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                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                         ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА 2014 БРОЈ 2 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана 
41. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија бр. 22/08, 3/09 и 7/011) и 
извещтаја председника синдиката Симпп ШИК д.п.п., Скупщтина ппщтине Курщумлија на 
седници пдржанпј дана 08.04.2014.гпдине дпнпси  
 

З А К Љ У Ч А К 

I. ППДРЖАВАЈУ СЕ захтеви радника синдиката Симпп ШИК д.п.п., из Курщумлије 

јер је ппстпјеће стаое у кпмпанији непдрживп и предлаже се синдикату и 

радницима Симпп ШИК-а да пдрже прпизвпдоу на дпсадащоем нивпу какп не 

би заустављаоем прпизвпдое наступила щтета пп кпмпанију. 

II. Обавезује се рукпвпдствп ппщтине Курщумлија да пружи ппмпћ синдикату и 

радницима Симпп ШИК-а у свакпм ппгледу и да заједнп са  представницима 

синдиката ступи у кпнтакт са надлежним Министарствпм и закаже заједнишки 

састанак у Министарству ради превазилажеоа ппстпјеће ситуације.   

III. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 

Курщумлија. 

IV. Закљушак  дпставити: синдикату Симпп ШИК-а и архиви. 

  Брпј: I-02-60/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Устанпве за децу предшкплскпг узраста „Сунце“ 

Куршумлија за 2013.гпдину. 
   

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: ДВ „Сунце“ Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
  Брпј: I-02-55/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                            Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана 
41.став 1.ташка 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Центра за спцијални рад „Бпрпвоак“ Куршумлија 
бр.55-786-01/014 пд 24.03.2014.гпдине,  за 2013.гпдину.   
  

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Центру за спцијални рад „Бпрпвоак“, рашунпвпдству и 
архиви. 

 
 Брпј: I-02-52/014 
 У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Црвенпг крста Куршумлија  бр.39 пд 
01.04.2014.гпдине за 2013.гпдину.   
  

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Црвенпм крсту Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
  Брпј: I-02-46/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду ПШ“Милпје Закић“ из Куршумлије бр.131-02 пд 
25.03.2014.гпдине за 2013.гпдину.  

   
II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 

Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: ОШ“Милпје Закић“, рашунпвпдству и архиви. 
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  Брпј: I-02-47/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Пснпвне шкпле „Дринка Павлпвић“ у Куршумлији 
бр.04-3069 пд 24.03.2014.гпдине,  за 2013.гпдину.    

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 

III. Закљушак  дпставити: ОШ“Дринка Павлпвић“  Курщумлија, рашунпвпдству и 
архиви. 

  Брпј: I-02-56/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Гимназије  Куршумлија бр.232 пд 
24.03.2014.гпдине, за 2013.гпдину.   
  

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Гимназији Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
  Брпј: I-02-48/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Екпнпмске шкпле у Куршумлији  бр.117 пд 
24.3.2014.гпдине за 2013.гпдину.  
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II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Екпнпмскпј щкпли  Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
  Брпј: I-02-53/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија бр. 22/08, 3/09 и 7/011) a на 
предлпг Опщтинскпг већа,  Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 
08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈКПД “Тпплица“ Куршумлија бр.370 пд 
24.03.2014.гпдине, за  2013.гпдину.  
   

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: ЈКПД “Тпплица“ Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
  Брпј: I-02-57/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I.  УСВАЈА СЕ извештај п раду Дпма здравља у Куршумлији бр.699 пд 
27.03.2014.гпдине за 2013.гпдину. 
 

II. Овај закљушак ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 
листу ппщтине Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Дпму здравља Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
 
  Брпј: I-02-49/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                           Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана 
41.став 1.ташка 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Нарпдне библиптеке Куршумлија бр.37/2014 пд 
27.3.2014.гпдине,  за 2013.гпдину.  
   

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Нарпднпј библиптеци, рашунпвпдству и архиви. 
 
  Брпј: I-02-50/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014 .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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈП“Дирекције за изградоу, урбанизам, 
планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппштине Куршумлија“ 
бр.742/2014 пд 28.03.2014.гпдине за 2013.гпдину.   
  

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: ЈП“Дирекцији за изградоу ппщтине Курщумлија“, 
рашунпвпдству и архиви. 

 
  Брпј: I-02-45/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Сппртскпг савеза Куршумлија  за 2013.гпдину.  
  

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Сппртскпм савезу  Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
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  Брпј: I-02-59/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду Туристичке прганизације ппштине Куршумлија 
бр.37/2014 пд 27.03.2014.гпдине за 2013.гпдину.  
   

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Закљушак  дпставити: Туристишкпј прганизацији ппщтине Курщумлија, 
рашунпвпдству и архиви. 

 
  Брпј:I-02-51/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈП СПЦ Кушумлија, бр.101 пд 24.03.2014.гпдине,  за 
2013.гпдину.    

II. Овај закљушак ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 

III. Закљушак  дпставити: ЈП СПЦ Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
 
  Брпј: I-02-54/014 
  У Курщумлији, дана 08.04.2014.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 08.04.2014.гпдине дпнела је 
следеће 
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Р Е Ш Е О Е 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти члана Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија збпг 
ппднпшеоа пставке  и тп: 

 
1. Пантпвић Ратпмир 

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

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити:  Именпванпм  и архиви. 
 
  Брпј: I-02-34/014 
  У Курщумлији, 08.04.2014.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),Скупщтина ппщтине Курщумлија на свпјпј  седници пдржанпј дана 
08.04.2014.гпдине дпнела је следеће 

Р Е Ш Е О Е 
П избпру члана 

Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија 
 

I. У Ппштинскп веће ппштине Куршумлија бира се следеће лице и тп: 
 
  1. Симић Ненад,дипл.инж.маш. 
 

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

 
III. Рещеое дпставити: именпванпм и архиви. 

 
  Брпј: I-02-35/014 
  У Курщумлији, 08.04.2014.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 55.став 5.Закпна п впдама („Сл.гласник РС“ бр.30/2010), 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 и 6/09), и мищљеоа Јавнпг 
впдппривреднпг предузећа „Србијавпде“ Бепград – Впдппривредни центар „Мправа“ Нищ 
бр.07-1254/2 пд 12.03.2014.гпдине, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 
дана  08.04.2014.гпдине, дпнела је 

П  Д  Л  У  К  У 
 

I. ДПНПСИ СЕ Оперативни план за пдбрану пд ппплава за впде другпг реда на 
теритприји ппщтине Курщумлија за 2014.гпдину. 

 
II. Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
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III. Одлуку дпставити:  

- Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј, 
- Архиви. 

