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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2014 БРОЈ 17

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

На основу члана 23.Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Сл.гласник РС“ бр.80/02....68/14), члана 60.а у вези са чланом 6.Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12) и члана 41.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 20.11.2014.године донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а не плаћене
камате на обавезе које су доспеле за плаћање до 31.12.2014.године (у даљем тексту: камата)
по основу изворних локалних јавних прихода.

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физичко лице, предузетник односно правно лице које на дан
31.12.2014.године има доспеле а не плаћене обавезе по основу изворних јавних
прихода;
ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ су изворни јавни приходи које утврђује, наплаћује и контролише
јединица локалне самоуправе на основу Закона и одлука Скупштина јединице локалне
самоуправе;
ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ДУГ је дуг по основу пореских обавеза доспелих за плаћање
закључно са 31.12.2014.године;
КАМАТА је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ су обавезе по основу изворних јавних прихода које периодично
доспевају за плаћање у смислу Закона о порезима на имовину, Одлуке о локалним
комуналним таксама;
НАДЛЕЖНИ ОРГАН је Општинска управа Куршумлија, Одељење за локалну пореску
администрацију буџет и финансије.

Члан 3.
Право на отпис камате по основу локалних јавних прихода из члана 1.ове одлуке
остварује сваки порески обвезник који измири главни дуг и доспеле текуће обавезе закључно
са 31.12.2014.године.
Члан 4.
Ако се главни порески дуг измири до 31.12.2014.године надлежни орган отписаће
камату пореском обвезнику који је на дан 31.12.2014.године као неизмирену обавезу имао
само камату а који нема текуће обавезе.
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Члан 5.
Право на отпис камате утврђује се решењем Општинске управе, надлежног Одељења
за локалну пореску администрацију, буџет и финансије. Право на отпис оствариће порески
обвезници који поднесу захтев са доказом о измиреним обавезама закључно са
31.12.2014.године.
Одељење из става 1.овог члана води евиденцију о остваривању права у складу са овом
одлуком и стара се о њеном спровођењу.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.
Број: I-02-142/014
У Куршумлији, 20.11.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 110. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011), члана 4.
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 81/05 и 83/2005), члана 32. ст. 1
тач. 8 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 41. ст. 1 тач. 9
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 20.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена правне форме Јавног предузећа за управљање,
коришћење и изградњу спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“ у Установу за спорт
Спортски центар „Куршумлија“ (у даљем тексту Установа).
Установа преузима сва права и обавезе Јавног предузећа за управљање, коришћење и
изградњу спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“.
Уписом Установе у судски регистар Јавно предузеће за управљање, коришћење и
изградњу спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“ престаје са радом.
Члан 2.
Назив Установе је: Установа за спорт Спортски центар „Куршумлија“.
Седиште Установе је у Куршумлији, ул. Топличка бб.

