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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ГПДИНА 2013 БРПЈ 20

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 43. Закпна п бучетскпм систему (”Службени гласник РС”, брпј 9/2002,
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009,73/2010,93/2012,62/2013 63/2013),
шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (”Службени гласник РС”, брпј 129/07) и шлана 41 Статута
ппщтине Kурщумлија(Службени лист Ппщтине Курщумлија бр.22/08, 8/09 и 7/011),а на предлпг
Ппщтинскпг већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија је на седници пд 23.12.2013.гпдине, дпнела:
ПДЛУКУ П БУЧЕТУ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ЗА 2014. ГПДИНУ
I ППШТИ ДЕП
Шлан 1.
Примаоа и издаци бучета ппщтине Курщумлија за 2014. гпдину, задуживаоа и птплата дуга,
утврђени су у следећим изнпсима и тп:
БИЛАНС

Ппис
1
I. УКУПНА ПРИМАОА
ТЕКУЋИ ПРИХПДИ
1. Ппрески прихпди
1.1. Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне дпбитке
(псим сампдппринпса)
1.2. Сампдппринпс
1.3. Ппрез на импвину
1.4. Ппрез на дпбра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.6. Пстали ппрески прихпди
2. Неппрески прихпди, пд шега
- наплаћене камате
- прихпди пд игара на срећу
2.1. Прихпди из бучета
3. Примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине
4. Дпнације
5. Трансфери
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХПДИ
1. Расхпди за заппслене

Щифра
екпнпмске
класификације
2
7+8+9
7
71
711
711180
713
714
716+719
74
7411
7422
79
8
731+732
733
4
41

Средства из
бучета
3
682.000.000,00
677.000.000.00
309.800.000.00
228.050.000.00

51.650.000.00
20.100.000.00
10.000.000.00
32.200.000.00

3.000.000.00
332.000.000.00
682.000.000,00
542.273.200,00
172.407.600,00
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2. Кприщћеое рпба и услуга
3. Птплата камата
4. Субвенције
5. Права из спцијалнпг псигураоа

42
44
45

6. Пстали расхпди
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХПДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАОА ПП ПСНПВУ ПТПЛАТЕ КРЕДИТА
И ПРПДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ
МИНУС ИЗДАЦИ ПП ПСНПВУ ДАТИХ
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ (ИВ-В)
VII. ЗАДУЖИВАОЕ
1. Задуживаое кпд дпмаћих кредитпра
2. Задуживаое кпд страних кредитпра
VII. ПТПЛАТА ДУГА
1. Птплаћиваое дпмаћег дуга
2. Птплаћиваое странпг дуга
3. Птплата пп гаранцијама
IX. ПРПМЕНА СТАОА НА РАЧУНУ (II+VI+VII-VIII)
X. НЕТП ФИНАНСИРАОЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)

48+49
4631+4641
5
4632+4642

Датум: 24.12.2013.гпдине
111.177.000.00
65.000.000,00

47

54.350.000,00
71.400.000.00
63.288.600.00
144.376.800,00
5.000.000.00

92-62

91
911
912
61
611
612
613

XI. НЕРАСППРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХПДА
ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА (класа 3, извпр финансираоа
13)

3

XII. НЕУТРПШЕНА СРЕДСТВА ПД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХПДНИХ ГПДИНА (класа 3, извпр финансираоа
14)

3

Шлан 2.
Бучет ппщтине за 2014. гпдину састпји се пд:
1) примаоа у изнпсу пд 682.000.000.00 динара
2) издатака у изнпсу пд 682.000.000.00 динара
II ППСЕБАН ДЕП
Шлан 3.
Средства бучета у изнпсу пд 682.000.000.00 динара и средства прихпда из извпрних активнпсти
директних и индиректних кприсника средства бучета у укупнпм изнпсу пд
12.400.000,00
динара, расппређују се пп кприсницима и врстама издатака, и тп:
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ПРИХПДИ
Ек.класи
фикациј
а

Назив кпнта

711
711110
711120
711140
711160
711190

ППРЕЗ НА ДПХПДАК И КАПИТАЛНЕ ДПБИТКЕ
Ппрез на зараде
Ппрез на прихпде пд сампсталне делатнпсти
Ппрез на прихпде пд импвине
Ппрез на прихпде пд псигураоа лица
Ппрез на друге прихпде
Укупнп 711
ППРЕЗ НА ИМПВИНУ
Ппрез на импвину
Ппрез на наслеђе и ппклпне
Ппрез на фин. и кап. трансакције (апсплутна права)
Ппрез на акције на име и удела
Укупнп 713
ППРЕЗ НА ДПБРА И УСЛУГЕ
Ппрез на мптпрна впзила
Накнада за кприщћеое дпбара пд ппщтег интереса
Бправищна такса
Ппщтинске и градске накнаде (екплпщки динар)
Укупнп 714
ДРУГИ ППРЕЗИ
Кпмунална такса на фирму
Укупнп 716
ДПНАЦИЈЕ ПД ИНПСТРАНИХ ДРЖАВА
Капиталне дпнације пд инпстраних држава у кприст
нивпа ппщтина
Укупнп 731

713
713120
713310
713420
713610
714
714510
714540
714550
714560
716
716110
731
731200

733
733150

733
733250

741
741150
741520
741530
741560

Плана 2014

200.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
50.000,00
12.000.000,00
228.050.000,00
45.150.000,00
500.000,00
6.000.000,00
51.650.000,00
8.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
100.000,00
20.100.000,00
10.000.000,00
10.000,000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА ВЛАСТИ
Текући трансфери пд других нивпа власти

300.000.000,00

Укупнп 733

300.000.000,00

КАПИТАЛНИ ТРАНСФ. ПД ДРУГИХ НИВПА ВЛАСТИ
Капитални трансфери пд других нивпа власти у кприст
ппщтина
Укупнп 733
ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ
Камате на средства бучета ппщтине
Накнада за кприщћеое щумскпг и ппљппривреднпг
земљищта
Накнада за кприщћеое прпстпра и грађевинскпг
земљищта
Сливна впда накнада пд правних лица

32.000.000,00
32.000.000,00

12.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
100.000,00
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Укупнп 741

18.100.000,00

742
742150
742250
742350

ПРИХПД ПД ПРПДАЈЕ ДПБАРА И УСЛУГА
Прихпди пд даваоа у закуп
Накнада за уређеое грађевинскпг земљищтс
Прихпди ппщтинских пргана управе
Укупнп 742

500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00

743
743320

НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПДУЗЕТА ИМПВИНСКА КПРИСТ
Прихпд пд нпвшаних казни за прекрщаје предвиђене
прпписима п безбеднпсти сапбраћаја
Прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје
Укупнп 743
МЕЩПВИТИ И НЕПДРЕЂЕНИ ПРИХПДИ
Пстали прихпди у кприст нивпа ппщтина
Укупнп 745
ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ ДПМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ
Примаоа пд прпдаје дпмаћих акција
Укупнп 921

743350
745
745150
921
921950

3.000.000,00
100.000,00
3.100.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупни прихпди

682.000.000,00

Јед.бр.буџ.корисника

Функција

1.01

Ек.клаификација

Главе

1

Позиција

Раздео

РАСХОДИ

01.01.2014Опис

План за 2014.
годину

31/12/2014
Средства из
сопствених
средстава

Укупно за
2014. годину

Глава 1.01
110

05615

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
СКУПШТИНА

1

411100

Плате и додаци запослених

6,320,000.00

6,320,000.00

2

412100

Доприноси за ПИО

710,000.00

710,000.00

3

412200

Допринос за здрав. осигурање

397,000.00

397,000.00

4

412300

Допринос за незапосленост

73,000.00

73,000.00

5

415100

Накнаде за запослене

1,500,000.00

1,500,000.00

6

421100

Трошкови платног промета

2,000,000.00

2,000,000.00

7

422100

Трошкови дневница и превоз одб.

900,000.00

900,000.00

8

423400

Услуге информисања

2,300,000.00

2,300,000.00

9

423500

Стручне услуге

5,000,000.00

5,000,000.00
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10

423500

Услуге ревизије

200,000.00

200,000.00

11

423700

Трошкови пријема делегација

700,000.00

700,000.00

12

423700

Трошкови прос. осл.(градска слава)

300,000.00

300,000.00

13

424100

Противградна заштита

1,400,000.00

1,400,000.00

14

424300

Медицинске услуге

500,000.00

500,000.00

15

424600

Геодетске услуге

1,100,000.00

1,100,000.00

16

424900

Спец. услуге-Матичне књиге

200,000.00

200,000.00

17

425100

Текуће поправке и одржав.зграде

1,000,000.00

1,000,000.00

18

425200

Текуће поправке и одр.опреме

100,000.00

100,000.00

19

426100

Административни материјал

100,000.00

100,000.00

20

426400

Материјал за саобраћај

1,400,000.00

1,400,000.00

21

482100

Регистрација возила

200,000.00

200,000.00

22

482200

Обавезне таксе

100,000.00

100,000.00

23

483100

Нов.казне и пенали по реш.суда

4,000,000.00

4,000,000.00

24

485100

Остале накнаде штете

2,000,000.00

2,000,000.00

25

541000

Набавка
земљишта
надлежних органа

3,976,300.00

3,976,300.00

по

Одлуци

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
26

481000

Стална конференц. градова и општина

350,000.00

350,000.00

27

481000

Финансирање
редовног
рада
политичких парламентарних странака

400,000.00

400,000.00

28

481000

500,000.00

500,000.00

29

481000

Средства за финансиранје обавеза по
Закону о ванредним ситуацијама члан
15
Архив- Прокупље

800,000.00

800,000.00

30

481000

Развој предузетништва

20,000,000.00

20,000,000.00

58,526,300.00

58,526,300.00

76,170,000.00

76,170,000.00

Извор финансирања за функц.110
01 Приход из буџета
Укупно глава 1.01

2

Глава 2.01

2.01
130

05616

ОПШТИНСКА УПРАВА

31

411100

Плате и додаци запослених

32

412100

Доприноси за ПИО

8,455,000.00

8,455,000.00

33

412200

Допринос за здравствено осигурање

4,770,000.00

4,770,000.00

34

412300

Допринос за незапосленост

605,000.00

605,000.00

35

413100

Накнада у натури (месечне карте)

1,000,000.00

1,000,000.00

36

414100

Исплата накн. за време одсу. с посла

37

414300

Отпремнина и помоћи

38

414400

39

300,000.00

300,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

Помоћ у медицинском лечењу запос

250,000.00

250,000.00

416100

Награде бонуси и остали расходи

500,000.00

500,000.00

40

421200

Енергетске услуге

3,000,000.00

3,000,000.00

41

421300

Комуналне услуге

400,000.00

400,000.00
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42

421400

Услуге комуникације

2,400,000.00

2,400,000.00

43

421500

Трошкови осигурања

600,000.00

600,000.00

44

422100

Трошкови службених путовања

1,000,000.00

1,000,000.00

45

423200

Компјутерске услуге

1,400,000.00

1,400,000.00

46

423300

Услуге образ. и усаврш. запослених

350,000.00

350,000.00

47

423400

Услуге информисања

700,000.00

700,000.00

48

423500

Стручне услуге

150,000.00

150,000.00

49

423700

Репрезентација

300,000.00

300,000.00

50

423700

Поклони

1,000,000.00

1,000,000.00

51

423900

Остале опште услуге

900,000.00

900,000.00

52

425200

Текуће поправке и одржав.опреме

200,000.00

200,000.00

53

425200

Текуће одрж. опреме за саобра.