  
  Брпј:  I-02-43/014 
  У Курщумлији, 08.04.2014.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                           Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву 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 и 3/09), уз Сагласнпст 
Министарства ппљппривреде, тргпвине, щумарства и впдппривреде – Управа за 
ппљппривреднп земљищте бр.320-11-2598/2014-14 пд 02.04.2014.гпдине, Скупщтина ппщтине 
Курщумлија на седници пдржанпј дана 08.04.2014.гпдине, дпнела је 
 

П Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Гпдищои прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта ппщтине Курщумлија за 2014.гпдину. 
 

Члан 2. 
 Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 

Члан 3. 
 Одлуку дпставити: Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј и архиви. 
 
 Брпј: I-02-41/014 
 У Курщумлији, дана 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                       Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 
На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС брпј 129/07) и шлана 
41.Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/2011),а у 
складу са шланпм  Закпна п јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр. 72/2001 и 88/2013) на предлпг 
Председника ппщтине Курщумлија, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 
дана 08.04.2014.гпдине дпнела је  

П Д Л У К У 
П ППСЛПВНПМ ПРПСТПРУ 
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

I.  ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 Овпм пдлукпм уређује се нашин, услпви и ппступак даваоа у закуп и на кприщћеое 
ппслпвнпг прпстпра на кпме правп јавне свпјине, пднпснп правп кприщћеоа има ппщтина 
Курщумлија (у даљем тексту: ппслпвни прпстпр) у складу са Уредбпм o услoвима прибављаоа 
и oтуђeоа нeпoкрeтнoсти  нeпoсрeднoм пoгoдбoм, даваоа у закуп ствари у jавнoj свojини и 
пoступцима jавнoг надмeтаоа и прикупљаоа писмeних пoнуда и Закпнпм п јавнпј свпјини. 
 

Члан 2. 
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 Ппслпвним прпстпрпм у смислу пве пдлуке сматрају се кпмерцијалне неппкретнпсти у 
јавнпј свпјини ппщтине Курщумлија, пднпснп на кпјима правп кприщћеоа има ппщтинa 
Курщумлија и тп: лпкали,  канцеларијски прпстпр и магацини. 
 Намену и врсту ппслпвне делатнпсти кпја ће се пбављати у ппслпвнпм прпстпру из 
става 1 пвпг шлана пдређује  председник ппщтине Курщумлија пре ппшетка спрпвпђеоа 
ппступка за издаваое у закуп, на предлпг Опщтинскпг већа. 
 

Члан 3. 
 Ппслпвни прпстпр на кпме правп јавне свпјине пднпснп правп кприщћеоа и 
управљаоа  има ппщтина Курщумлија  даје се у закуп на перипд  дп пет гпдина. 
 Одлуку п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра, у фпрми Рещеоа, дпнпси председник 
ппщтине на предлпг ппщтинскпг већа. 
 
II.  НАЧИН И ППСТУПАК ДАВАОА У ЗАКУП 

Члан 4. 
 Ппслпвни прпстпр даје се у закуп: 

1. јавним надметаоем, 
2. прикупљаоем писмених ппнуда,  
3. ппслпвни прпстпр мпже се изузетнп дати у закуп и неппсреднпм ппгпдбпм у 

слушајевима предвиђеним пвпм Одлукпм, Уредбпм o услoвима прибављаоа и 
oтуђeоа нeпoкрeтнoсти  нeпoсрeднoм пoгoдбoм, даваоа у закуп ствари у jавнoj 
свojини и пoступцима jавнoг надмeтаоа и прикупљаоа писмeних пoнуда и 
Закпнпм п јавнпј свпјини. 

Члан 5. 
 Ппступак даваоа у закуп пп пдредбама пве пдлуке, спрпвпди кпмисија кпју Рещеоем 
фпрмира председник ппщтине. 
 Кпмисију шине председник и шетири шлана.  
 Кпмисија пдлушује већинпм гласпва присутних шланпва кпмисије. 
   
Јавнп надметаое/ прикупљаое писмених ппнуда. 
 

Члан 6. 
 
 Кпмисија је дужна да накпн щтп је дпнетп Рещеое п фпрмираоу кпмисије и акта п 
даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра пбјави пглас п спрпвпђеоу ппступка јавнпг надметаоа или 
прикупљаоа писмених ппнуда за даваое у закуп ппслпвнпг прпстпра. 
 
 

Члан 7. 
 Oглас из шлана 6 пве Одлуке, кojи сe oбjављуje у срeдствима jавнoг инфoрмисаоа, 
oбавeзнo садржи: 
– назив oргана и кoрисника нeпoкрeтнoсти кojа сe даje у закуп у jавнoj свojини (назив 
закупoдавца); 
– ближe пoдаткe o нашину даваоа у закуп нeпoкрeтнoсти у jавнoj свojини (jавнo надмeтаоe 
или прикупљаоe писмeних пoнуда); 
– oпис нeпoкрeтнoсти у jавнoj свojини кojа сe даje у закуп; 
– услoвe пoд кojима сe нeпoкрeтнoст у jавнoj свojини даje у закуп (рoк траjаоа закупа и др.); 
– oбавeзe закупца у вeзи са кoрищћeоeм нeпoкрeтнoсти за oдрeђeну сврху и намeну; 
– врeмe и мeстo oдржаваоа jавнoг надмeтаоа, oднoснo разматраоа приспeлих пoнуда; 
– нашин, мeстo и врeмe за дoстављаоe приjава за ушeщћe у пoступку jавнoг надмeтаоа, 
oднoснo писмeних пoнуда за ушeщћe у пoступку прикупљаоа писмeних пoнуда; 
– мeстo и врeмe увида у дoкумeнтациjу у вeзи са нeпoкрeтнoсти кojа сe даje у закуп; 
– пoшeтну, oднoснo наjнижу висину закупнинe пo кojoj сe нeпoкрeтнoст у jавнoj свojини мoжe 
дати у закуп; 
– висину и нашин пoлагаоа дeпoзита; 
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– рoк за пoвраћаj дeпoзита ушeсницима кojи нису успeли на jавнoм надмeтаоу, oднoснo у 
пoступку прикупљаоа писмeних пoнуда. 

Члан 8. 
 Приjава, oднoснo пoнуда кojа сe дoставља oбавeзнo садржи:  

- дoказ o уплати дeпoзита,  
- изнoс закупнинe кojа сe нуди,  
- за физишка лица: имe и прeзимe, адрeсу, брoj лишнe картe, jeдинствeни матишни 

брoj грађана,  
- за прeдузeтникe: имe и прeзимe прeдузeтника, адрeсу, брoj лишнe картe, 

jeдинствeни брoj грађана, назив радоe, матишни брoj,  
- за правна лица: назив и сeдищтe, кoпиjу рeщeоа o упису правнoг лица у рeгистар 

кoд надлeжнoг oргана, каo и пунoмoћje за лицe кoje заступа пoднoсиoца приjавe. 
 Пoднoсиoци нeблагoврeмeнe или нeпoтпунe приjавe, oднoснo пoнудe нe мoгу 
ушeствoвати у пoступку jавнoг надмeтаоа или прикупљаоа писмeних пoнуда, а нeпoтпунe или 
нeблагoврeмeнe приjавe, oднoснo пoнудe сe oдбацуjу. 
 

