016-др.Закон, 47/18) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени 
лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), а у вези са чланом 14. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС 
и 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 
87/2018 и 23/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
18.12.2020.године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице 

Куршумлија у периоду   јануар – новембар  2020.године. 
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II Овај закључак  објавити   у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III   Закључак доставити: ПС Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-105/2020-16 
У Куршумлији, дана 18.12.2020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 

19. 

 На основу члана  42. став 1.тачка 4) Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“, бр. 45/13 и 25/19-др.закон) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној 
дана 18.12.2020. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за 2020.годину,  

који је саставни део овог Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Савету за здравље општине Куршумлија  и архиви. 

Број: I-02-105/2020-17 
У Куршумлији, дана 18.12.2020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 

20. 

На основу члана 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 20 и 22. Закона о јавним 
службама („Сл.гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 
83/2005 - испр. др. Закона  и 83/2014 - др. закон) и члана 41.тачка 13. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.  6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  18.12.2020. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању чланова Управног и Надзорног одбора 

 Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“   
 
 
 

I.   ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Управног  одбора  Установе за спорт Спортски центар 
„Куршумлија“     и то: 
 
1. Весна Степановић  – председник – представник оснивача, 
2. Славица Ранђеловић – члан- представник оснивача, 
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3. Александар Илић- члан – представник запослених. 
 

II. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Надзорног  одбора  Установе за спорт Спортски центар 
„Куршумлија“     и то: 

 
1. Виолета Митровић – председник – представник оснивача, 
2. Горица Миливојевић – члан- представник оснивача, 
3. Владимир Минић - члан – представник запослених. 

 
III. Мандат  Управног и Надзорног  одбора траје 4 године. 

 
IV.  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
V. Решење доставити именованима, Установи  за спорт Спортски центар „Куршумлија“   

и архиви. 
 
Број: I-02-105/2020-18 
У Куршумлији, дана 18.12.2020. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 

21. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 20 и 22. Закона о јавним 
службама („Сл.гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 
83/2005 - испр. др. Закона  и 83/2014 - др. закон) и члана 41.тачка 13. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.  6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  18.12.2020. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О утврђивању престанка мандата  Управног и Надзорног одбора 

 Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“   
 
 

I.   УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак мандата  Управног  одбора  Установе за спорт  Спортски 
центар „Куршумлија“  због истека периода на који су именовани   и то: 
 
1. Весна Степановић, 
2. Славица Ранђеловић, 
3. Никола Спаловић. 

 
II. УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак мандата  Надзорног  одбора  Установе за спорт  Спортски 

центар „Куршумлија“  због истека периода на који су именовани   и то: 
 

1.    Славољуб Павловић, 
2.    Живота Вуксановић, 
3. Александар Илић. 

 
III. Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
IV. Решење доставити  именованима, Установи  за спорт Спортски центар 

„Куршумлија“     и архиви. 
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