400,000.00

400,000.00

54

426100

Административни материјал

1,500,000.00

1,500,000.00

55

426300

Матер. за образ.и усавр.запослених

600,000.00

600,000.00

56

426400

Материјал за саобраћај

1,000,000.00

1,000,000.00

57

426800

Произоди за чишћење

200,000.00

200,000.00

58

426900

Материјал за посебне намене

350,000.00

350,000.00

59

482200

Обавезне таксе

100,000.00

100,000.00

60

512200

Административна опрема

1,000,000.00

1,000,000.00

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
61

499100

Текућа буџетска резерва

10,000,000.00

10,000,000.00

62

499100

Стална буџетска резерва

500,000.00

500,000.00

121,300,000.00

121,300,000.00

Извор финансирања за функц.410
01 Приход из буџета
Укупно глава2.01
Глава 2.02

2.02
911

05649

ДЕЧЈИ ВРТИЋ «СУНЦЕ»

70804
63

411100

Плате и додаци запослених

64

412100

65
66

32,171,000.00

4,100,000.00

36,271,000.00

Допринос за ПИО

3,551,000.00

451,000.00

4,002,000.00

412200

Допринос за здравствено осигурање

1,979,000.00

252,150.00

2,231,150.00

412300

Допринос за незапосленост

242,000.00

30,750.00

272,750.00

67

413100

Накнаде у натури-треће дете

68

413100

Превоз деце

69

414300

Отпремнина и помоћи

70

415100

71
72

2,500,000.00

2,500,000.00

300,000.00

300,000.00

1,000,000.00

800,000.00

1,800,000.00

Превоз радника

350,000.00

350,000.00

416100

Јубиларне награде

150,000.00

150,000.00

421100

Трошкови платног промета

330,000.00

330,000.00

73

421200

Енергетске услуге

4,042,000.00

500,000.00

4,542,000.00

74

421300

Комуналне услуге

450,000.00

100,000.00

550,000.00

75

421400

Услуге комуникације

120,000.00

120,000.00

76

421500

Трошкови осигурања

100,000.00

779,000.00

77

422100

Трошкови службених путовања

150,000.00

150,000.00

679,000.00
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78

423200

Компјутерске услуге

150,000.00

150,000.00

79

423300

Услуге образ.и усаврша.запослених

200,000.00

200,000.00

80

423400

Услуге информисања

20,000.00

20,000.00

81

423700

Репрезентација

60,000.00

60,000.00

82

423900

Остале опште услуге

280,000.00

280,000.00

83

424300

Медицинске услуге

150,000.00

250,000.00

84

425100

Текуће поправке и одрж.зграда и обј.

550,000.00

550,000.00

85

425200

Текуће поправке и одрж. опреме

200,000.00

200,000.00

86

426100

Административни материјал

550,000.00

550,000.00

87

426200

Матеијал за пољопривреду

12,000.00

12,000.00

88

426300

Материјал за образ. и усавр. запосл.

500,000.00

500,000.00

89

426400

Материјал за саобраћај

180,000.00

180,000.00

90

426700

Медицински и лаборатор.материјал

20,000.00

20,000.00

91

426800

Материјал за домаћинство и угост.

350,000.00

350,000.00

92

482300

Обавезне таксе

60,000.00

60,000.00

93

512100

Опрема

94

512200

Опрема за саобраћај

95

522100

Залихе недовршене производње

100,000.00

450,000.00

450,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

700,000.00

684,100.00

1,384,100.00

49,164,000.00

12,400,000.00

61,564,000.00

Извор финансирања за функ. 911
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.02

2.03
820

05650

Глава 2.03
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
«ЗНАЊЕ»

70805
96

411100

Плате и додаци запослених

97

412100

98

4,840,000.00

4,840,000.00

Допринос за ПИО

532,400.00

532,400.00

412200

Допринос за здравствено осигурање

298,000.00

298,000.00

99

412300

Допринос за незапосленост

36,300.00

36,300.00

100

413100

Накнада у натури

105,000.00

105,000.00

101
102

421100
421200

Трошкови платног промета
Енергетске услуге

42,000.00
367,000.00

42,000.00
367,000.00

103

421300

Комуналне услуге

42,000.00

42,000.00

104

421400

Услуге комуникације

52,500.00

52,500.00

105

422100

Трошкови служб. пут у земљи.

106

423200

Компјутерске услуге

52,500.00
31,500.00

52,500.00
31,500.00

107

423300

Услуге образ. и усаврш. запослених

21,000.00

21,000.00

108

423400

Услуге информисања

63,000.00

63,000.00

109

423500

Стручне услуге

31,500.00

31,500.00

110

423700

Репрезентација

31,500.00

31,500.00

111

423900

Остале опште услуге

50,000.00

50,000.00

112

424200

Услуге образ. култ.спорт

210,000.00

210,000.00
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113

425100

Текуће поправке и одрж. зграде

21,000.00

21,000.00

114

425200

Текуће поправке одрж. опреме

63,000.00

63,000.00

115

426100

Административни материјал

40,000.00

40,000.00

116

426400

Материјал за саобраћај

52,500.00

52,500.00

117

426800

Материјал за домаћинство и угостит

20,000.00

20,000.00

118

472000

Надокнада из буџета

50,000.00

50,000.00

119

512200

Административна опрема

100,000.00

100,000.00

120

515100

Нематеријална имовина-књиге

250,000.00

250,000.00

7,402,700.00

7,402,700.00

2,407,700.00

2,407,700.00

Извор финансирања за функ.820
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.03

2.04
473

05651

Глава 2.04
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

70805
121

411100

Плате и додаци запослених

122

412100

Допринос за ПИО

265,000.00

265,000.00

123

412200

Допринос за здравствено осигурање

148,100.00

148,100.00

124

412300

Допринос за незапосленост

18,100.00

18,100.00

125
126

416100
421100

Јубиларне награде
Трошкови платног промета

20,000.00
60,000.00

20,000.00
60,000.00

127

421200

Енергетске услуге

90,000.00

90,000.00

128

421300

Услуге водовода и канализације

10,000.00

10,000.00

129

421400

Услуге комуникације

100,000.00

100,000.00

130

422100

Трошкови службених путовања

150,000.00

150,000.00

131

423200

Копјутерске услуге

50,000.00

50,000.00

132

423400

Услуге информисања

120,000.00

120,000.00

133

423700

Репрезентација

100,000.00

100,000.00

134

423900

Остале опште услуге

650,000.00

650,000.00

135

425200

Текуће поправке и одржавање опреме

120,000.00

120,000.00

136

426100

Административни материјал

30,000.00

30,000.00

137

426400

Материјал за саобраћај

100,000.00

100,000.00

138

426800

Производи за чишћење

25,000.00

25,000.00

139

483100

Новчане казне и пенали по реш.судова

200,000.00

200,000.00

140

512200

Административна опрема

80,500.00

80,500.00

4,744,400.00

4,744,400.00

Извор финансирања за функ. 410
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.04
Глава 2.05

2.05
912

00915

ОШ. «ДРИНКА ПАВЛОВИЋ»
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70803
141

Укупно
Павловић"

463

463

О.Ш."Дринка

23,948,600.00

23,948,600.00

463000

413100

Накнада у натури

10,000,000.00

10,000,000.00

463000

416100

Јубиларне награде

700,000.00

700,000.00

463000

421100

Трошкови платног промета

800,000.00

800,000.00

463000

421200

Енергетске услуге

7,000,000.00

7,000,000.00

463000

421300

Комуналне услуге

850,000.00

850,000.00

463000
463000

421400
421500

Услуге комуникације
Трошкови осигурања

130,000.00
280,000.00

130,000.00
280,000.00

463000

421600

Закуп имовине и опреме

150,000.00

150,000.00

463000

422100

Трошкови службених путовања

300,000.00

300,000.00

463000

423100

Админисративне услуге

80,000.00

80,000.00

463000

423200

Компјутерске услуге

38,000.00

38,000.00

463000

423300

Услуге обр. усавр. запослених

400,000.00

400,000.00

463000

423400

Услуге информисања

35,000.00

35,000.00

463000

423500

Стручне услуге

100,000.00

100,000.00

463000

423700

Репрезентација

50,000.00

50,000.00

463000

424300

Медицинске услуге

30,000.00

30,000.00

463000

425100

Текуће поправке и одрж. зграде

500,000.00

500,000.00

463000

425200

Текуће поправке и одрж. опреме

60,000.00

60,000.00

463000

426100

Административни материјал

300,000.00

300,000.00

463000

426400

Материјал за саобраћај

200,000.00

200,000.00

463000

426600

Материјал за образ. културу и др.

345,000.00

345,000.00

463000

426800

Материјал за чишћење

300,000.00

300,000.00

463000

472700

150,000.00

150,000.00

463000

511300

Накнада из буџета за образ.културу и
спорт
Капитално одржавање зграде и обј.

710,600.00

710,600.00

463000

512200

Административна опрема

200,000.00

200,000.00

463000

512600

Опрема за образ. кул. и спорт

240,000.00

240,000.00

23,948,600.00

23,948,600.00

15,507,000.00

15,507,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

350,000.00

350,000.00

Извор финансирања за функ. 910
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.04
Глава 2.06

2.06
912

00917

О.Ш «МИЛОЈЕ ЗАКИЋ»

70803
142

Укупно 463 О.Ш."Милоје Закић"

463

463000

413100

Накнада у натури

463000

416100

Јубиларне награде

463000

421100

Трошкови платног промета

463000

421200

Енергетске услуге

350,000.00

350,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00
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463000

421300

Комуналне услуге

473,000.00

473,000.00

463000

421400

Услуге комуникације

142,000.00

142,000.00

463000

421500

Трошкови осигурања

460,000.00

460,000.00

463000

422100

Трошкови службених путовања

100,000.00

100,000.00

463000

423200

Компјутерске услуге

70,000.00

70,000.00

463000

423300

Услуге образ. и усаврш. запослених

63,000.00

63,000.00

463000

423400

Услуге информисања

22,000.00

22,000.00

463000

423500

Стручне услуге

26,000.00

26,000.00

463000

423700

Репрезентација

85,000.00

85,000.00

463000

424300

Медицинске услуге

23,000.00

23,000.00

463000

424900

Остале специјлизоване услуге

110,000.00

110,000.00

463000

425100

Трошкови попр. и одрж. зграде

735,000.00

735,000.00

463000

425200

Текуће поправке и одрж. опреме

340,000.00

340,000.00

463000

426100

Административни материјал

190,000.00

190,000.00

463000

426300

Матер. за образ. и усавр. запослених

178,000.00

178,000.00

463000

426400

Материјал за саобраћај

190,000.00

190,000.00

463000

426600

Материјал за образовање

80,000.00

80,000.00

463000

426800

Материјал за домаћ. и угоститељ.

270,000.00

270,000.00

463000

472700

100,000.00

100,000.00

463000

472700

Накнаде из буџета за образ.културу и
спорт
Обавезне таксе

50,000.00

50,000.00

463000

512600

Опрема за образ. културу и спорт

100,000.00

100,000.00

15,507,000.00

15,507,000.00

8,345,000.00

8,345,000.00

Извор финансирања за функ. 910
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.06
Глава 2.07

2.07
920

01952

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

70802
143

Укупно 463 Економска школа

463

463000

413100

Накнаде у натури

730,000.00

730,000.00

463000

416100

Јубиларне награде

400,000.00

400,000.00

463000

421100

Трошкови платног промета

250,000.00

250,000.00

463000

421200

Енергетске услуге

3,500,000.00

3,500,000.00

463000

421300

Комуналне услуге

500,000.00

500,000.00

463000

421400

Услуге комуникације

40,000.00

40,000.00

463000

421500

Трошкови осигурања

200,000.00

200,000.00

463000

422100

Трошкови службених путовања

120,000.00

120,000.00

463000

423200

Компјутерске услуге

120,000.00

120,000.00

463000

423300

Услуге ообразовања и усаврш.запо.