Члан 9. 
 Пoступак jавнoг надмeтаоа сматра сe успeлим и у слушаjу дoстављаоа jeднe исправнe 
приjавe за ушeщћe кojoм сe пoднoсилац приjавe рeгиструje и присуствуje jавнoм надмeтаоу и 
прoглащава закупцeм, акo прихвати пoшeтну висину закупнинe пo кojoj сe нeпoкрeтнoст мoжe 
дати у закуп. 
Укoликo пoднoсилац приjавe нe прихвати пoшeтну висину закупнинe, губи правo на враћаоe 
дeпoзита. 
Пoступак прикупљаоа писмeних пoнуда спрoвeщћe сe акo сe приjави наjмаоe jeдан ушeсник. 

 
Члан 10. 

 Избoр наjпoвoљниjeг пoнуђаша врщи сe примeнoм критeриjума висинe пoнуђeнe 
закупнинe. 
Укoликo у пoступку два или вищe пoнуђаша пoнудe исти изнoс закупнинe, кoмисиjа из шлана 5 
oвe Одлуке задржава правo да избoр наjпoвoљниjeг пoнуђаша изврщи пo слoбoднoм увeрeоу. 

 
Члан 11. 

 На ппступак даваоа у закуп ппслпвнпг прпстпра путем прикупљаоа писмених ппнуда  
схпднп се примеоују пдредбе пве пдлуке кпјима се уређује даваое у закуп ппслпвнпг  
прпстпра путем јавнпг надметаоа. 
 
 Неппсредна ппгпдба 
 

Члан 12. 
 Ппслпвни прпстпр у jавнoj свojини мoже сe изузeтнo, дати у закуп и ван пoступка jавнoг 
надмeтаоа, oднoснo прикупљаоа писмeних пoнуда, у слушаjeвима: 
– када закуп тражe амбасадe страних држава у Рeпублици Србиjи, каo и тргoвинска и вojна 
прeдставнищтва и другe oрганизациje при диплoматскo-кoнзуларним прeдставнищтвима у 
Рeпублици Србиjи, пoд услoвoм рeципрoцитeта, мeђунарoднe oрганизациje за пoмoћ и 
сарадоу са зeмљама Eврoпскe униje, мeђунарoднe хуманитарнe oрганизациje у циљу 
oбeзбeђeоа услoва за смeщтаj и рад у Рeпублици Србиjи, каo и дoмаћe хуманитарнe 
oрганизациje, пoлитишкe странкe, oрганизациje и удружeоа грађана из oбласти здравства, 
културe, наукe, прoсвeтe, спoрта, сoциjалнe и дeшиje защтитe, пoд услoвoм да таj прoстoр нe 
кoристe за oствариваоe прихoда; 
– када закупац прeстанe да oбавља свojу дeлатнoст, услeд тeщкe бoлeсти, oдласка у пeнзиjу 
или смрти, а дoдeлу у закуп тражи брашни друг, дeтe или рoдитeљ закупца (шланoви 
пoрoдишнoг дoмаћинства), пoд услoвoм да настави са oбављаоeм истe дeлатнoсти; 
– када закупац – правнo лицe тражи oдрeђиваоe за закупца другo правнo лицe шиjи je oсниваш 
или када закупац – правнo лицe тражи oдрeђиваоe за закупца другo правнo лицe, а oба 
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правна лица имаjу истoг oсниваша, oднoснo када je кoд закупца – правнoг лица дoщлo дo 
oдрeђeних статусних прoмeна; 
– када закупац – физишкo лицe тражи oдрeђиваоe за закупца правнo лицe шиjи je oсниваш или 
када oсниваш правнoг лица, збoг брисаоа истoг из рeгистра надлeжнoг oргана, тражи да будe 
oдрeђeн за закупца, каo физишкo лицe; 
– када закупац кojи je урeднo измириваo oбавeзу плаћаоа закупнинe, тражи прoдужeоe 
угoвoра o закупу, закљушeнoг на oдрeђeнo врeмe, наjраниje три мeсeца, а наjкасниje мeсeц 
дана прe истeка угoвoра o закупу; 
– када сe ппслпвни прпстпр даje за пoтрeбe oдржаваоа спoртских, културних, саjамских, 
наушних и других слишних пoтрeба, а рoк закупа je краћи oд 30 дана; 
– када сe ппслпвни прпстпр нe изда у закуп пoслe спрoвeдeнoг jeднoг пoступка jавнoг 
oглащаваоа, али нe испoд тржищнe висинe закупнинe за ту нeпoкрeтнoст, oднoснo висинe 
закупнинe прoписанe oпщтим актoм надлeжнoг oргана; 
– када даваоe у закуп тражи физишкo лицe кojeм je та нeпoкрeтнoст oдузeта 
нациoнализациjoм, oднoснo оeгoви наслeдници, пoд услoвoм да je пoкрeнут пoступак за 
враћаоe oдузeтe имoвинe прeд надлeжним oрганoм; 
– када jeдан oд закупаца истe нeпoкрeтнoсти тражи прeстанак закупoдавнoг oднoса, а други 
закупац тражи закљушeоe угoвoра o закупу, каo jeдини закупац; 
– када закупац – правнo лицe затражи oдрeђиваоe за закупца ппслпвнпг прпстпра другo 
правнo лицe, пoд услoвoм да oнo измири цeлoкупан дуг закупца настаo услeд нeплаћаоа 
закупнинe и трoщкoва кoрищћeоа закупљeнe нeпoкрeтнoсти, а укoликo таj дуг ниje мoгућe 
намирити на други нашин; 
– када je тo пoтрeбнo ради бoљe oрганизациje и eфикаснoсти рада нoсиoца права jавнe 
свojинe, oднoснo кoрисника ствари у jавнoj свojини, каo и пoсeбних служби и oрганизациjа 
шиjи су oни oсниваши; 
Oдлуку o даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра из става 1. oвoг шлана дoнoси председник 
ппщтине, на oбразлoжeн прeдлoг кoмисиje. 
 

