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           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

      ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ГОДИНА 2012-БРОЈ 19 КУРШУМЛИЈА Лист излази према пптреби 

 

 На пснпву шлана 11.став 1.и шлана 7.Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе 
(„Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/011 и 93/012), и шлана 32.став 1.ташка 13.Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/09), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист 
ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), а на предлпг Опщтинскпг већа, Скупщтина 
ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела је 
 

П  Д  Л  У  К  У 
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 У таксенпј тарифи кпја је саставни деп пдлуке п лпкалним кпмуналним таксама, меоају 
се тарифни брпј 1 и тарифни брпј 3. 
 

Члан 2. 
   ТАРИФНИ БРПЈ 1 меоа се и гласи: 
 За истицаое фирме или назива на ппслпвнпм прпстпру утврђује се лпкална кпмунална 
такса у гпдищоем изнпсу. 
 Предузетници и правна лица кпја су према закпну кпјим се уређује рашунпвпдствп 
разврстана у мала правна лица (псим предузетника и правних лица кпја пбављају делатнпсти: 
банкарства; псигураое импвине и лица; прпизвпдое и тргпвине нафтпм и дериватима нафте; 
прпизвпдое и тргпвине на великп дуванским прпизвпдима; прпизвпдоа цемента; ппщтанских, 
мпбилних и телефпнских услуга; електрппривреде, казина, кпнцкарица, кладипница, бингп 
сала и пружаоа кпцкарских услуга и нпћних барпва и дискптека), а имају гпдищои прихпд дп 
50.000.000,пп динара, плаћају лпкалну кпмуналну таксу за истицаое фирме на ппслпвнпм 
прпстпру дп 01.10.2012.гпдине. 
 Правна лица кпја су према Закпну кпјим се уређује рашунпвпдствп разврстана у средоа 
правна лица кап и предузетници и мала правна лица кпја имају гпдищои прихпд прекп 
50.000.000,пп динара (псим предузетника и правних лица кпја пбављају делатнпсти: 
банкарства; псигураое импвине и лица; прпизвпдое и тргпвине нафтпм и дериватима нафте; 
прпизвпдое и тргпвине на великп дуванским прпизвпдима; прпизвпдоа цемента; ппщтанских, 
мпбилних и телефпнских услуга; електрппривреде, казина, кпнцкарица, кладипница, бингп 
сала и пружаоа кпцкарских услуга и нпћних барпва и дискптека) фирмарину плаћају на 
гпдищоем нивпу  две прпсешне зараде. 
 Правна лица кпја су према Закпну кпјим се уређује рашунпвпдствп разврстана у велика 
правна лица (псим правних лица кпја пбављају делатнпст: банкарства; псигураое импвине и 
лица; прпизвпдое и тргпвине нафтпм и дериватима нафте; прпизвпдое и тргпвине на великп 
дуванским прпизвпдима; прпизвпдоа цемента; ппщтанских, мпбилних и телефпнских услуга; 
електрппривреде, казина, кпнцкарица, кладипница, бингп сала и пружаоа кпцкарских услуга и  
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нпћних барпва и дискптека) тарифни брпј 1.из Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама пстаје 
на снази дп 31.12.2012.гпдине. 
 Правна лица кпја су према Закпну кпјим се уређује рашунпвпдствп разврстана у велика, 
средоа и мала правна лица у смислу Закпна кпјим се уређује рашунпвпдствп и предузетници, а 
пбављају делатнпсти: банкарства; псигураое импвине и лица; прпизвпдое и тргпвине нафтпм 
и дериватима нафте; прпизвпдое и тргпвине на великп дуванским прпизвпдима; прпизвпдоа 
цемента; ппщтанских, мпбилних и телефпнских услуга; електрппривреде, казина, кпнцкарица, 
кладипница, бингп сала и пружаоа кпцкарских услуга и нпћних барпва и дискптека, тарифни 
брпј 1.из Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама пстаје на снази дп 31.12.2012.гпдине. 
 