120,000.00

120,000.00

463000

423400

Услуге информисања

20,000.00

20,000.00

463000

423700

Репрезентација

100,000.00

100,000.00

Страна 274

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 24.12.2013.гпдине

463000

423900

Остале опште услуге

90,000.00

90,000.00

463000

424300

Медицинске услуге

20,000.00

20,000.00

463000

425100

Текуће поправке и одржав. зграде

500,000.00

500,000.00

463000

425200

Текуће поправке и одржав опреме

350,000.00

350,000.00

463000

426100

Административни материјал

170,000.00

170,000.00

463000

426300

Материјал за образов и усав запосле

170,000.00

170,000.00

463000

426400

Материјал за саобраћај

35,000.00

35,000.00

463000

426600

Мат.за образовање културу и спорт

80,000.00

80,000.00

463000

426800

Материјал за домаћин.и угоститељ.

200,000.00

200,000.00

463000

426900

Материјал за посебне намене

20,000.00

20,000.00

463000

472700

100,000.00

100,000.00

463000

511300

Накнада из буџета за образ. културу и
спорт
Капитално одржаб. зграда и објеката

300,000.00

300,000.00

463000

512200

Административна опрема

80,000.00

80,000.00

463000

512600

Oпрема за образ.кул.и спорт

100,000.00

100,000.00

463000

515100

Нематеријална имовина.

30,000.00

30,000.00

8,345,000.00

8,345,000.00

Укупно 463 Гимназија

8,488,000.00

8,488,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Извори финансирања за функ.920
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.07
Глава 2.08

2.08
920

01731

ГИМНАЗИЈА

70802
144

463

463000

413100

Накнаде у натури

463000

416100

Јубиларне награде

107,000.00

107,000.00

463000

421100

Трошкови платног прометаа

300,000.00

300,000.00

463000

421200

Енергетске услуге

3,400,000.00

3,400,000.00

463000

421300

Комуналне услуге

500,000.00

500,000.00

463000

421400

Трошкови комуникација

60,000.00

60,000.00

463000

421500

Трошкови осигурања

150,000.00

150,000.00

463000

422100

Трошкови службених путовања

140,000.00

140,000.00

463000

423100

Административне услуге

13,000.00

13,000.00

463000

423200

Компјутерске услуге

120,000.00

120,000.00

463000

423300

Услуге образ. и усаврш.запослених

140,000.00

140,000.00

463000

423400

Услуге информисања

40,000.00

40,000.00

463000

423700

Репрезентација

16,800.00

16,800.00

463000

423900

Остале опште услуге

20,000.00

20,000.00

463000

424900

Остале специјализоване услуге

100,000.00

100,000.00

463000

425100

Текуће поправке и одрж.зграде

500,000.00

500,000.00

463000

425200

Текуће поправке и одрж.опреме

400,000.00

400,000.00

463000

426100

Административни маеријал

200,000.00

200,000.00
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463000

426300

Материјал за образ. и усаврша.запос

200,000.00

200,000.00

463000

426600

Маеријал за образ.културу и спорт

300,000.00

300,000.00

463000

426800

Материјал за домаћинство и угост.

120,000.00

120,000.00

463000

426900

Материјал за посебне намене

20,000.00

20,000.00

463000

472700

200,000.00

200,000.00

463000

511300

Накнаде из буџета за образ. културу и
спорт
Капитално одрж. зграда и објеката

300,000.00

300,000.00

463000

512200

Администартивна опрема

100,000.00

100,000.00

463000

515100

Нематеријална имовина

41,200.00

41,200.00

8,488,000.00

8,488,000.00

Извор финансирања за функ. 920
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.08
Глава 2.09

2.09
090

00265

НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

70301
145

472000

Центар за социјални рад

7,000,000.00

7,000,000.00

146

472000

Ученичке награде

1,000,000.00

1,000,000.00

147

472000

Трош. деце омет. у псих.физ. развој

2,500,000.00

2,500,000.00

148

472000

Остала социјална давања

3,000,000.00

3,000,000.00

149

472000

Ост.соц.давања-Новорођенчад

15,800,000.00

15,800,000.00

150

472000

Стипендије ученицима и студентима

23,000,000.00

23,000,000.00

151

472000

Књиге за социјално угрожену децу

2,000,000.00

2,000,000.00

54,300,000.00

54,300,000.00

Извор финансирања за функ. 090
01 Приход из буџета
Укупно глава2.09
Глава 2.10

2,10
160

70302

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

152

481000

О.О Црвеног крста

2,500,000.00

2,500,000.00

153

481000

Друштво за церебралну парализу

300,000.00

300,000.00

154

481000

Удружење особа са инвалидитетом

400,000.00

400,000.00

155

481000

Савез слепих

100,000.00

100,000.00

156

481000

Савез глувих и наглувих Куршумлија

330,000.00

330,000.00

157

481000

100,000.00

100,000.00

158

481000

Удружење
самохраних
"Зрачак"
Коло српских сестара

110,000.00

110,000.00

159

481000

Српска православна црква

450,000.00

450,000.00

160

481000

Остале невладине организације

50,000.00

50,000.00

161

481000

Савез удружења бораца НОР-а

100,000.00

100,000.00

162

481000

Друшт. за нег.трад."Стефан Немања"

100,000.00

100,000.00

родитеља
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163

481000

Удружење пошт.чет.среза Косаничког

100,000.00

100,000.00

164

481000

Удружење рома

170,000.00

170,000.00

165

481000

100,000.00

100,000.00

166

481000

Путни трош. за децу са територије
општине Куршумлија-основна школа
Блаце и Блажево
Удружење одгајивача голубова

100,000.00

100,000.00

167

481000

Удружење пчелара

150,000.00

150,000.00

168

481000

Удружење "Саго воће"

100,000.00

100,000.00

169

481000

Ловачко друштво «Соко»

100,000.00

100,000.00

170

481000

Удружење риболоваца

100,000.00

100,000.00

171

481000

Удруж. Грађ. Топлички Гвоздени пук

100,000.00

100,000.00

172

481000

Удружење пензионера

500,000.00

500,000.00

173

481000

Удружење ратних ветерана

100,000.00

100,000.00

174

481000

Удружење Самокос

200,000.00

200,000.00

175

481000

Туристички кластер Радана

200,000.00

200,000.00

6,560,000.00

6,560,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Извор финанирања за функ.110
01 Приход из буџета
Укупно глава2.10
2.11
Глава 2.11
70302

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160
176

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ
КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГО
МЕСТО

Средства за Месне Заједнице

481000

ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
177

481000

160

Канцеларија за младе

2,150,000.00

2,150,000.00

178

481000

160

Комесаријат за избеглице

1,000,000.00

1,000,000.00

179

481000

160

Канцеларија за Роме

600,000.00

600,000.00

180

481000

160

Канцеларија за рурални развој

400,000.00

400,000.00

181

465000

560

Фонд за заштититу животне средине

2,000,000.00

2,000,000.00

182

451000

421

Фонд за развој пољопривреде општине
Куршумлија

15,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

ЗДРАВСТВО
183

463000

Накнада из буџета Дому Здравља

760

СПОРТ И КУЛТУРА
ЈП СПЦ "Куршумлија"
-Плате
-Остали трошкови
Спортски савез

184

451000

810

81943

185

481000

810

89467

186

481000

860

КУД "Бата Лачковић"

350,000.00

350,000.00

187

481000

860

КК "Милутин Ускоковић"

200,000.00

200,000.00
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481000

Културне манифестације

860

Датум: 24.12.2013.гпдине
2,500,000.00

2,500,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

99,200,000.00

99,200,000.00

17,114,344.00

17,114,344.00

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
189

451000

630

81942

ЈПКД "Топлица"
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно глава2.11
Глава 2.12

2.12

620

05617

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

80344
190

411100

Плате и додаци запослених

191

412100

Допринос за ПИО

1,910,376.00

1,910,376.00

192

412200

Допринос за здравствено осуигурање

1,050,926.00

1,050,926.00

193

412300

Допринос за незапосленост

138,354.00

138,354.00

194

413100

Накнаде у натури

80,000.00

80,000.00

195

414100

Исплата накнаде за време одсуствовања
са посла

85,000.00

85,000.00

196

414300

Отпремнине и помоћи

50,000.00

50,000.00

197

416000

Награде бонуси и остали расходи

150,000.00

150,000.00

198

421100

Платни промет

500,000.00

500,000.00

199

421200

Енергетске услуге

10,500,000.00

10,500,000.00

200

421300

Комуналне услуге

14,085,000.00

14,085,000.00

201

421400

Услуге комуникације

400,000.00

400,000.00

202

421500

Трошкови осигурања

120,000.00

120,000.00

203

421600

Закуп имовине и опреме

550,000.00

550,000.00

204

422100

Трошкови путовања

240,000.00

240,000.00

205

423200

Комјутерске услуге

100,000.00

100,000.00

206

423300

Услуге образаовања и усавршавања
запослених

90,000.00

90,000.00

207

423400

Услуге информисања

530,000.00

530,000.00

208

423500

Стручне услуге

790,000.00

790,000.00

209

423700

Репрезентација

220,000.00

220,000.00

210

424600

Специјализоване услуге

1,000,000.00

1,000,000.00

211

425200

Текуће поправке и одржавање опреме

320,000.00

320,000.00

212

425100

Текуће поправке и одржавање

35,000,000.00

35,000,000.00

213

426100

Материјал

250,000.00

250,000.00

214

426300

Материјал за образовање

150,000.00

150,000.00

215

426400

Материјал за саобраћај

460,000.00

460,000.00

216

426800

Материјал за одржавање хигијене

217

426900

Материјал за посебне намене

20,000.00

20,000.00

400,000.00

400,000.00
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218

482100

Остали порези

300,000.00

300,000.00

219

482200

Обавезне таксе

90,000.00

90,000.00

220

485100

Накнада штете

1,000,000.00

1,000,000.00

221

511200

Изградња, пројектовање и планирање

86,300,000.00

86,300,000.00

222

511400

Пројектна документација

7,500,000.00

7,500,000.00

223

512100

Машине и опрема Дирекције

1,150,000.00

1,150,000.00

224

512200

Административна опрема

470,000.00

470,000.00

225

513100

Остале некретнине и опрема-билборди

500,000.00

500,000.00

226

515100

Нематеријална имовина

600,000.00

600,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
227

511300

Уређење града

228

511200

Изградња капеле

2,000,000.00

2,000,000.00

229

511200

Изградња спортских терена

3,000,000.00

3,000,000.00

230

511200

6,000,000.00

6,000,000.00

231

511300

Изградња стамбеног објекта,
за
избеглице и социјално угроженим
лицима
Обнова манастира Св. Никола

3,000,000.00

3,000,000.00

232

511200

МЗ Барлово-водоснабдеванје

6,300,000.00

6,300,000.00

Укупно глава2.12

224,514,000.00

224,514,000.00

Укупни расходи

682,000,000.00

Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
06 Приход од донација

12,400,000.00

694,400,000.00

III ИЗВРЩАВАОЕ БУЧЕТА
Члан 4.
За изврщаваое пве Пдлуке пдгпвпран је председник ппщтине.
Наредбпдавац за изврщеое бучета је председник ппщтине.
Члан 5.
Наредбпдавац директних и индиректних кприсника бучетских средстава је функципнер,
пднпснп лице кпје је пдгпвпрнп за управљаое средствима, преузиваое пбавеза. Издаваое налпга
за плаћаое кпји се изврщавају из средстава пргана, кап и за издаваое налпга за уплату средстава
кпја припадају бучету.
Члан 6.
Прган управе надлежан за финансије пбавезан је да редпвнп прати изврщеое бучета и
најмаое два пута гпдищое инфпрмище председника ппщтине (ппщтинскп веће), а пбавезнп у тпку
пд петнаест дана пп истеку щестпмесешнпг, пднпснп деветпмесешнпг перипда.
У рпку пд петнаест дана пп ппднпщеоу извещтаја из става 1. Пвпг шлана (ппщтинскп веће)
усваја и дпставља извещтај Скупщтини ппщтине.
Извещтај садржи и пдступаоа између усвпјенпг бучета и изврщеоа и пбразлпжеоа великих
пдступаоа.
Члан 7.
Пдлуку п прпмени апрппријације и пренпсу апрппријације у текућу бучетску резерву, у складу
са шланпм 61. Закпна п бучетскпм систему дпнпси ппщтинскп веће, (председник).