Члан 13. 
 Пoслoвни прoстoр у jавнoj свojини даje сe у закуп ради стицаоа прихoда, пoлазeћи oд 
прoцeоeнe тржищнe висинe закупнинe утврђeнe на oснoву oпщтег акта jeдинице лoкалнe 
самoуправe кojим сe урeђуje закупнина за пoслoвни прoстoр – ценпвник закупа ппслпвнпг 
прпстпра, а прeма лoкациjи пoслoвнoг прoстoра, какo у пoглeду утврђиваоа пoшeтнe висинe 
закупнинe, такo и у пoглeду разврставаоа лoкациjа пo зoнама и дeлатнoстима. 
 Одлуку п ценпвнику закупа ппслпвнпг прпстпра дпнпси Опщтинскп веће ппщтине 
Курщумлија на предлпг Одељеоа за бучет, финансије и лпкалну ппреску администрацију. 
У слушаjу да ниje дoнeт oпщти акт jeдиницe лoкалнe самoуправe из става 1. oвoг шлана, 
прoцeну тржищнe висинe закупнинe утврдићe надлeжни пoрeски oрган лпкалне ппреске 
администрације. 
Висина закупнинe за oсталe нeпoкрeтнoсти у jавнoj свojини утврђуje сe у складу са пoсeбним 
прoписима. 

Члан 14. 
 Закупац нe мoжe врщити адаптациjу пoслoвнoг прoстoра бeз прeтхoднe сагласнoсти 
закупoдавца. 
Сви трoщкoви адаптациje закупљeнe нeпoкрeтнoсти изврщeнe у складу са ставoм 1. oвoг шлана 
падаjу на тeрeт закупца. 

Члан 15. 
 Закупoдавац мoжe пo захтeву закупца oдoбрити извoђeоe радoва кojи имаjу карактeр 
инвeстициoнoг oдржаваоа на закупљeнoj нeпoкрeтнoсти, прeма уoбишаjeним стандардима и 
важeћим прoписима у oбласти грађeвинарства. 
Извeщтаj o пoстojeћeм стаоу нeпoкрeтнoсти, са oписoм, прeдмeрoм и прeдрашунoм 
планираних радoва, трeба да изради oвлащћeни судски вeщтак oдгoвараjућe струкe, oднoснo 
oвлащћeна oрганизациjа, са кojим закупoдавац трeба да закљуши угoвoр o пoслoвнoj сарадои, 
с тим да трoщкoвe израдe oвe дoкумeнтациje снoси закупац. 
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Закупац je у oбавeзи да сe тoкoм извoђeоа радoва oдoбрeних oд странe закупoдавца, у 
пoступку oписанoм у ставу 2. oвoг шлана, придржава oдoбрeнoг oписа, прeдмeра и прeдрашуна, 
каo и да у слушаjу oдступаоа oд oдoбрeних радoва на инвeстициoнoм oдржаваоу пoслoвнoг 
прoстoра у свакoм пojeдинашнoм слушаjу oд закупoдавца тражи oдoбрeоe за тo oдступаоe. 
Радoви на инвeстициoнoм oдржаваоу изврщeни супрoтнo ставу 3. oвoг шлана, каo и радoви 
кojи прeвазилазe уoбишаjeнe стандардe за ту врсту радoва, нeћe сe признати закупцу. 
Накoн извoђeоа радoва уз сагласнoст закупoдавца на нашин и у пoступку oписанoм у oвoм 
шлану, закупац je у oбавeзи да закупoдавцу пoднeсe захтeв за признаваоe трoщкoва 
инвeстициoнoг oдржаваоа пoслoвнoг прoстoра, уз кojи сe каo дoказ дoстављаjу рашуни, с тим 
да изнoс улoжeних срeдстава мoра бити вeрификoван oд странe oвлащћeнoг вeщтака, oднoснo 
oрганизациje, кojа ћe прoцeнити врeднoст, квалитeт и стандард извeдeних радoва и укупнoг 
стаоа нeпoкрeтнoсти, у oднoсу на извeщтаj o пoстojeћeм стаоу, oпис, прeдмeр и прeдрашун 
планираних радoва oдoбрeних oд странe закупoдавца. 
Закупац кojи je уз сагласнoст закупoдавца у инвeстициoнo oдржаваоe у пoслoвни прoстoр, у 
смислу oвoг шлана, улoжиo сoпствeна срeдства, има правo на умаоeоe закупнинe у изнoсу oд 
наjвищe 50 % oд мeсeшнe закупнинe, за пeриoд кojи oдгoвара висини улoжeних срeдстава, бeз 
мoгућнoсти признаваоа свojинских права на пoслoвнoм прoстoру пo oснoву улагаоа 
срeдстава. 
 Изузeтнo oд става 6. oвoг шлана, а на oснoву пoсeбнo oбразлoжeнe oдлукe надлeжнoг 
oргана нoсиoца права jавнe свojинe, изнoс закупнинe мoжe бити умаоeн и за вeћи прoцeнат. 
 

Члан 16. 
 Укпликп је ппщтина Курщумлија кoрисник ствари у jавнoj свojини а ниje нoсилац права 
jавнe свojинe у oбавeзи  je да нoсиoцу права jавнe свojинe Републици Србији, прекп 
Републишке дирекције за импвину Републике Србије дoстави пoдаткe o спрoвeдeнoм пoступку 
даваоа у закуп ппслпвнпг прпстпра у jавнoj свojини, у рoку oд oсам дана пo oкoншаоу 
пoступка. 
 
III.  ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА, ПРАВА И ПБАВЕЗЕ 
УГПВПРНИХ СТРАНА И  ПРЕСТАНАК УГПВПРА 
 

Члан 17. 
 На пснпву Рещеоа п даваоу ппслпвнпг прпстпра у закуп између закуппдаваца и 
закупца закљушује се угпвпр п закупу ппслпвнпг прпстпра. 
 Закупац је дужан да угпвпр закљуши у рпку пд 8 дана пд дана пријема ппзива. 
 Укпликп закупац у пстављенпм  рпку из става 2 пвпг шлана не закљуши  угпвпр, 
сматраће се  да је пдустап пд закупа ппслпвнпг прпстпра. 
 

Члан 18. 
 
 Угпвпр п закупу ппслпвнпг прпстпра садржи: 
 - назнашеое угпвпрних страна. 
 - назнашеое ппслпвнпг прпстпра 
 - назнашеое ппслпвне делатнпсти кпју ће закупац врщити у ппслпвнпм прпстпру 
 - пдредбе п кприщћеоу заједнишких уређаја у ппслпвнпм прпстпру 
 - нашин прпмене, пднпснп прпщиреое делатнпсти 
 - пдредбе п времену на кпји је угпвпр закљушен. 
 - изнпс закупнине и накнаде за кприщћеое  уређаја , кап и време оихпвпг плаћаоа 
 - пдредбе п забарани даваоа ппслпвнпг прпстпра  у ппдзакуп 
 - пдредбе  п птказу и птказним рпкпвима. 
 - местп и датум закљушеоа  угпвпра и пптписе угпвпрних страна.. 
 - пдредбе п трпщкпвима текућег и инвестиципнпг пдржаваоа 
             - пдредбе п нашину плаћаоа трпщкпва кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра ( ел. енергије, 
впде, грађевинскпг земљищта и др.) 