Члан 3. 
   ТАРИФНИ БРПЈ 3 меоа се и гласи: 
 За држаое мптпрних, друмских и прикљушних впзила, псим ппљппривредних впзила и 
мащина утврђује се лпкална кпмунална такса кпја се плаћа приликпм регистрације впзила и тп: 
 
 За теретна впзила: 
 За камипне дп 2 т нпсивпсти  - 1.200 динара, 
 За камипне пд 2 т дп 5 т нпсивпсти – 1.600  динара, 
 За камипне пд 5 т дп 12 т нпсивпсти -  2.800 динара, 
 За камипне прекп 12 т нпсивпсти -  4.000 динара. 
 
 За теретне и радне прикплице (за путнишке аутпмпбиле) дп 500 динара; 
 За путничка впзила: 
 Дп 1.150 цм3 -  400 динара, 
 Прекп 1.150 цм3 дп 1.300 цм3 -  800 динара, 
 Прекп 1.300 цм дп 1.600 цм -  1.200 динара, 
 Прекп 1.600 цм дп 2.000 цм3 -  1.600 динара, 
 Прекп 2.000 цм3 дп 3.000 цм3 -  2.400 динара, 
 Прекп 3.000 цм3 -  4.000 динара; 
 
 За мптпцикле: 
 Дп 125 цм3 -  320 динара, 
 Прекп 125 цм3 дп 250 цм3 -  480 динара, 
 Прекп 250 цм3 дп 500 цм3 -  800 динара, 
 Прекп 500 цм3 дп 1.200 цм3 -  960 динара, 
 Прекп 1.200 цм3 -  1.200 динара. 
 
 5)  За аутпбусе и кпмби бусеве дп 50 динара пп регистрпванпм седишту; 
 6)  За прикључна впзила: теретне прикплице, пплуприкплице и специјалне теретне                     
        прикплице за превпз пдређених врста терета: 
 
      -   1 т нпсивпсти -  320 динара, 
      -  пд 1 т дп 5 т нпсивпсти -  560 динара, 
      -  пд 5 т дп 10 т нпсивпсти -  760 динара, 
      - пд 10 т дп 12 т нпсивпсти -  1.040 динара, 
      - нпсивпсти прекп 12 т -  1.600 динара, 
 
 7) за вучна впзила (тегљаче): 
     - шија је снага мптпра дп 66 килпвата -  1.200 динара, 
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 - шија је снага мптпра пд 66-96 килпвата -  1.600 динара, 
     - шија је снага мптпра пд 96-132 килпвата -  2.000 динара, 
     - шија је снага мптпра пд 132-177 килпвата -  2.400 динара, 
     - шија је снага мптпра прекп 177 килпвата -  3.200 динара. 
 
 8) За радна впзила, специјална адаптирана впзила за превпз реквизита за путујуће 
забаве, радое и атестирана специјализпвана впзила за превпз пшела -  800 динара. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
  Тарифни брпј 1.примеоиваће се пд 01.10.2012.гпдине, а тарифни брпј 3.  
примеоиваће се пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке. 
 
  Брпј:I-02-132/2012 
  У Курщумлији,дана 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
            Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
                   На пснпву шлана 32 став 1 ташке 13 и 14 Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник 
РС“ БР.129/07), шлана 6 и 60 Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Сл. гласник РС“ 
бр.62/02, 47/2011 и 93/2012) и шлана 41 Статута Опщтине Курщумлија („Сл. лист Опщтине 
Курщумлија бр.22/08), а на предлпг Опщтинскпг Већа ппщтине Курщумлија, Скупщтина 
ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 15.11.2012. гпдине, дпнела је 
 

П  Д  Л  У  К У 
п птпису камате на дпспеле пбавезе пп 

пснпву пдређених лпкалних јавних прихпда 
 

Члан 1. 
                 Овпм Одлукпм пдрећују се услпви, пбим птписа пбрашунате а неплаћене камате на 
пбавезе кпје су дпспеле за плаћаое, на дан ппднпщеоа Захтева за птпис камате, пп пснпву 
лпкалних јавних прихпда, и тп: 
ппреза на импвину правних лица 
ппреза на импвину физишких лица 
лпкалне кпмуналне таксе 
накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта 
 

Члан 2. 
                Отпис камате у складу са пвпм Одлукпм, врщи се ппрескпм пбвезнику, кпји је на 
прпписане уплатне рашуне лпкалних јавних прихпда уплатип главни дуг пп пснпву пбавеза из 
шл.1 пве Одлуке пп пснпву тих пбавеза, псим камате, дпспелих на плаћаое на дан ппднпщеоа 
Захтева за птпис камате. 
 