Страна 279

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 24.12.2013.гпдине

Члан 8.
Рещеое п упптреби текуће бучетске и сталне бучетске резерве на предлпг лпкалнпг пргана
управе надлежнпг за финансије дпнпси ппщтинскп веће, (председник).
Члан 9.
Нпвшана средства бучета ппщтине, директних и индиректних кприсника средстава тпг бучета,
кап и других кприсника јавних средстава кпји су укљушени у кпнсплидпвани рашун трезпра ппщтине,
впде се и деппнују на кпнсплидпванпм рашуну трезпра.
Члан 10.
Директни и индиректни кприсници бучетских средстава мпгу кпристити средства
расппређена пвпм Пдлукпм самп за намене за кпје су им пп оихпвим захтевима та средства
пдпбрана и пренета.
Кприсник бучетских средстава, кпји пдређени расхпд изврщава из средстава бучета и из
других прихпда, пбавезан је да измиреое тпг расхпда првп врщи из прихпда из тих других извпра.
Члан 11.
Преузете пбавезе и све финансијске пбавезе мпрају бити изврщене искљушивп на принципу
гптпвинске пснпве са кпнсплидпванпг рашуна трезпра, псим акп је закпнпм, пднпснп актпм Владе
предвиђен другашији метпд.
Члан 12.
Кприсник бучета мпже преузимати пбавезе на терет бучета самп дп изнпса апрппријације
утврђене Пдлукпм.
Кприсници бучетских средстава преузимају пбавезе самп на пснпву писанпг угпвпра или
другпг правнпг акта, укпликп закпнпм није друкшије прпписанп.
Преузете пбавезе шији је изнпс већи пд изнпса средстава предвиђених Пдлукпм или су у
супрптнпсти са Закпнпм п бучетскпм систему, не мпгу се изврщавати на терет бучета.
Члан 13.
Кприсници бучетских средстава приликпм дпдељиваоа угпвпра п набавци дпбара, пружаоу
услуга или извпђеоу грађевинских радпа, мпрају да ппступе у складу са прпписима кпји уређују јавне
набавке.
Набавкпм мале вреднпсти, у смислу прпписа п јавним набавкама сматра се набавка шија је
вреднпст дефинисана Закпнпм кпјим се уређује бучет Републике Србије за 2013.гпдину.
Члан 14.
Пбавеза према кприсницима бучетских средстава изврщавају се сразмернп пствареним
примаоима бучета. Акп се у тпку гпдине примаоа смаое, издаци бучета изврщаваће се пп
припритетима, и тп: пбавезе утврђене закпнским прпписима на ппстпјећем нивпу и минимални
стални трпщкпви неппхпдни за несметанп функципнисаое кприсника бучетских средтава.
Акп кприсници бучетских средстава пстваре дпдатне прихпде у изнпсу већем пд изнпса
исказанпг у шлану 3.пве Пдлуке, мпгу кпристити средства пстварена из дпдатних прихпда дп нивпа дп
кпг су та средства и пстварена, а за намене утврђене пвпм Пдлукпм.
Акп кприсници бучетских средстава не пстваре дпдатне прихпде, утврђене у шлану 3.пве
Пдлуке, апрппријације утврђене из тих прихпда неће се изврщавати на терет средстава бучета.
Члан 15.
Кприсник бучетских средстава не мпже, без претхпдне сагласнпсти председника ппщтине,
заснпвати радни пднпс са нпвим лицима дп краја 2014. гпдине, укпликп средства пптребна за
исплату плата тих лица нису пдређена у пквиру изнпса средстава кпја су, у складу са пвпм пдлукпм,
предвиђена за плате тпм бучетскпм кприснику.
Члан 16.
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Средства расппређена за финансираое расхпда и издатака кприсника бучета, пренпсе се на
пснпву оихпвпг захтева и у складу за пдпбреним квптама у трпмесешним планпвима бучета.
Уз захтев, кприсници су дужни да дпставе кпмплетну дпкументацију за плаћаое (кппије).
Члан 17.
За финансираое дефицита текуће ликвиднпсти, кпји мпже да настане услед
неуравнптеженпсти кретаоа у прихпдима и расхпдима бучета, председник ппщтине мпже се
задужити у складу са пдредбама шлана 35.Закпна п јавнпм дугу („Службени гласник РС“, брпј
61/2005).
Члан 18.
Кприсници бучетских средстава пренеће на рашун изврщеое бучета дп 31.децембра
2013.гпдине, средства кпја нису утрпщена за финансираое расхпда у 2013.гпдини, кпја су пвим
кприсницима пренета у складу са Пдлукпм п бучету ппщтине Курщумлија за 2013.гпдину.
Члан 19.
Изузетнп, у слушају да се бучету ппщтине Курщумлија из другпг бучета (Републике, Ппкрајине,
друге ппщтине) ппределе актпм наменска трансферна средства, укљушујући и наменска тренсферна
средства за надпкнаду щтета услед елементарних неппгпда, кап и у слушају угпвараоа дпнације, шији
изнпси нису мпгли бити ппзнати у ппступку дпнпщеоа пве пдлуке, прган управе наделжан за
финансије на пснпву тпг акта птвара пдгпварајуће апрппријације за изврщеое расхпда пп тпм пснпву,
у складу са шланпм 5. Закпна п бучетскпм систему.
Члан 20.
Пву Пдлуку пбјавити у службенпм гласилу ппщтине и дпставити Министарству финансија.
Члан 21.
Пва пдлука примеоиваће се пд 01.01.2014 гпдине.
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
Брпj I-400-28/2013
У Курщумлији, 23.12.2013.гпдине

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Гпран Бпјпвић прпф.с.р.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ

При припреми Пдлуке п бучету ппщтине Курщумлија за 2014 гпдину ппщлп се пд Закпна п
бучетскпм систему, Закпна п лпкалнпј сампуправи и Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе.
Ппред наведених системских Закпна п припреми Пдлуке ппщтпвани су и Закпни дпнети пд стране
Нарпдне Скупщтине кпјима су укинуте пдређене таксе и накнаде а дпдате нпве, кпје се тишу прихпда
бучета ппщтине.
На пснпву Члана 36а. Закпна п бучетскпм систему Министар финансија дпнеп је Упутствп за
припрему Пдлуке п бучету лпкалне власти за 2014 гпдину у кпме су утврђене смернице за планираое
ппјединих расхпда.
У пквиру система управљаоа јавним финансијама ппсебан знашај имају измене Закпна п
бучетскпм систему кпјима је измеоенп да сппствени прихпди бучетских кприсника ппстају ппщти
прихпди бучета. Изузетак су устанпве пснпване какп пд стране Републике такп и пд лпкалне власти
кпјима је пвај прихпд пстављен и у 2014-пј гпдини.
Планирани укупни прихпди пп Пдлуци бучета за 2014 гпдину ппщтине Kурщумлија изнпсе
682.000.000,00 динара.
Укупнп планирани расхпди за 2014 гпдину пп Пдлуци п бучету ппщтине Курщумлија изнпсе
682.000.000,00 динара щтп представља умаоеое за 3% у пднпсу на план за 2013 гпдину.
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Ппщтинскп веће и Скупщтина и Ппщтинска Управа планирани су у укупнпм изнпсу пд
179.826.300,00 динара.
Дешији вртић „Сунце“ и „Чарплија“ планирани изнпс за 2014. гпдину 49.164.000,00 динара.
Нарпдна библиптека планирани изнпс 7.402.700,00 динара,
Туристишка прганизација планирани изнпс 4.744.400,00 динара
Шкпле -пснпвнп и средое пбразпваое за 2014. Гпдину Пдлукпм п бучету ппщтине Курщумлија
издвпјенп је 56.288.600,00 динара.
Накнада за спцијалну защтиту из бучета 54.300.000,00 динара, пд тпга издвпјена средства за
нпвпрпђеншад 15.800.000,00 динара и стипендије ушеницима и студентима 23.000.000,00 динара.
Дптације невладиним прганизацијама 6.560.000,00 динара.
У пквиру Развпјних прпјекта ппщтина Курщумлија планира средства за развпј ппљппривреде у
пквиру Фпнда за ппљппривреду 15.000.000,00 динара и развпј предузетнищтва 20.000.000,00 динар,
за сппрт и културу за 2014 гпдину издвпјенп је 15.050.000,00 динара.
Јавна предузећа у 2014 гпдини – ЈПКД Тпплица 33.000.000,00 динара и ЈПСПЦ Курщумлија
15.000.000,00 динара.
Јавнп предузеће Дирекција за изграоу, урбанизам, планираое и прпјектпваое и стамбене
ппслпве издвпјенп је 224.514.000,00 динара, пд тпга за изградоу и рекпнструкцију улица и путева
35.000.000,00 динара, пппревку и пдржаваое лпкалних и некатегприсаних путева и улица
42.300.000,00 динара, впдпснабдеваое 33.000.000,00 динара. Капитална улагаоа 40.300.000,00
динара.