Члан 19. 



Страна      38    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 2           Датум: 09.04.2014.гпдине 

 Правнп пднпснп физишкп лице кпме је ппслпвни прпстпр дат у закуп пбавезнп је да: 
- кпристи ппслпвни прпстпр у складу с наменпм кпја је утврђена угпвпрпм 
- не даје ппслпвни прпстпр у ппдзакуп, пднпснп уступа на кприщћеое 
- у пдређенпм рпку плаћа закупнину 
- плаћа трпщкпве кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра (електришна енергија, грејаое,  

друге кпмуналне услуге) 
- снпси  трпщкпве текућег пдржаваоа, хитних интервенција, кприщћеоа   

заједнишких прпстприја и кпмуналних услуга, кап и  инвестиципнпг пдржаваоа (делимишнпг 
или  пптпунпг) сразмернп квадратури ппслпвнпг прпстпра 

- шува и пдржава уређаје, апарате и друге ппреме са кпјпм је ппслпвни прпстпр дат у  
закуп 

- преда ппслпвни прпстпр пп истеку времена закупа у исправнпм стаоу 
- надпкади щтету насталу у ппслпвнпм прпстпру и ппреми кпја му је предата на  

кприщћеое псим пне настале услед редпвне упптребе. 
 

Члан 20. 
 Угпвпр п закупу ппслпвнпг прпстпра престаје: 

- сппразумпм закупца и закуппдавца 
- прптекпм времена на кпји је закљушен 
- птказпм 
- птуђеоем ппслпвнпг прпстпра, пднпснп укпликп на пснпву пдлуке надлежнпг 

пргана и пп прпписима п денаципнализацији, дпђе дп враћаоа ппслпвнпг прпстпра 
у свпјини ранијих власника 

- прппащћу ппслпвне прпстприје пднпснп данпм изврщеоа пдлуке надлежнпг 
пргана  

п рущеоу. 
 -       у другим слушајевима предвиђеним закпнпм. 
 

Члан 21. 
 Угпвпрне стране мпгу раскинути угпвпр акп се збпг прпмеоених пкплнпсти, кпје се 
нису мпгле предвидети  у тренутку  закљушеоа угпвпра не мпже пстварити сврха  угпвпра. 
 

Члан 22. 
 Закуппдавац има правп да пткаже угпвпр п закупу нарпшитп из следећих разлпга: 

- акп закупац не плати закупнину ни у рпку пд 15 дана ппщтп да је закуппдавац 
ппзвап на плаћаое. 

- акп се  ппслпвни прпстпр не кпристи у складу  са угпвпрнпм наменпм или се утврди 
да се исти не кпристи дуже пд 30 дана. 

- акп се издаје у ппдзакуп или на други нашин уступа на кприщћеое, без претхпдне 
сагласнпсти закуппдавца у слушајевима предвиђеним пвпм Одлукпм. 

- акп се у ппслпвнпм прпстпру изврще  прпмене без пптребне сагласнпсти 
закуппдавца 

- акп се не  врщи пржаваое у складу да угпвпрпм. 
- акп свпјпм кривицпм изазпве прппаст или пщтећеое ппслпвнпг прпстпра и не 

изврщи санацију истпг у пдређенпм рпку 
- aкп закупац не изврщава друге пбавезе предвиђене  угпвпрпм п закупу ппслпвнпг 

прпстпра. 
- акп закуппдавцу ппслпвни прпстпр буде пптребан за пствариваое права и 

дужнпсти јединице лпкалне сампуправе, пднпснп оених пргана или прганизација 
шији је пна псниваш, директним или индиректним кприсницима бучета и тиме 
престану да буду кпмерцијалне неппкретнпсти, щтп се утврђује ппсебнпм Одлукпм 
ппщтинскпг већа. 

- акп је закуппдавац нпсилац права кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра датпг у закуп а 
нпсилац права јавне свпјине птуђи, да у закуп трећем лицу или на други нашин 
врщи распплагаое ппслпвним прпстпрпм а тп захева раскид угпвпра п закупу. 



Страна      39    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 2           Датум: 09.04.2014.гпдине 

 
Прпмене у пбављаоу ппслпвне делатнпсти. 

Члан 23. 
 Закупац мпже прпменити делатнпст или ппред угпвпрпм предвиђене пбавља другу 
делатнпст у ппслпвнпм прпстпру, уз претхпдну писмену сагласнпст закуппдавца. 
 Пп дпбијаоу сагласнпсти закупац је дужан да закљуши Анекс угпвпра п закупу у рпку пд 
8 дана пд дана дпбијаоа сагласнпсти. 
 Укпликп закупац у пстављенпм рпку не закљуши анекс угпвпра сматраће се да је 
пдустап пд захтева за прпмену. 

Члан 24. 
 Прпмена  делатнпсти, пднпснп пбављаое ппред угпвпрпм предвиђене и друге 
делатнпсти, а без претхпдне писмене сагласнпти закуппдаваца, јесте пснпв за птказ Угпвпра п 
закупу. 
 
IV. УТВРЂИВАОЕ ЗАКУПНИНЕ И НАПЛАТА. 

Члан 25. 
 Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија, на предлпг Одељеоа за бучет, финансије и 
лпкалну ппреску администрацију дпнпси  ценпвник кпјим се утврђује  висина закупнине  
пднпснп накнаде за кприщћеое ппслпнпг прпстпра зависнп пд лпкације ппслпвнпг прпстпра 
пп зпнама и делатнпстима. 

Члан 26. 
 Када се ппслпвни прпстпр даје у закуп у ппступку јавнпг надметаоа, пднпснп 
прикупљаоем писмених ппнуда, висина закупнине пдређена је изнпспм ппнуде лица кпје је 
далп највећу ппнуду и пдређенп за закупца, и исти не мпже бити нижи пд ппшетнпг изнпса 
закупнине утврђенпг ценпвникпм. 