Члан 3. 
               Ппднпсипцу захтева кпји је испунип услпве из шл. 2. пве Одлуке птписаће се камата пп 
пснпву пбавезе кпју је уплатип, и тп: 
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100% камате, акп је уплату у складу са шланпм 2 пве Одлуке изврщип најкасније дп 
31.12.2012.гпдине. 
 

Члан 4. 
              Правп на птпис камате утврђује се рещеоем Одељеоа за лпкалну ппреску 
администрацију, бучет и финансије, на пснпву претхпднп ппднетпг захтева за птпис камате 
кпје се ппднпси пвпм Одељеоу. 
 Одељеоа за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије впди евиденцију п 
пствариваоу права у складу са пвпм Одлукпм и стара се п спрпвпђеоу пве Одлуке. 
 

Члан 5. 
              Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
 
 Брпј: I-02-135/012 
 У Курщумлији,дана 15.11.2012.гпдине. 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Горан Бојовић,проф.с.р. 
         
 На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), шлана 11.Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса 
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и шлана 41.ташка 10.Статута 
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 И 7/011), Скупщтина 
ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела је 
 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти  члана у Управнпм пдбпру из реда радника ЈП „Дирекција 
за изградоу ппштине Куршумлија“у Куршумлији  и тп: 

 
1. Ђурђевић Драгпљуб. 

 
II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпм,  ЈП „Дирекција за изградоу“ и архиви. 
 
 Брпј: I-02-141/2012 
 У Курщумлији,15.11.2012.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), шлана 11.Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса 
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и шлана 41.ташка 10.Статута 
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 И 7/011), Скупщтина 
ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела је 
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Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ за  члана у Управнпм пдбпру из реда радника ЈП „Дирекција за изградоу 
ппштине Куршумлија“у Куршумлији  и тп: 

 
1. Милић Дејан. 

 
II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпм,  ЈП „Дирекција за изградоу“ и архиви. 
 
 
 Брпј: I-02-142/2012 
 У Курщумлији,15.11.2012.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник 
РС“ бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и 
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), 
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј  15.11.2012.гпдине дпнела је 
 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
П разрешеоу  члана  Пргана управљаоа у Екпнпмскпј шкпли у  Куршумлији 

 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти члана пргана управљаоа у Екпнпмскпј шкпли из 
реда лпкалне сампуправе збпг ппднпшеоа пставке  Пливера Јпвић. 

 
II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити: Именпванима, Екпнпмскпј щкпли у  Курщумлији, архиви. 
 
 
 Брпј: I-02-133/2012 
 У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                       Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 
 На пснпву шлана 54.а у вези са шланпм 56.став 2.Закпна п пснпвама система пбразпваоа 
и васпитаоа („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине 
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј  
15.11.2012.гпдине дпнела је 
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Р  Е  Ш  Е  О  Е 
П именпваоу  члана Пргана управљаоа у Екпнпмскпј шкпли у 

Куршумлији 
 
 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ  за  члана  Пргана  управљаоа у Екпнпмскпј шкпли у  Куршумлији 
из реда лпкалне сампуправе  Зприца Анастасијевић.   

 
II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити: Именпванпј,  Екпнпмскпј щкпли, архиви. 
 
 
 Брпј: I-02-134/2012 
 У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                        Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 54.а у вези са шланпм 56.став 2.Закпна п пснпвама система пбразпваоа 
и васпитаоа („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине 
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј  
15.11.2012.гпдине дпнела је 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
П измени и дппуни решеоа 

п именпваоу Пргана управљаоа у Гимназији Куршумлија 
 

I. МЕОА СЕ И ДППУОУЈЕ решеое п именпваоу  Органа  управљаоа у Гимназији  
из Курщумлије бр.I-02-121/2012 пд 09.10.2012.гпдине такп щтп се уместп шлана 
из реда лпкалне сампуправе Љиљане Милић именује   Миладинпвић Љубпмир. 

 
II. Именпвана Љиљана Милић пстаје шлан Органа управљаоа у Гимназији испред 

Савета рпдитеља. 
 

III. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 

 
IV. Рещеое дпставити: именпванима, Гимназији и архиви. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
 Овлащћени предлагаш испред лпкалне сампуправе предлпжип је Љиљану Милић за 
шлана Органа управљаоа у Гимназији из реда лпкалне сампуправе, щтп је скупщтина СО 
Курщумлија прихватила и на свпјпј седници пд 09.10.2012.гпдине рещеоем бр.I-02-121/2012 
именпвала предлпженпг кандидата за шлана. 
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 Накнаднп је утврђенп да је Љиљана Милић већ шлан Органа управљаоа у Гимназији из 
реда рпдитеља, тј.испред Савета рпдитеља Гимназије. Грещка је направљена приликпм 
предлагаоа јер је приликпм предлагаоа билп вище кандидата кпји су фигурирали са истим 
именпм и презименпм. 
 Имајући у виду да се једнп истп лице јавља кап кандидат испред два разлишита 
предлагаша Скупщтина ппщтине Курщумлија пдлушила је кап у дисппзитиву пвпг рещеоа. 
 ПРАВНА ПОУКА: Прптив пвпг рещеоа мпже се ппкренути управни сппр пред Управним 
судпм у Бепграду у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа рещеоа. 
 
 Брпј: i-02-143/2012 
 У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                           Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 51.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана 
59. Став 4.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), 
Скупщтина ппщтине Курщумлија на свпјпј  седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела је 
следеће 

Р Е Ш Е О Е 
 

I. ПРЕСТАЈЕ мандат члана Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија збпг 
ппднпшеоа пставке  и тп: 

 
1. Јпвић Драгани 

 
II. Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпј  и архиви. 
 
  Брпј: I-02-138/2012 
  У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 45.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07),шлана 
59.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), шлана 
30. и 31..Ппслпвника п раду Скупщтине Опщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ 
бр.14/2012), а на предлпг председника  ппщтине Курщумлија , Скупщтина ппщтине Курщумлија 
на свпјпј  седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела је следеће 
 

Р Е Ш Е О Е 
П избпру члана 

Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија 
 

I. У Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија бира се следеће лице и тп: 
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  1. Јакпвљевић Владимир,дипл.правник. 
 

II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 

 
III. Рещеое дпставити: именпванпм и архиви. 

 
  Брпј:I-02-139/2012 
  У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана 
41.став 1.ташка 10.Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 3/09 
и 7/011) а на предлпг Опщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 
дана 15.11.2012.гпдине дпнпси  

Р Е Ш Е О Е 
 

I.  ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Одлуку п измени и дппуни Статута ЈП“Дирекције за 
изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине 
Курщумлија у Курщумлији”.  
 

II. Овп Рещеое ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 
листу ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити: ЈП“Дирекцији за изградоу“, и архиви. 
 
 
  Брпј: I-02-140/2012 
  У Курщумлији, дана 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                     Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 
 На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), шлана 123.Закпна п спцијалнпј защтити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011), и шлана 
41.ташка 10.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09, 
7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела 
је, 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти  члана  Управнпг пдбпра Центра за спцијални рад 
„Бпрпвоак“ Куршумлија у Куршумлији збпг ппднпшеоа пставке  и тп: 

 
1. Васиљевић Бпгдан. 
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II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 

 
III. Рещеое дпставити именпванпм,  Центру за спцијални рад „Бпрпвоак“ Курщумлија и 

архиви. 
 
  Брпј: I-02-136/2012 
  У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                   Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), шлана 123.Закпна п спцијалнпј защтити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011), и шлана 
41.ташка 10.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09, 
7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2012.гпдине дпнела 
је, 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. ИМЕНУЈЕ  СЕ за члана  Управнпг пдбпра Центра за спцијални рад „Бпрпвоак“ 
Куршумлија у Куршумлији  и тп: 

 
1. Нпвакпвић Стпјанка. 

 
II. Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпј,  Центру за спцијални рад „Бпрпвоак“ Курщумлија и 
архиви. 

 
  Брпј: I-02-137 
  У Курщумлији, 15.11.2012.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                   Гпран Бпјпвић,прпф.с.р. 
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