На пснпву шлана 6.став 1.ташка 3.и шлана 11-18.Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе
(„Сл.гласник РС“ бр.26/06, 47/011 и 93/012), шлана 32.став 1.ташка 13.Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), акта Владе Републике Србије п усклађиваоу највищих изнпса 05 бр.4349691/2013 („Сл.гласник РС“ бр.99/2013) и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
23.12.2013.гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНАМА И ДППУНА
ПДЛУКЕ П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Шлан 1.
У Пдлуци п лпкалним кпмуналним таксама Скупщтине ппщтине Курщумлија бр.I-02-168/012
пд 24.12.2012.гпдине („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.20/2012) врщи се измена у тарифнпм брпју I,
такп да гласи:
ТАРИФНИ БРПЈ 1
За истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру (фирмарина) утврђује се лпкална кпмунална такса
и тп:
Ред
Бр. ДЕЛАТНПСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Банкарствп
Псигураое импвине и лица
Прпизвпдоа и тргпвина нафтпм и дериватима нафте
Прпизвпдоа тргпвине на великп дуванским прпизвпдима
Прпизвпдоа цемента
Ппщтанских, мпбилних и телефпнских услуга

Изнпс у брпју
прпсешних
зарада
10
10
10
8
7
6
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Електрппривреде
7/1 дистрибуција електришне енергије
7/2 прпизвпдоа електришне енергије
Казина, кпнцкарнице, кладипнице, бингп сала и пружаое
кпцкарских услуга и нпћних барпва и дискптека
Велика предузећа
Средоа предузећа
Мала предузећа-прекп 50.000.000,пп динара

Датум: 24.12.2013.гпдине

10
5
10
2
1
1

НАППМЕНА:
Ппд прпсешнпм зарадпм у смислу претхпднпг става, сматра се прпсешна зарада пп
заппсленпм пстварена на теритприји ппщтине Курщумлија у перипду јануар-август, гпдине кпја
претхпди гпдини за кпју се утврђује фирмарина, према ппдацима Републишкпг пргана надлежнпг за
ппслпве статистике.
Изузетнп, Ппщтинска управа ппщтине Курщумлија мпже утврдити и већи изнпс фирмарине уз
претхпдну сагласнпст Министарства надлежнпг за финансије.
Пбвезници лпкалне кпмуналне таксе за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру су сва
правна и физишка лица кпји су уписани у регистар АПР.
Фирма у смислу пве пдлуке, јесте сваки истакнути назив или име кпје упућује на тп да правнп
или физишкп лице пбавља пдређену делатнпст (НАТПИС НА ВРАТИМА СТАНА,ИЛИ
КУЋЕ,ППЩТАНСКПМ САНДУШЕТУ.)
Акп се на једнпм ппслпвнпм пбјекту налази вище истакнутих фирми истпг пбвезника, такса се
плаћа самп за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван ппслпвнпг пбјекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Пслпбпђени су плаћаоа лпкалне таксе из пвпг тарифнпг брпја пбвезници кпји имају статус
мирпваоа(привремена пдјава.)
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју, утврђује се у гпдищоем изнпсу.
2. Пбвезници из пвпг тарифнпг брпја су правна или физишка лица.Такса на фирму плаћа се за
седищте,представнищтвп или сваку ппслпвну јединицу правнпг лица на теритприју Ппщтине
Курщумлија.
3. Таксени пбвезници, шије је седищте на теритприји ппщтине Курщумлија и таксени пбвезници шије
је седищте ван теритприје ппщтине Курщумлија,кпмуналну таксу утврђену пвим тарифним брпјем
плаћају за један ппслпвни пбјекат, а за сваки други ппслпвни пбјекат плаћају кпмуналну таксу
умаоену за 80%.
4. Пд пбавезе плаћаоа таксе пп пвпм тарифнпм брпју , изузимају се устанпве шији је псниваш
Скупщтине ппщтине, удружеое грађана, хуманитарне, сппртске и друге непрпфитне прганизације.
5. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се месешнп, у висини 1/12 гпдищоег изнпса таксе, и тп дп 15пг у месецу, за претхпдни месец.
Шлан 2.
Врщи се измена у тарифнпм брпју III, такп да гласи:
ТАРИФНИ БРПЈ 3
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:
1) За теретна впзила:
- За камипне дп 2 т нпсивпсти - 1.570 динара,
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За камипне пд 2 т дп 5 т нпсивпсти – 2.100 динара,
За камипне пд 5 т дп 12 т нпсивпсти - 3.670 динара,
За камипне прекп 12 т нпсивпсти - 5.240 динара.

2) За теретне и радне прикплице (за путнишке аутпмпбиле) дп 520 динара;
3) За путнишка впзила:
- Дп 1.150 цм3 - 520 динара,
- Прекп 1.150 цм3 дп 1.300 цм3 - 1.050 динара,
- Прекп 1.300 цм дп 1.600 цм - 1.570 динара,
- Прекп 1.600 цм дп 2.000 цм3 - 2.100 динара,
- Прекп 2.000 цм3 дп 3.000 цм3 - 3.150 динара,
- Прекп 3.000 цм3 - 5.240 динара;
4) За мптпцикле:
- Дп 125 цм3 - 420 динара,
- Прекп 125 цм3 дп 250 цм3 - 630 динара,
- Прекп 250 цм3 дп 500 цм3 - 1.050 динара,
- Прекп 500 цм3 дп 1.200 цм3 - 1.260 динара,
- Прекп 1.200 цм3 - 1.570 динара.
5) За аутпбусе и кпмби бусеве дп 50 динара пп регистрпванпм седищту;
6) За прикљушна впзила: теретне прикплице, пплуприкплице и специјалне теретне
прикплице за превпз пдређених врста терета:
- 1 т нпсивпсти - 420 динара,
- пд 1 т дп 5 т нпсивпсти - 730 динара,
- пд 5 т дп 10 т нпсивпсти - 1.000 динара,
- пд 10 т дп 12 т нпсивпсти - 1.360 динара,
- нпсивпсти прекп 12 т - 2.100 динара,
7) за вушна впзила (тегљаше):
- шија је снага мптпра дп 66 килпвата - 1.570 динара,
- шија је снага мптпра пд 66-96 килпвата - 2.100 динара,
- шија је снага мптпра пд 96-132 килпвата - 2.620 динара,
- шија је снага мптпра пд 132-177 килпвата - 3.150 динара,
- шија је снага мптпра прекп 177 килпвата - 4.200 динара.
8) За радна впзила, специјална адаптирана впзила за превпз реквизита за путујуће забаве,
радое и атестирана специјализпвана впзила за превпз пшела - 1.050 динара.
НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у гпдищоем изнпсу.
2. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се приликпм регистрације мптпрних, друмских и прикљушних
впзила.
3. Таксу из пвпг тарифнпг брпја не плаћају државни пргани и пргани лпкалне сампуправе,
прганизације и устанпве и Јавна предузећа за специјална впзила, кпја су у неппсреднпј функцији
пбављаоа кпмуналне делатнпсти.
4. Такса из пвпг рарифнпг брпја не плаћа се за путнишка впзила и друга превпзна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и вище телеснпг пщтећеоа, акп им впзилп служи за
лишну упптребу.
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Шлан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија а примеоиваће се пд 01.01.2014.гпдине.
Брпј: I-02-180/013
У Курщумлији, дана: 23.12.2013.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 9.став 1.Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Службени
гласник РС“ бр.62/06) и шлана 20.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07) и
шлана 41.став 1.ташка 14.Статута ппщтине Курщумлија („Службени лист ппщтине Курщумлија“
бр.22/08), Скупщтина ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј дана 23.12.2013.гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
П ППЩТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА
ЗА УСЛУГЕ КПЈЕ ВРЩИ ППЩТИНСКА УПРАВА
I.

ППЩТЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђују се таксе и накнаде за услуге кпје врщи Ппщтинска управа (у даљем
тексту: такса, пднпснп накнада).
Члан 2.
За списе и радое у управним стварима, кап и за друге списе и радое из делпкруга рада
Ппщтинске управе плаћају се таксе и накнаде пп пдредбама пве Пдлуке у изнпсима прпписаним
Тарифпм кпја је саставни деп пве Пдлуке (у даљем тексту:Тарифа).
II. ПБВЕЗНИК ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Члан 3.
Пбвезник плаћаоа таксе или накнаде (у даљем тексту: пбвезник) је ппднпсилац захтева,
пднпснп ппднеска кпјим се ппступак ппкреће, пднпснп врщи радоа прпписана Тарифпм.
Акп за прпписану таксу или накнаду ппстпји вище пбвезника, оихпва пбавеза је сплидарна.
Акп записник замеоује захтев, пднпснп ппднесак из става 1.пвпг шлана, за кпји се плаћа такса
или накнада, пбвезник је давалац изјаве на записник.
III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ПБАВЕЗЕ
Члан 4.
Акп Тарифпм није друкшије прпписанп, пбавеза плаћаоа таксе или накнаде настаје:
1. За ппднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник
састави,
2. За рещеоа, дпзвпле и друге исправе – у тренутку ппднпщеоа захтева за оихпвп
издаваое,
3. За управне радое у тренутку ппднпщеоа захтева за изврщеое тих радои.
Члан 5.
Такса или накнада се плаћа у кприст Бучета ппщтине Курщумлија у тренутку настанка пбавезе.
IV. ПЛАЋАОЕ ТАКСЕНЕ ПБАВЕЗЕ
Члан 6.
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Такса или накнада се плаћа у прпписанпм нпвшанпм изнпсу на рашун прпписан Правилникпм
у услпвима и нашину впђеоа рашуна за уплату јавних прихпда и расппред средстава са тих рашуна
брпј: 840-742251843-73-Ппщтинске административне таксе, брпј мпдела 97 са ппзивпм на брпј 33054.
Пбвезник је дужан да прилпжи пдгпварајући дпказ да је таксу или накнаду платип.
Члан 7.
У рещеоу или другпј исправи за кпју је такса или накнада плаћена, пзнашава се да је такса,
пднпснп накнада плаћена, изнпс кпји је плаћен и тарифни брпј пп кпјем је такса или накнада
плаћена.
Члан 8.
Акп пбвезник кпји је дужан да плати таксу или накнаду, неппсреднп ппднесе нетаксиран или
недпвпљнп таксиран захтев или ппднесак, пдгпвпрнп лице за пријем захтева или ппднеска
затражиће пд пбвезника да плати прпписану таксу, пднпснп накнаду у рпку пд 10 дана пд дана
ппднпщеоа захтева или ппднеска и уппзприти га на ппследице неплаћаоа таксе пднпснп накнаде, п
шему се на ппднетпм захтеву, пднпснп ппднеску сашиоава забелещка.
Акп нетаксиран или недпвпљнп таксиран захтев или ппднесак, пднпснп други спис стигне
ппщтпм, пдгпвпрнп лице пвлащећнп за пдлушиваое п захтеву, пднпснп ппднеску ппзваће пбвезника
писменпм пппменпм да у рпку пд 10 дана пд дана пријема пппмене, плати прпписану таксу или
накнаду и таксу за пппмену и уппзприти га на ппследице неплаћаоа таксе пднпснп накнаде.
Акп пбвезник не уплати таксу или накнаду у рпку из става 1.и 2. пвпг шлана наплате таске,
пднпснп накнаде и пппмене из става 2.пвпг шлана врщи се пре урушеоа затраженпг рещеоа или
друге исправе, пднпснп пре саппщтеоа пбвезнику да је радоа изврщена.
Члан 9.
У ппгледу ппвраћаја камате, принудне наплате, застарелпсти и псталпг щтп није ппсебнп
прпписанп пвпм пдлукпм, схпднп се примеоују прпписи кпјима се уређују ппрески ппступак и
ппреска администрација.
V. ПСЛПБАЂАОЕ ПД ПЛАЋАОА ТАКСЕ ПДНПСНП НАКНАДЕ
Члан 10.
Пслпбађају се плаћаоа таксе пднпснп накнаде:
1. Пргани и прганизације Републике, аутпнпмне ппкрајине, лпкалне сампуправе и
прганизације пбавезнпг спцијалнпг псигураоа,
2. Устанпве пснпване пд стране Републике, аутпнпмне ппкрајине и лпкалне сампуправе,
3. Црвени крст Србије,
4. Кприсници материјалнпг пбезбеђеоа ппрпдице,
5. Избегла и прпгнана лица.
6. Диплпматскп-кпнзуларна представнищтва, стране државе ппд услпвпм узајамнпсти.
7. Цркве и верске заједнице, регистрпване у складу са Закпнпм п црквама и верским
заједницама.
Члан 11.
Не плаћа се такса и накнада за:
1. Списе у радоу у ппступцима кпји се впде пп службенпј дужнпсти
2. Списе и радое у ппступку за ппвраћај вище или ппгрещнп плаћених јавних прихпда,
3. Списе и радое у ппступку за исправљаое грещака у рещеоима, другим исправама и
службеним евиденцијама
4. Списе и радое у ппступку пствариваоа права из спцијалне защтите, финансијске ппдрщке
ппрпдице са децпм и предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, бпрашкп инвалдиске
защтите и цивилних инвалида рата
5. Ппднеске упућене пргану за представке и притужбе,