Члан 27. 
 Када су у тпку закуппдавнпг  пднпса закупнина за пдређену делатнпст ценпвникпм 
утврди у вищем изнпсу пд изнпса из шлана 26 пве пдлуке, закупац је дужан да дп истека рпка 
закупа плаћа закупнину утврђену ценпвникпм. 
 Када у тпку закуппдавнпг пднпса дпђе дп прпмене висине закупнине, пднпснп иста 
буде утврђена пд стране надлежнпг пргана ппщтине Курщумлија у већем изнпсу, закупац је 
дужан да плаћа такп утврђену закупнину пп пријему пбвещтеоа п прпмени цена, на исти 
нашин и у рпкпвима кап и дп тада. 

Члан 28. 
 Наплата закупнине врщи се прекп уплатнпг рашуна јавних прихпда ''Прихпди пд даваоа 
у закуп пбјеката ппщтине''. 
 Надзпр над изврщеоем угпвпра у ппгледу наплате закупнине врщи Одељеое за бучет, 
финансије и лпкалну ппреску администрацију. 
 Надзпр над изврщеоем угпвпра у ппгледу свих других угпвпрних пбавеза врщи 
Одељеое за привреду и лпкални екпнпмски развпј. 
 Свакп Одељеое из делпкруга свпјих надзпрних пбавеза п неизврщаваоу и крщеоу 
угпвпрних пбавеза пд стране закупца благпвременп пбавещтава Председника ппщтине и 
предлаже мере за оихпвп птклаоаое пднпснп раскид угпвпра. 
 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 29. 
 Угпвпри п закупу ппслпвнпг прпстпра са закупцима кпји су исте дпбили пп  раније 
важећим  прпписима, анексираће се на перипд закупа уз складу са шланпм 3 пве Одлукпм ппд 
услпвима из претхпднпг угпвпра и на пснпву Рещеоа п измени рещеоа п дпдели ппслпвнпг 
прпстпра у закуп, и самп укпликп је закупац пп претхпднп закљушенпм угпвпру уреднп 
изврщавап све свпје пбавезе према закуппдавцу и пбавезе предвиђене угпвпрпм или 
предугпвпрпм п закупу. 

Члан 30. 



Страна      40    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 2           Датум: 09.04.2014.гпдине 

 Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п ппслпвнпм прпстпру ппщтине 
Курщумлија бр. I-361-8/2009 пд 31.03.2009. гпдине, пбјављена у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија бр. 4/2009. 

Члан 31. 
 
 Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
 
 Брпј: I-02-58/014 
 У Курщумлији, 08.04.2014.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. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/2008,08/09 и 7/2011) 
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 08.04.2014. гпдине дпнпси  

 
П Д Л У К У 

П ИЗГРАДОИ УЛИЦЕ ТАКПВСКЕ 
 

Члан 1. 
 Овпм Одлукпм утврђује се да је пд интереса ппщтине изградоа улице Такпвске у 
Курщумлији, прпписују се услпви и нашин изградое улице Такпвске у Курщумлији и пдређује 
инвеститпр и нпсилац радпва на изградои улице. 
 

Члан 2. 
 Кап инвеститпр изградое улице Такпвске у Курщумлији пдређује се ппщтина 
Курщумлија а прекп ЈП Дирекције за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и 
стамбене ппслпве Курщумлија, кап нпсипца ппсла, шији је псниваш ппщтина Курщумлија. 
 

Члан 3. 
 Сва распплпжива прпјектна дпкументација кпју је кап инвеститпр израдила или ће 
израдити ЈП Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве 
Курщумлија а за пптребе ппщтине Курщумлија ппслужиће за припремне радое у сврху 
експрппријације ради утврђиваоа јавнпг интереса за изградоу улице Такпвске, кап и за 
дпнпщеое, пднпснп измену и усклађиваое пдгпварајућих планиских и других аката, 
сагласнпсти и дпзвпла. 
Овлащћује се ЈП Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене 
ппслпве Курщумлија да изради сву неппхпдну прпјектну дпкументацију у циљу изградое 
улице Такпвске у Курщумлији. 
Овлащћује се председник ппщтине Курщумлија да прекп надлежних пргана ппщтине 
Курщумлија (Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј) ппкрене ппступак евентуалне 
измене и усклађиваоа планских аката у циљу спрпвпђеоа пве Одлуке а ради прикупљаоа 
пптребне дпкументације за утврђиваое јавнпг интереса. 
 

Члан 4. 
 Изградоа улице Такпвске у смислу пве Одлуке пбухвата изградоу пбјекта – градске 
улице на катастарским парцелама бр. 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 1025, 1024, 1023, 
1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015 и 1014 КО Курщумлија пд швпрне ташке О 40 
(521389,37, 4778386,92) дп О 27 (521184,34, 4778546,09), щирине 5 метара без трптпара – са 
ивишоацима дп укупне щирине 5,5 метара. 
 

Члан 5. 
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 На пснпву пве Одлуке, прпјекта експрппријације и пстале прпјетне дпкументације 
ппднеће се предлпг Влади Републике Србије за утврђиваое јавнпг интереса за 
експрппријацију ради изградое улице Стевана Бинишкпг у смислу шлана 4. пве Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија". 
 
 БРОЈ: I-02-33/014 
 У КУРШУМЛИЈИ, 08.04.2013. ГОДИНЕ 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                 Горан Бојовић.проф.с.р. 
  
 На пснпву 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, 8/09 и 7/011), 
Извещтаја ЈП Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене 
ппслпве ппщтине Курщумлија бр.I-1310/2013 пд 06.08.2013.гпдине, на предлпг Председника 
ппщтине, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана  08.04.2014.гпдине, 
дпнела је 

П Д Л У К У 
П ДППУНИ ПДЛУКЕ П ПРПМЕНИ ПСНИВАЧКПГ АКТА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДОУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАОЕ, ПРПЈЕКТПВАОЕ 

И СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци п прпмени пснивашкпг акта јавнпг предузећа Дирекција за изградоу, 
урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија („Сл.лист 
ппщтине Курщумлија“ бр.3/2013) меоа се шлан 14 такп щтп се ппсле решенице: „4213 – 
изградоа мпстпва и тунела дпдаје нпви ред кпји гласи: „5221 – Услужне делатнпсти у 
кппненпм сапбраћају“. 
 

Члан 2. 
 У свему псталпм Одлука п прпмени пснивашкпг акта јавнпг предузећа Дирекција за 
изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија 
(„Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/2013) пстаје непрпмеоена. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 
 Брпј: I-02-31/014 
 У Курщумлији, 08.04.2014.гпдине. 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
              Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
            На пснпву шлана 28.став 1.ташка 9 Закпна п планираоу и изградои (Службени гласник 
Републике Србије,бр.72/09,24/11)шлана 19.Правилника п нашину и ппступку расписиваоа и 
спрпвпђеоа урбанистишкп-архитектпнскпг кпнкурса (Службени гласник Републике Србије 
бр.58/12) и шл.41.Статута Опщтине Курщумлија  (Службени лист Опщтине Курщумлија бр. 
22/08, 8/09 и 7/011) Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници  пдржанпј дана: 
08.04.2014.гпдине, дпнпси 
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П Д Л У К У 
п расписиваоу кпнкурса за израду урбанистичкп-архитектпнскпг решеоа 

центра  Куршумлији и неппсреднпг пкружеоа 
 

Члан 1. 
              На пснпву пве Одлуке расписаће се кпнкурс за израду Идејнпг урбанистишкп- 
архитектпнскпг рещеоа центра  Курщумлији и неппсреднпг пкружеоа (у даљем даљем 
тексту:Кпнкурс). 
               Пп врсти: Кпнкурс је птвпрени,идејни. 
 
                                                                         Члан 2. 
              Циљ Кпнкурса је избпр најбпљег Идејнпг урбанистишкп-архитектпнскпг рещеоа. 
 
                                                                         Члан 3. 
               Кпнкурспм су пбухваћен прпстпр ужег центра града са неппсредним пкружеоем, 
прпстпр Бензинске пумпе пд улице 16.фебруар, улица Вука Карачића, улица Св.Ане, 
Прплетерских Бригада, дп улице Немаоине, Рада Драинца, правац улица Кпсте Впјинпвића, 
улица Палих Бпраца  дп Бензинске пумпе и деп Кпспвскее улице дп улице Карђпрђеве.Укупна 
ппврщина прпстпрне целине кпја је предмет кпнкурса изнпси  5,00 ha,a укљушујући и делпве 
неппсреднпг прпщиреоа  2,10 ha(ппврщину пдређује РГЗ-служба за неппкретнпст 
Курщумлија). 
                                                                         Члан 4. 
             Кпнкурс расписује Опщтина Курщумлија и ЈП Дирекција за изградоу урбанизам, 
планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија (у даљем 
тексту.расписиваши). 
             На пснпву струшних и технишких квалификација и референци у прганизацији 
кпнкурса,кап и прганизаципних сппспбнпсти за спрпвпђеое кпнкурса расписиваши ппверавају 
спрпвпђеое Кпнкурса Удружеоу урбаниста Србије (у даљем тексту.спрпвпдилац) 
            Опщтина Курщумлија пвлащћује ЈП Дирекција за изградоу урбанизам, планираое, 
прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија за реализацију кпнкурса. 
            Међуспбни пднпси у спрпвпђеоу кпнкурса између расписиваша и спрпвпдипца уређује 
се угпвпрпм п спрпвпђеоу Кпнкурса. 

Члан 5. 
            Жири кпнкурса је кплективнп телп пбразпванп пд стране Преседника ппщтине да 
пцеоује рангира и бира кпнкурсне радпве. 
            Жири бира седам шланпва и тп.два представника расписиваша и  пет струшних шланпва. 
             Расписиваши  именују  струшне шланпве и заменике струшних шланпва жирија у састав 
жирија,кпје на пснпву струшних квалификација и референци у пбласти кпнкурснпг задатка 
предлажу: 
              1.Удружеое урбаниста Србије 
              2.Републишки завпд за защтиту сппменика културе. 
 

Члан 6. 
             Удружеое урбаниста Србије именује једнпг известипца према струшним 
квалификацијама у пбласти кпнкурснпг задатка. 
               Известипци пбављају предхпдни преглед кпнкурсних радпва,утврђују испуоенпст 
кпнкурсних услпва датих кпнкурсним задаткпм и п тпме без вреднпсних кпнптација 
извещтавају струшни жири у свим фазама Кпнкурса. 
 
                                                                          Члан 7. 
              Удружеое урбаниста Србије именује лице за пбављао административнп технишких 
ппслпва тпкпм Кпнкурса. 
                                                                           Члан 8. 
             Средства за израду плана пбезбеђена су у бучету Опщтине Курщумлија. 
             Висина кпнкурснпг фпнда је 300.000,00 динара. 
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                                                                          Члан  9. 
            Оквирни рпк за спрпвпђеое кпнкурса је април 2014. гпдине дп јул 2014.гпдине. 
 
                                                                           Члан 10. 
           Излпжба радпва са дискусијпм пдржаће се у Скупщтинскпј сали Опщтине Курщумлија. 
 
                                                                          Члан 11. 
          Овлащћује се Преседник ппщтине за именпваое шланпва жирија и заменика. 
                                                                            
                                                                           Члан 12. 
          Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија“. 
 
 Брпј: I-02-44/014 
 У Курщумлији, дана: 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                                        Горан Бојовић,проф.с.р. 

 
О б р а з л п ж е о е 

                  
                   Правилникпм п нашину и ппступку за расписиваое и спрпвпђеое урбанистишкп-
архитектпнскпг кпнкурса  утврђенп је да се Кпнкурс расписује на пснпву пдлуке надлежнпг 
пргана јединице лпкалне сампуправе. 
                   Статутпм Опщтине Курщумлије утврђенп је да Скупщтина Опщтине Курщумлија 
дпнпси прпписе и друге ппщте акте и у складу са тим је и надлежна за дпнпщеое пве Одлуке. 
                   Одлука п расписиваоу кпнкурса садржи:предмет кпнкурса,циљ кпнкурса,нашин 
финансираоа,пквирне рпкпве,висину кпнкурснпг фпнда.Одлукпм се пдређује да ли кпнкурс 
спрпвпди неппсреднп расписиваши или другп лице кпме се ппверава спрпвпђеое 
Кпнкурса,пдређује жири,струшни известипци и лице за пбављаое административних ппслпва 
тпкпм кпнкурса. 
                  Границпм кпнкурса је пбухваћен центар града са неппсредним пкружеоем и шине 
најрепрезентативнији деп. 
                  У  Курщумлији ппд центрпм традиципналнп се ппдразумева Парк Ослпбпдипцима пд 
турака и Тпплишкпг устанка.Међутим прпстпр се мпра ппсматра интегралнп са неппсредним 
пкружеоем,уливним улицама и припадајућим блпкпвима кпји се налазе између улица и 
дирекнп се настављају на прпстпр ужег дела. 
                  Циљ кпнкурса је да се за драгпцени,најрепрезентативнији прпстпр ужег центра 
дпбију разнпврсна идејна рещеоа кпјим треба да се  дефинищу прпстпрна прганизација и 
уређеое и тп пре свега: 
                 -партернп уређеое са предлпгпм намена и планираних  садржаја,сапбраћајем и 
нивелацијпм; 
                 -расппред зелених ппврщина; 
                 -урбани мпбилијари и пстали декпративни елементи; 
                 -декпративна расвета; 
                 -архитектпска рещеоа пбјеката; 
                 -графишки дизај путпказа и инфпрмаципних табли и др. 
                  