Страна 286

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 24.12.2013.гпдине

6. Списе и радое у ппступцима за утвђиваое права насталих у вези са елементарним
неппгпдама и другим ванредним дпгађајима.
7. Списе и радое у вези са предщкплским и щкплским васпитаоем и пбразпваоем.
8. Списе и радое у ппступку за засниваое раднпг пднпса и пствариваое права пп тпм
пснпву, за незаппслена лица.
9. Списе и радое у ппступку за састављаое пднпснп исправљаое бирашких спискпва кап и
спискпва кандидата.
10. Списе и радое за кпје је пслпбпђеое пд плаћаоа таксе ппсебнп прпписанп тарифпм.
11. За пптврду п пријему захтева
12. За пптврду п правпснажнпсти или изврщенпсти кпја се ставља на управни акт.
13. Списе, ппднеске и радое за кпје је Закпнпм прпписанп да не ппдлежу плаћаоу такси и
накнада.
Члан 12.
Акп је ппступак ппкренут на захтев вище пбвезника, пд кпјих су неки пслпбпђени плаћаоа
таксе или накнаде, таксу или накнаду у тпм ппступку плаћа пбвезник кпји није пслпбпђен плаћаоа
таксе пднпснп накнаде.
Члан 13.
У рещеоу, исправи, дпкументу или писмену, кпји се издаје без плаћаоа таксе или накнаде,
мпра се пзнашити сврха издаваоа и пснпв пслпбађаоа пд плаћаоа таксе или накнаде.
VI ВИСИНА ТАКСЕ И НАКНАДА
Члан 14.
Висина такси и накнада утврђује се тарифпм лпкалних административних такси и накнада за
услуге (у даљем тексту: Тарифа).
Таксе и накнада не мпгу се наплатити акп тарифпм није прпписана, нити се мпже наплатити у
изнпсу већем или маоем пд прпписанпг.
VII КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 15.
Нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 50.000 динара казниће се прекрщај пдгпвпрнп лице акп:
1. У рещеоу или другпј исправи, за кпју је такса или накнада плаћена, не пзнаши да је такса или
накнада плаћена, изнпс кпји је плаћен и тарифни брпј пп кпјем је плаћена (шлан 7);
2. Не пбавести пбвезника да је за ппднети захтев, пднпснп ппднесак, дужан да плати таксу, или
накнаду прпписану Тарифпм за списе и радое у пдређенпј управнпј радои, пднпснп
управним стварима или таксу, пднпснп накнаду не наплати, пднпснп не пбавести надлежан
прган ради птппшиоаоа ппступка принудне наплате (шлан 8);
3. У рещеоу, исправи или писмену, кпји се издају без плаћаоа таксе или накнаде, не пзнаши
сврху издаваоа и на пснпву кпјег шлана пве Пдлуке, пднпснп тарифнпг брпја, је пслпбпђаоа
пд плаћаоа таксе или накнаде пстваренп (шлан 13).
Члан 16.
За таксене пбавезе кпје су настале а нису плаћене дп дана ступаоа на снагу пве Пдлуке, такса
се плаћа у складу са Пдлукпм кпја је била на снази у време настанка таксене пбавезе, акп је
ппвпљнија за пбвезника.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 17.
Саставни деп пве Пдлуке су тарифе лпкалних административних такса и накнада за услуге.
Члан 18.
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Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п ппщтинским административним
таксама и накнадама за услуге кпје врщи Ппщтинска управа и Дирекција за изградоу, урбанизам,
планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија бр.. I-434-3/2012 пд
09.03.2012.гпдине.
Члан 19.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Курщумлија“ а примеоиваће се пд 01.01.2014.гпдине.
Бр. I-02-181
У Курщумлији 23.12.2013.гпдине.
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Горан Бојовић,проф.

ТАРИФА
ППЩТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА ЗА
УСЛУГЕ КПЈЕ ВРЩИ ППЩТИНСКА УПРАВА
I.

ППДНЕСЦИ
Тарифни брпј 1.
динара

1
2
3.

Захтев,мплбу,предлпг,пријаву и други ппднесак акп
пвпм пдлукпм није другашије прпписанп
Захтев за даваое мищљеоа п примени ппщтинских
прпписа
Стварни трпщкпви ПТТ-а

150
150
100

Наппмена: Такса из пвпг тарифнпг брпја не плаћа се:
1.За накнадни ппднесак кпјим пбвезник захтева брже ппступаое пп раније ппднетпм захтеву;
2.Када је издаваое списа, пднпснп врщеоа радое пп тпм захтеву пслпбпђенп плаћаоа таксе у
складу са Закпнпм.
3.За захтев за пствариваое права на премију, пднпснп регрес (ппдстицај ппљппривредне
прпизвпдое).
4.За захтев за приступ инфпрмација пд јавнпг знашаја, у складу са Закпнпм кпјим се уређује слпбпдан
приступ инфпрмацијаам пд јавнпг знашаја.
Тарифни брпј 2.
динара
1

За жалбе прптив рещеоа кпја дпнпси Ппщтинска управа,
акп пвпм Пдлукпм није друкашије прпписанп

210

Наппмена: Акп се у истпј управнпј ствари ппднпси једна жалба прптив вище рещеоа, такса из пвпг
тарифнпг брпја плаћа се према брпју рещеоа, кпја се пспправају жалбпм.
II РЕЩЕОА
Тарифни брпј 3.
динара
1
2

За сва рещеоа кпја дпнпси Ппщтинска управа, акп пвпм
Пдлукпм није другашије прпписанп
Рещеоа кпја дпнпси Ппщтинскп веће пп жалби кап

250
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300

Наппмена: Акп се дпнпси једнп рещеое пп захтеву вище лица, такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа
се пнпликп пута кпликп има лица кпјима се рещеое урушује.
Тарифни брпј 4.
За списе и радое из пбласти лишнпг стаоа грађана плаћа се такса и тп:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

11.
12.
13.

За издаваое извпда из матишних коига (рпђених,
веншаних,умрлих)
За издаваое извпда из матишних коига (рпђених,
веншаних, умрлих) на међунарпднпм пбрасцу
Накнадни упис у матишне коиге и коигу држављана
исправка
Издаваое увереоа п слпбпднпм брашнпм стаоу
Издаваое увереоа п држављанству
Закљушеое брака у згради Ппщтинске управе и
седищтима матишних ппдрушја у раднпм време
Закљушеое брака у згради Ппщтинске управе и
седищтима матишних ппдрушја ван раднпг времена
Закљушеое брака ван седищта службених прпстприја
Дпнпщеое рещеоа п закљушеоу брака прекп
пунпмпћника
Дпнпщеое рещеоа п прпмени лишнпг имена у псталим
слушајевима на захтев странке (изнпс накнаде се увећава
за 100% за сваки наредни захтев у пднпсу на висину
ппследое пдређене накнаде )
Дпнпщеое рещеоа п прпмени презимена збпг развпда
брака
За рещеое пп захтеву за накнадни упис шиоенице
рпђеоа или смрти у матишну коигу
За рещеое пп захтеву за закљушеое брака прекп
пунпмпћника

динара
110
840
100
130
130
350
750
5.900
1.300
1.500

200
200
300

Наппмена: Избегла и прпгнана лица са теритприје бивще СФРЈ и расељена лица са теритприје
Аутпнпмне ппкрајине Кпспвп и Метпхија на пснпву пдгпварајућих исправа кпјима дпказују свпј статус,
таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћају у изнпсу умаоенпм за 70% пд таксе прпписане пвим тарифним
брпјем.
Тарифни брпј 5.
За списе и радое из пбласти ппщтих ппслпва плаћа се такса и тп.
1.
2.
3.

Издаваое увереоа пп пснпву спрпведенпг
ппступка (пп шлану 162.ЗУП-а)
Издаваое увереоа на пснпву евиденције (пп
шлану 161.ЗУП-а)
Издаваое увереоа на пснпву евиденције ЛПА, да
се не ппседује неппкретнпст на теритприји
ппщтине Курщумлија приликпм куппвине првпг
стана

динара
200
150

400
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Пппис ствари умрлих лица
Пвера пптписа и рукпписа-пп пптпису
Пвера преписа и разгледаое списа
А)Пвера пптписа и рукпписа ван седищта
службених прпстприја
Б) Пвера ппслпвних коига за сваки лист
В) Пвера угпвпра за закуп ппљппривреднпг
земљищта ради регистрације ппљппривреднпг
газдинства
Г) Пвера пптписа, угпвпра п прпмету мптпрних
впзила
Пвера пунпмпћја
Издаваое преписа из архива, пп свакпм листу
За пппмену кпјпм се пбвезник ппзива да плати
таксу
Фптпкппираое пп страници
За пбјављиваое аката других пргана и
прганизација на пгласнпј табли Ппщтинске
управе пп свакпј страни А4
Увид у списе предмета кпји се налазе у архиви