                 Одлука се пбјављује п расписиваоу Кпнкурса пбјављује се у Службенпм  листу 
Опщтине Курщумлије. 
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 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана 
41.став 1.ташка 22.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 08.04.2014.гпдине дпнпси  

П Д Л У К У 
 

I. УСВАЈА СЕ Ценпвник впдпвпдних и канализаципних услуга ЈКПД „Тпплица“ 
Куршумлија бр.369 пд 24.03.2014.гпдине, за 2014.гпдину. 
    

II. Ова пдлука ступа на снагу  данпм  пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија. 
 

III. Одлуку  дпставити: ЈКПД “Тпплица“ Курщумлија, рашунпвпдству и архиви. 
 
 
 Брпј: I-02-40/014 
 У Курщумлији, дана 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                          Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
  На пснпву шлана 52. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС” бр. 
72/09,81/09 исправка 64/10 и 24/11), шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија (''Сл.лист ппщтине 
Курщумлија бр 22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија  на седници пдржанпј  
дана 08.04.2014.гпдине  дпнела је 

Р Е Ш Е О Е 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ  дужнпсти шлана Кпмисије за планпве ппщтине 
Курщумлија испред лпкалне сампуправе и тп: 

 
1. Миленкпвић Драган, дипл.инж.грађ.  

 
II.  Овп рещеое ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу 

ппщтине Курщумлија. 
 

III.     Рещеое дпставити шлану кпмисије, председнику кпмисије и архиви. 
 
 
 Брпј: I-02-38/014 
 Дана: 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                              Гпран Бпјпвић,прпф.с.р. 
  
 На пснпву шлана 52. Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС“бр. 72/09,81/09, 
исправка 64/10 и 24/11), шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија(''Сл.лист ппщтине Курщумлија“ 
бр. 22/08, 3/09 и 7/011),Скупщтина ппщтине Курщумлија  на седници пдржанпј  дана 
08.04.2014.гпдине  дпнела је 

Р Е Ш Е О Е 
 

I.  ИМЕНУЈЕ СЕ шлан  Кпмисије за планпве ппщтине Курщумлија испред  
лпкалне сампуправе и тп:  

 
1. Урпщевић Нпвица, дипл.инж.грађ. 
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II.  Овп рещеое ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 

 
III.     Рещеое дпставити шлану кпмисије, председнику кпмисије  и архиви. 

 
 Брпј: I-02-39/014 
 Дана: 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                              Гпран Бпјпвић,прпф.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, 8/09), Скупщтина ппщтине 
Курщумлија на седници пдржанпј дана 08.04.2014.гпдине дпнела је 
 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. РАЗРЕШАВА  СЕ  председник Надзпрнпг пдбпра ЈКПД „Тпплица“ Курщумлија у 
Курщумлији и тп:  

 
1. Мартиненкп Биљана. 

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

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпј,  ЈКПД „Тпплица“ Курщумлија и архиви. 
 
 Брпј: I-02-37/014 
 У Куршумлији,08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                    Гпран Бпјпвић,прпф.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, 8/09), Скупщтина ппщтине 
Курщумлија на седници пдржанпј дана 08.04.2014.гпдине дпнела је 
 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. ИМЕНУЈЕ  СЕ  председник  Надзпрнпг пдбпра ЈКПД „Тпплица“ Курщумлија у 
Курщумлији  и тп:  

 
2. Максимпвић Иван, дипл.правник. 

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

ппщтине Курщумлија. 
 

III. Рещеое дпставити именпванпм,  ЈКПД „Тпплица“ Курщумлија  и архиви. 
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 Брпј: I-02-36/014 
 У Куршумлији,08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                        Гпран Бпјпвић,прпф.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, 8/09 и 
7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј дана  08.04.2014.гпдине, дпнела 
је 

П Д Л У К У 
П измени и дппуни Пдлуке п  пслпбађаоу пд пбавезе плаћаоа ппреза на импвину за 

2014.гпдину 
 

Члан 1. 
 У Одлуци п пслпбађаоу пд пбавезе плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину бр.I-02-
183 пд 23.12.2013.гпдине („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.20/013) меоа се шлан 4.и гласи:  
 Захтев за пслабађаое плаћаоа ппреза на импвину за 2014.гпдину ппднпси се пд 
01.01.2014.гпдине дп 30.04.2014.гпдине. 

Члан 2. 
           Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
  
 Брпј: I-02-32/014 
 У Курщумлији, 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА              
                                                                                                                
                       ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ,                           
                          Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 На пснпву шлана 20 став 1. ташка 16 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС) бр. 
129/07), шлана 29 став 3 Закпна п система пбразпваоа и васпитаоа (Сл.гласник РС'' бр.72/09), 
шлана 1 Уредбе п критеријумима за дпнпщеое  акта п мрежи предщкплских устанпва и  акта п 
мрежи пснпвних щкпла (''Сл.гласник РС'' , бр. 80/10),  шлана 41.Статута Опщтине Курщумлија 
(Сл.лист Опщтине Курщумлија бр.22/08 и 6/09), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници 
пдржанпј   08.04.2014. гпдине дпнела је 

П Д Л У К У 
П  ДППУНИ ПДЛУКЕ П МРЕЖИ ПСНПВНИХ ШКПЛА У ППШТИНИ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

  Одлука п мрежи пснпвних щкпла у ппщтини Курщумлија бр.I-610-2/2012 пд 
09.03.2012.гпдине  и измена и дппуна Одлуке п мрежи пснпвних щкпла у ппщтини Курщумлија 
брпј I-02-111/2012 пд 09.10.2012.гпдине меоају  се и дппуоују се  на нашин и тп: 
 
 „У члану 2.став 2.тачка 2 ппсле речи „Мачкпвац“  дпдаје се реч „ Сагпоевп“. 
 

Члан 2. 
 У псталпм делу Одлука п мрежи пснпвних щкпла у ппщтини Курщумлија бр.I-610-
2/2012 пд 09.03.2012.гпдине  и измена и дппуна Одлуке п мрежи пснпвних щкпла у ппщтини 
Курщумлија бр. I-02-111/2012 пд 09.10.2012.гпдине  пстаје непрпмеоена. 
 

Члан 3. 
 Одлуку п измени и дппуни Одлуке п мрежи пснпвних щкпла у ппщтини Курщумлија 
дпставити Министарству прпсвете за даваое сагласнпсти. 
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Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија“. 
 
 Брпј: I-02-40/014 
 У Курщумлији, дана: 08.04.2014.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                         Горан Бојовић,проф.с.р. 
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