Датум: 24.12.2013.гпдине
400
80
100
200
6
500

600
100
100
210
6
100

200

Тарифни брпј 6.
За списе и радое из пбласти урбанизма и грађевинских ппслпва плаћа се накнада и тп:
динара/м2
1.
Издаваое инфпрмација п лпкацији
710
2.
Лпкацијска дпзвпла
2/1 Пбјекти ниске спратнпсти( пбрашун пп 1 м2
грађевинске брутп ппврщине ЈУС-УЦ-2.100( Сл.СРЈ
бр.59/95) Стамбени пбјекти дин/м2
-за пбјекте дп 100м2
60
-за пбјекте пд 100 дп 200 м2
70
-за пбјекте прекп 200 м2
75
2/2 Ппслпвни пбјекти (административни, тргпвински,
угпститељскп-туристишки, хптели, услужнп занатствп,
јавне гараже, пбјекти забаве и разпнпде и другп
- За пбјекте ппврщине дп 50 м2
140
- За пбјекте ппврщине пд 50 дп 150 м2
125
- За пбјекте ппврщине прекп 150 дп 500 м2
95
- За пбјекте ппврщине пд 500 дп 1500 м2
70
- За пбјекте прекп 1500 м2
60
- Индивидуалнп стамбени ппслпвни пбјекти
65
2/3 Привреднп-прпизвпдни пбјекти (прпизвпднп
занатствп, индустријска складищта, стпварищта и
ппљппривредни пбјекти)
- За пбјекте дп 50 м2
125
- За пбјекте пд 50 дп 150 м2
115
- За пбјекте пд 150 дп 500 м2
95
- За пбјекте пд 500 дп 1500 м2
85
- За пбјекте прекп 1500 м2
70
2/4 Пбјекти друщтвенпг стандарда ( щкпле, дешије
15
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устанпве, здравствени пбјекти, верски пбјекти, пбјекти
културе и пбјекти спцијалне защтите)
Пбјекти јавне намене ( рекреативнп-сппртски
затвпрени и птвпрени пбјекти, сапбраћајни пбјекти)
Лпкацијска дпзвпла за прпмену намене пбјекта или
дела пбјекта
Лпкацијска дпзвпла за привременп-ппслпвне пбјекте
Лпкацијска дпзвпла за мпнтажнп-ппкретне пбјекте (
пбрашун пп пбјекту)
Издаваое лпкацијске дпзвпле за пбјекте кпмуналне
инфраструктуре ( трафп-станице, црпне станице,
станице телекпмуникације и слишнп), пбрашун пп
пбјекту
За екпнпмске пбјекте на селу ( стпшне стаје, испусти за
стпку и др. ) пбрашун пп пбјекту
Пбјекти нискпградое ( кпмунална инфраструктура и
инсталације ) пбрашун пп 1 м2
- Лпкални и некатегприсани путеви
- Впдпвпд и канализација
ПТТ инсталације
- Ваздущни впдпви
- Каблпвске канализације
Електрп-инсталације
- Ваздущни впдпви
- Каблпвске канализације
Пријава ппшетка извпђеоа радпва
- За правна лица
- За физичка лица
Пптврда п усаглащенпсти изграђених темеља
- За правна лица
За физичка лица
За издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу,
рекпнструкцију и надградоу пбјекта
-за правна лица
-за физишка лица
За издаваое упптребне дпзвпле
- за правна лица
-за физишка лица
За издаваое рещеоа п пдпбреоу за извпђеое радпва
на:
- изградои ппмпћних пбјеката пп 1 м2
-изградоа линијских пбјеката пп 1 м дужнпм
- адаптација и санација пбјеката пп 1 м2
-текуће и инвестиципнп пдржаваое пбјекта пп 1 м2

Датум: 24.12.2013.гпдине

30
95
140
1400

20.840

1.390

15
20
30
35
30
35
690
280
690
280

4.200
1.400
1.950
830

40
12
40
6

Тарифни брпј 7.
За списе и радое из пбласти инспекцијских ппслпва, легализацију и пбележаваое пбјеката кпје
пбавља Ппщтинска управа плаћа се накнада и тп:

1.

Интервенција грађевинскпг инспектпра

динара
400
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Интервенција кпмуналнпг инспектпра и инспектпра за
екплпгију
За врщеое прегледа ппслпвнпг прпстпра у циљу
утврђиваоа услпва из пбласти защтите живптне
средине за пбављаое пдређене делатнпсти и
дпнпщеое рещеоа
Захтев за пдлушиваое п прпцени утицаја прпјеката на
живптну средину
Захтев за пдређиваое пбима и садржаја студије п
прпцени утицаја прпјеката на живптну средину
Захтев за даваое сагласнпсти на студију п прпцени
утицаја
За рещеое п утврђиваоу пптребнпг грађевинскпг
земљищта за пбјекте у ппступку легализације
Накнада за излазак службенпг лица на лице места ради
утврђиваоа шиоеница п стаоу пбјекта у ппступку
легализавије
Издаваое аката п стаоу пбјеката и степена
изграђенпсти:
- за предузећа и друга правна лица
-за грађане
Пбележаваое пбјеката ( кућни брпјеви) :
-за предузећа и друга правна лица
- за грађане
Рещеое п даваоу грађевинскпг земљищта у закуп пп 1
ару
Категпризација:
- Кућа
- Апартмана
- Пансипн
- Спба
- Сепскп дпмаћинствп

Датум: 24.12.2013.гпдине
400
1.950

1.100
1.100
1.680
400
690

2.750
1.390

400
140
245

4000
2000
5000
Пп 1000
3000

На пснпву шлана 32 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.лист РС бр.129/07) , шлана 2 став 1 ташка
9 Закпна п кумпналним делатнпстима (Сл.гласник РС бр. 88/2011)и шл.41 Статута Ппщтине
Курщумлија (СЛ:лист Ппщтине Курщумлија бр. 22//08, 3/09 и 7/011) Скупщтина ппщтине Курщумлија
на седници пдржанпј дана 23.12.2013.г. дпнела је:
ПДЛУКУ П ПИЈАЦАМА
I - ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвпм пдлукпм прпписују се услпви и нашин пбављаоа кпмуналне делатнпсти пдржаваоа
пијаца и пружаоа услуга на пијацама на теритприји ппщтине Курщумлија.
Шлан 2.
Пијаца у смислу пве пдлуке је прпстпр пдређен планским актпм, намеоен и кпмуналнп
ппремљен за пбављаое прпмета ппљппривреднп-прехрамбених и других прпизвпда и врщеое
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услуга у прпмету рпбе, шије се пдржаваое, ппремаое и кприщћеое врщи у складу са пвпм пдлукпм.
Пијаца из става 1. пвпг шлана мпже бити: зелена, квантащка, рпбна.
Шлан 3.
Делатнпст пдржаваоа пијаца и пружаоа услуга на пијацама на теритприји ппщтине
Курщумлија пбавља Јавнп кпмуналнп предузеће кпје је за пбављаое пве кпмуналне делатнпсти
пснпвала Скупщтина ппщтина Курщумлија.
II - ПДРЖАВАОЕ ПИЈАЦА
Шлан 4.
Пдржаваое пијаца је пбављаое свих ппслпва кпјима се пбезбеђује несметанп пбављаое
прпмета и врщеое услуга у прпмету рпбе, а нарпшитп: свакпдневнп праое и шищћеое пијаце,
пбезбеђеое и шуваое пијаце, наплата накнаде за кприщћеое пбјеката, ппреме и пијашнпг прпстпра,
пдржаваое јавнпг кантара, пдржаваое пбјеката кпмуналне инфраструктуре (јавне шесме, јавнпг WCа, хидранта инсталације впдпвпда и канализације, пграде, пијашнпг платпа и сл.).
Шлан 5.
Пдржаваое пијаца пбавља се према гпдищоем прпграму.
Гпдищои прпграм пдржаваоа пијаца дпнпси јавнп кпмуналнп предузеће (у даљем тексту:
предузеће, кпје пдржава пијаце), најкасније дп 31.12. текуће за наредну гпдину.
Гпдищои прпграм садржи нарпшитп врсту, пбим, динамику радпва, кап и извпре и висину
средстава пптребних за оегпву реализацију.
Шлан 6.
Надзпрни пдбпр ЈПКД „Тпплица“ даје сагласнпст на гпдищои прпграм дпнет за пдржаваое
пијаца на ппдрушју ппщтине.
Шлан 7.
Предузеће, пднпснп предузетник кпји пдржава пијацу дужнп је да пијашни ред истакне на
пгласнпј табли пијаце или да на други примерен нашин уппзна кприснике пијашних услуга са
прпписаним пијашним редпм.
Кприсници пијашнпг прпстпра, пбјеката и ппреме и грађани дужни су да се на пијацама
придржавају прпписанпг пијашнпг реда.
Шлан 8.
П пдржаваоу пијашнпг реда старају се пвлащћени радници предузећа, пднпснп предузетника
кпји пдржава пијацу.
Пвлащћени радник за време врщеоа ппслпва пбезбеђеоа реда на пијаци нпси службенп пделп са
пзнакпм предузећа..
Пвлащћени радник уппзприће кприсника пијашнпг прпстпра, пбјекта, пднпснп ппреме, кап и
грађевина, на пбавезу ппщтпваоа пијашнпг реда и, пп пптреби, пбавестити надлежну инспекцију и
пдељеое Министарства унутращоих ппслпва ради предузимаоа пдгпварајућих мера.
Шлан 9.
На пијацама није дпзвпљенп:
1. пдлагаое птпадака, ппкварене рпбе, амбалаже и другпг смећа ван судпва ппстављених за
скупљаое смећа;
2. кпнзумираое алкпхплнпг пића изван за тп намеоенпг прпстпра;
3. праое прпдајнпг прпстпра и ппреме впдпм кпја није упптребљива за пиће или псвежеое
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда таквпм впдпм;
4. излагаое прпизвпда на земљи;
5. дпдириваое намирница кпје се упптребљавају за исхрану у непрерађенпм стаоу;
6. загађиваое пијашнпг прпстпра на билп кпји нашин;
7. лпжеое ватре на птвпренпм пијашнпм прпстпру;
8. кретаое впзила пп пијашнпм прпстпру у раднпм времену пијаце, изузев рушних и мптпрних кплица
кпјима се дпвпзи рпба за снабдеваое прпдавница, кап и паркираое впзила ван за тп пдређених
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места у времену предвиђенпм за тп;
9. држаое амбалаже испред и пкп прпдајних места, кап и на крпвпвима пијашних тезги;
10. седеое и спаваое на тезгама и другим пбјектима за излагаое прпизвпда;
11. задржаваое на пијацама без пптребе пп заврщетку раднпг времена;
12. увпђеое паса на пијашни прпстпр;
13. прескакаое пијашне пграде или пщтећеое исте и
14. врщеое сваке друге радое кпјпм се нарущавају ред и шистпћа на пијаци.
Шлан 10.
Предузеће кпје пдржава пијаце дужнп је да:
1. пдржава у уреднпм и исправнпм стаоу пбјекте кпмуналне инфраструктуре;
2. пбезбеди шищћеое, праое и уређеое пијашнпг прпстпра свакпг дана пп истеку раднпг времена
пијаце;
3. уклаоа снег и лед са пијашних кпмуникација и пптребнпг брпја прпдајних места;
4. редпвнп пдржава у шистпм стаоу санитарне пбјекте и уређаје и пп заврщетку раднпг времена
пијаце, пбезбеди да се дезинфикују тезге на кпјима се прпдају млешни прпизвпди, тестенине и
живина, WC, судпви за смеће и прпстпр за пдржаваое судпва.
III - ППРЕМАОЕ ПИЈАЦА
Шлан 11.
У складу са планским актпм, пијаца има пдгпварајућу кпмуналну инфраструктуру, пдређен брпј
сталних пбјеката и прпстпр на кпме се расппређују пијашни пбјекти и ппрема.
Шлан 12.
Стални пбјекат на пијаци гради се у складу са планским актпм и пп прпписима п изградои пбјеката, а
оегпва намена пдређује се уз сагласнпст предузећа кпје пдржава пијацу.
Шлан 13.
Предузеће кпје пдржава пијаце, дужнп је да пијацу ппреми пптребним брпјем и врстпм пијашних
пбјеката у зависнпсти пд врсте пијаце.
Пијашни пбјекат је:
- маои мпнтажни пбјекат, кипск и други привремени пбјекат, кап и
- тезга, витрина, рам, бпкс и други ппкретни пбјекат.
Пијашне пбјекте ппставља предузеће кпје пдржава пијаце.
Изузетнп пд пдредбе става 3. пвпг шлана, привремени пијашни пбјекат мпже ппставити и други
власник пбјекта, уз претхпднп прибављену сагласнпст предузећа, пднпснп предузетника кпји
пдржава пијаце.
Привремени пијашни пбјекат ппстављен без сагласнпсти предузећа, кпје пдржава пијаце, власник је
дужан да уклпни пп налпгу надлежнпг пргана, пднпснп пвлащћенпг пргана предузећа.
Шлан 14.
Предузеће кпје пдржава пијацу дужнп је да пијашни пбјекат ппстави и расппреди на нашин
кпјим се пбезбеђује функципналнпст и естетски изглед пијаце и пмпгућује купцима несметана
куппвина.
Расппредпм пијашних пбјеката на зеленпј пијаци мпра се пбезбедити пдвпјен прпстпр за
прпдају ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда и прпстпр за прпдају непрехрамбених прпизвпда
и врщеое занатских услуга.
Шлан 15.
Пијашни пбјекат у кпјем се врщи прпдаја ппљппривреднп-прехрамбених и других прпизвпда
мпра испуоавати хигијенскп-технишке услпве прпписане за пбјекат у кпјем се врщи прпдаја тих
прпизвпда и мпра бити уредан и у исправнпм стаоу.
Пијашни пбјекат кпји не испуоава услпве из става 1. пвпг шлана, предузеће кпје пдржава
пијацу, пднпснп други власник, дужни су да га, пп налпгу надлежнпг пргана ппправе или уклпне.
Пијашни пбјекат кпји не буде ппправљен, пп налпгу надлежнпг пргана, биће уклпоен п
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трпщку лица кпје је билп дужнп да ппступи пп налпгу.
Шлан 16.
Пијашни прпстпр мпра бити пграђен, уређен и ппплпшан шврстим материјалпм кпји се лакп
шисти и пере.
Предузеће кпјe пдржава пијаце пдређује, у зависнпсти пд врсте пијаце, прпстпр за
ппстављаое пијашних пбјеката, и за прпдају из впзила.
Шлан 17.
Предузеће кпји пдржава пијацу дужнп је да на свакпј пијаци пбезбеди:
- јавни кантар за прпверу мере купљене рпбе,
- пптребан брпј кпрпи и судпва за смеће и виднп пзнашених судпва за птпатке живинскпг ппрекла
кпји су искљушени из прпмета,
- дпвпљне кплишине впде за праое пијаце и впде за пиће ради ппливаоа и псвежаваоа
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда,
- WC на пијаци, и
- санитарне уређаје дпступне кприсницима пијашнпг прпстпра и грађанима кпји се снабдевају на
пијацама.
IV - КПРИЩЋЕОЕ ПБЈЕКАТА, ППРЕМЕ И ПРПСТПРА НА ПИЈАЦАМА
Шлан 18.
Предузеће кпје пдржава пијацу даје на кприщћеое дневнп или на дужи временски рпк,
сталне, привремене ппкретне пијашне пбјекте, ппрему и прпстпр правнпм или физишкпм лицу (у
даљем тексту кприснику), у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм.
Шлан 19.
Стални, привремени и ппкретни пијашни пбјекат, кап и пијашни прпстпр даје се на кприщћеое
на пснпву угпвпра кпји закљушује предузеће кпје пдржава пијацу и кприсник пбјекта.
За кприщћеое ппкретних пбјеката не закљушује се угпвпр у писанпј фпрми.
Угпвпрпм из става 1. пвпг шлана пдређује се тип, намена, накнада, време кприщћеоа и друга
питаоа пд знашаја за кприщћеое пбјеката или прпстпра.
Шлан 20.
За кприщћеое пбјеката, ппреме и прпстпра на пијаци кприсник плаћа накнаду.
Висину накнаде ппсебним актпм утврђује предузеће кпје пдржава пијацу. Надзпрни пдбпр
даје сагласнпст на акт из става 2. пвпг шлана.
Шлан 21.
Кприсник пбјекта дужан је да:
1. на виднпм месту истакне фирму ппд кпјпм ппслује, у складу са закпнпм,
2. пбјекат редпвнп кпристи за прпдају рпбе, пднпснп врщеое занатских услуга у пквиру раднпг
времена пијаце,
3. пдржава пбјекат у исправнпм и уреднпм стаоу,
4. пбезбеди дпвпљну кплишину и аспртиман ппљппривреднп-прехрамбених, пднпснп других
прпизвпда за прпдају.
Кприсник пијашнпг пбјекта или прпстпра не сме:
1. пбјекат или прпстпр у целини или оегпв деп уступити другпм кприснику;
2. меоати намену пбјекта или прпстпра без прпмене угпвпра са предузећем кпје пдржава пијацу.
Шлан 22.
Прпдавац рпбе на пијаци дужан је да на свакпј рпби истакне малппрпдајну цену на виднпм
месту и да пп тпј цени прпдаје излпжену рпбу.
Прпдавац рпбе на пијаци је дужан да рпбу ташнп мери, а на захтев купца изврщи кпнтрплу
мереоа на јавнпм кантару из шлана 19. пве пдлуке.
Прпдавац рпбе на пијаци дужан је да пп заврщетку раднпг времена пијаце, ппшисти пијашни
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прпстпр кпји кпристи и да птпатке и другп смеће смести у судпве ппстављене за пву сврху.
Укпликп прпдавац не ппступи у складу са пбавезама утврђеним пвим шланпм мпже му се
ускратити даље кприщћеое пијашнпг пбјекта или прпстпра.
VI - КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 23.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50.000 дп 500.000 динара казниће се за прекрщај предузеће
кпје пдржава пијацу акп:
1. не истакне пијашни ред (шлан 9. став 1. пве пдлуке)
2. не пбезбеди пдржаваое реда на пијаци (шлан 10. пве пдлуке)
3. не изврщава пбавезе утврђене у шлану 12. пве пдлуке
4. не пдржава пбјекте у уреднпм и исправнпм стаоу (шлан 17. став 1. пве пдлуке)
5. не ппступи пп налпгу надлежнпг пргана (шлан 17. став 3. пве пдлуке)
6. не ппступи у складу са шланпм 18. став 1.
7. не ппреми пијацу у складу са шланпм 19.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се пдгпвпрнп лице у предузећу нпвшанпм казнпм у
изнпсу пд 5.000 дп 50.000 динара.
Шлан 24.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50.000 дп 500.000 динара казниће се предузеће или другп
правнп лице - кприсник акп:
1. ппстави пбјекат без претхпднп прибављене сагласнпсти (шлан 15. став 4. пве пдлуке),
2. ппстави пбјекат кпји не испуоава услпве или не пдржава пбјекат у уреднпм и исправнпм стаоу
(шлан 17. став 1. пве пдлуке),
3. не ппступи пп налпгу надлежнпг пргана (шлан 17. став 2. пве пдлуке).
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се пдгпвпрнп лице у предузећу или другпм правнпм лицу
нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 5.000 дп 50.000 динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се предузетник нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000 дп
250.000 динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се физишкп лице казнпм пд 5.000 дп 50.000 динара.
Шлан 25 .
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50.000 дп 500.000 динара казниће се за прекрщај предузеће и
другп правнп лице акп:
1. ппступи супрптнп пдредбама из шл. 11. пве пдлуке,
2. кпристи пбјекат или пијашни прпстпр без закљушенпг угпвпра (шлан 21. став 1. пве пдлуке),
3. кпристи пбјекат или пијашни прпстпр супрптнп пдредбама угпвпра из шлана 21. став 3. пве пдлуке,
4. не пдржава пијашни пбјекат кпји кпристи у исправнпм и уреднпм стаоу (шлан 23. став 1. ташка 3.
пве пдлуке),
5. акп ппступи супрптнп шлану 24. пве пдлуке.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се пдгпвпрнп лице у предузећу и другпм правнпм
лицу нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 5.000 дп 50.000 динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се предузетник нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000 дп
250.000 динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана мпже се наплатити нпвшана казна на лицу места предузећу,
другпм правнпм лицу и предузетнику у изнпсу пд 10.000 динара, а пдгпвпрнпм лицу у правнпм лицу
и физишкпм лицу у изнпсу пд 5.000 динара.
Шлан 26.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 5.000 динара казниће се на лицу места физишкп лице за
прекрщај акп:
1. ппступа супрптнп пдредбама шлана 11. пве пдлуке.
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+ Види: шл. 9. Пдлуке - 11/2005-28.
Шлан 27.
Мандатне казне утврђене пвпм пдлукпм, на лицу места наплаћује пвлащћенп лице предузећа
у присуству представника надлежне инспекције или пдељеоа МУП-а.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 28.
Предузеће, кпје пдржава пијацу дужнп је да акт из шлана 8. пве пдлуке дпнпсе у рпку пд 30
дана пд дана оенпг ступаоа на снагу.
Шлан 29.
Предузеће, кпје пдржава пијацу дужнп је да акт из шлана 22. став 2. пве пдлуке дпнесе у рпку
пд 30 дана пд дана оенпг ступаоа на снагу.
Шлан 30.
Пва Пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у службенпм листу Ппщтине
Курщумлија.
Брпј; I-02-182/013
У Курщумлији , дана: 23.12.13.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
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 Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
23.12.2013.гпдине дпнпси
ПДЛУКА
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм ппслпваоа ЈП За пбављаое кпмуналне делатнпсти
„Тпплица“ Курщумлија за 2014.гпдину.

II.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Пдлуку дпставити: ЈПКД“Тпплица“, рашунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-184/013
У Курщумлији, дана 23.12.2013.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
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 Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
23.12.2013.гпдине дпнпси
ПДЛУКА
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм ппслпваоа ЈП „Сппртскп ппслпвни центар Курщумлија“
за 2014.гпдину.
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Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Пдлуку дпставити: ЈП “СПЦ“, рашунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-185/013
У Курщумлији, дана 23.12.2013.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
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 Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
23.12.2013.гпдине дпнпси
ПДЛУКА
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм рада ЈП „Дирекције за изградоу, урбанизам,
планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија за 2014.гпдину.

II.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Пдлуку дпставити: ЈП Дирекцији за изградоу, рашунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-186/013
У Курщумлији, дана 23.12.2013.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (''Сл. гласник РС'' брпј 129/2007) и шлана 41.
Статута ппщтине Курщумлија (''Сл. лист ппщтине Курщумлија'' брпј 22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина
ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј дана 23.12.2013.гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
п пслпбађаоу пд пбавезе плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм се регулище пслпбађаое пбвезника кпји се баве прпизвпднпм делатнпщћу пд
пбавезе плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину.
Шлан 2.
Сви пбвезници ппреза на импвину кпји се баве прпизвпднпм делатнпщћу пслпбађају се пд
пбавеза плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину укпликп у раднпм пднпсу на непдређенп време
имају 5 или вище радника и кпји измире све пбавезе за претхпдни перипд тј. дп 31.12.2013. гпдине а
кпје се пднпсе на ппрез за импвину, кпмуналне таксе за истицаое фирме и све пбавезе кпје се
пднпсе на пстале ппрезе и дппринпсе према Ппрескпј управи.
Шлан 3.
Ппрески пбвезници кпји испуоавају услпве из шлана 2.пве Пдлуке да би се пслпбпдили пд
пбавезе плаћаоа ппреза на импвину дужни су да ппднесу следећу дпкументацију:
- захтев на прпписанпм пбрасцу кпји се ппднпси Пдељеоу за лпкалну ппреску
администрацију, бучет и финансије ппщтине Курщумлија,
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- пптврда издата пд стране Пдељеоа за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије
ппщтине Курщумлија да је ппднпсипц захтева измирип све пбавезе на дан ппднпщеоа захтева,
- кппија рещеоа п регистрацији из АПР-а из кпјег се види да се бави прпизвпднпм
делатнпщћу,
- дпказ п заппщљеним радницима.
Шлан 4.
Захтев за пслпбађаое пд пбавезе плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину ппднпси се пд
01.01.2014.-30.01.2014.гпдине.
Шлан 5.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-183/013
У Курщумлији, 23.12.2013. гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИK СКУПЩТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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