Члан 3.
Претежна делатност Установе је: делатност спортских објеката, шифра делатности
93.11.
Поред претежне делатности Установа може да се бави и другим делатностима уз
сагласност оснивача. Додатне делатности се одређују статутом Установе.
Члан 4.
Установа преузима сву имовину Јавног предузећа за управљање, коришћење и
изградњу спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“, тако да оснивач нема обавезу
обезбеђивања оснивачког улога и других средстава за почетак рада осим административних
трошкова за оснивање Установе и брисање Јавног предузећа за управљање, коришћење и
изградњу спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“.
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У току пословања средства за рад Установе обезбеђују се из буџета општине
Куршумлија, непосредно од корисника, продајом производа и услуга на тржишту,
донаторством и из других извора у складу са законом.
Члан 5.
Оснивач оснива Установу у циљу унапређења делатности спорта и одржавања
спортских објеката на територији општине Куршумлија и у том циљу има обавезу да помаже
рад Установе својим стручно – саветодавним услугама као и материјално - финансијским
улагањем, у складу са својим могућностима, ради остваривања циљева оснивања.
У случају поремећаја у пословању Оснивач може предузети мере којима ће обезбедити
несметано пословање Установе, а нарочито може променити унутрашњу организацију,
разрешити органе које је именовао, именовати привремене органе, као и друге мере
предвиђене законом.
Члан 6.
Права и обавезе Оснивача су:
- доноси акт о оснивању,
- даје сагласност на статут,
- даје сагласност на програм рада,
- разматра извештај о раду и пословању,
- именују и разрешава директора,
- именује и разрешава чланове управног и надзорног одбора,
- и друга права и обавезе у складу са законом.
Члан 7.
Општинско веће општине Куршумлија даје сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији радних места.
Члан 8.
Права и обавезе Установе су:
Да континуирано и квалитетно обавља делатност, рационално користи средства,
сарађује са оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за обављање
делатности, да достави оснивачу програм рада, годишњи извештај о раду, као и друга права и
обавезе у складу са законом, одлуком о оснивању и статутом.
Члан 9.
Органи Установе су:
Директор, управни одбор и надзорни одбор.
Члан 10.
Директора Установе именује и разрешава оснивач.
Директор руководи Установом.
Директор Установе има право и дужност директора предузећа у складу са Законом о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014).
Члан 11.
Управни одбор Установе именује и разрешава Оснивач.
Управни одбор има три члана, односно председника и два члана. Један члан управног
одбора је из редова запослених радника Установе. Начин избора члана управног одбора из
редова запослених радника одређује се Статутом Установе.
Члан 12.
Надзорни одбор Установе именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има три члана, односно председника и два члана.
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Члан 13.
Оснивач именује органе Установе на период од четири године.
Услови за избор, разлози за разрешење, као и права и обавезе органа установе
одредиће се статутом Установе. Статут Установе доноси Управни одбор.
Члан 14.
До именовања директора Установе, његове послове и овлашћења вршиће в.д.
директора Јавног предузећа за управљање, коришћење и изградњу спортских и рекреативних
објеката „Куршумлија“ Дејан Живковић.
Члан 15.
До именовања чланова Управног одбора, послове и овлашћења вршиће чланови
надзорног одбора Јавног предузећа за управљање, коришћење и изградњу спортских и
рекреативних објеката „Куршумлија“ у својству привременог Управног одбора.
У року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, привремени Управни одбор донеће
Статут установе. Привремени Управни одбор обављаће и друге послове одређене Законом о
јавним службама.
Члан 16.
До именовања чланова Надзорног одбора Установе, послове и овлашћења вршиће
привремени Надзорни одбор у саставу:
Председник надзорног одбора Дарко Челић,
Члан надзорног одбора Славољуб Павловић,
Члан надзорног одбора Никола Спаловић.
Члан 17.
У року од 90 дана од дана усвајања ове Одлуке извршиће се избор органа Установе и
донеће се општа акта Установе у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом Установе.
Члан 18.
За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се важеће одредбе
позитивно – правних норми које се односе на ову материју, као и одредбе Статута Установе.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.

Број: I-02-143/2014
У Куршумлији, дана 20.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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На основу члана 10. ст. 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени
гласник РС“ бр. 48/94 и 11/98) и члана 41. ст. 1. тач. 8 Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 20.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ О РАПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРИТОРИЈИ СЕЛА САГОЊЕВО
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Расписује се референдум у селу Сагоњево ради изјашњавања о увођењу
самодоприноса, поводом Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за део Месне заједнице
Жуч – село Сагоњево коју је утврдила Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 22.10.2014. године.
Члан 2.
Референдум ће се спровести у периоду од 22.12.2014. – 26.12.2014. године.
Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за село Сагоњево.
Члан 3.
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за део Месне заједнице Жуч – село
Сагоњево?“
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или
„ПРОТИВ“.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији села Сагоњево за период од
01.01.2015. године до 31.12.2020. године одржаће се на гласачким местима која ће бити
отворена од 07:00 до 20:00 часова.
Гласачка места ће бити одређена од стране Комисије за спровођење референдума.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно
право и пребивалиште на територији села Сагоњево, као и грађани који немају изборно право
и пребивалиште у селу Сагоњево, ако на овом подручју имају непокретну имовину.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: I-02-144/2014
У Куршумлији, дана 20.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник
РС“ бр. 48/94 и 11/98), а у складу са чланом 41. ст. 8. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 20.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ СЕЛА САГОЊЕВО ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на
територији села Сагоњево – Месна заједница Жуч у следећем саставу:
1. Миљан Радосаваљевић, дипл.правник - председник
2. Јелена Стојчић - заменик председника
3. Радивоје Миладиновић - 1. члан
4. Миодраг Матић - заменик 1. члана
5. Миломир Симијоновић- 2. члан
6. Драган Младеновић - заменик 2. члана

-

Члан 2.
Комисија обавља следеће послове:
стара се о законитом спровођењу референдума,
стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
прописује обрасце за спровођење референдума,
обавља све техничке припреме за спровођење референдума,
одређује гласачка места и образује гласачке одоборе на гласачким местима,
утврђује резултате референдума и обавља друге послове у складу са Законом о
референдуму и народној иницијативи,
доставља извештај о резултатима референдума Скупштини општине Куршумлија у року
од 7 дана од спроведеног референдума.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине
Куршумлија.

Број: I-02-145/2014
У Куршумлији, дана 20.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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На основу члана 32. ст. 1 тач. 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 130. ст. 3 и члана 139. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС“ бр.
107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 41. ст. 1 тач.
10 Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 20.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА

I
Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора Дома здравља Куршумлија у
Куршумлији, због поднетих оставки и то:
1. Дејана Гвозденовић
2. Марија Гашић

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу
општине Куршумлија.

III

Решење доставити именованима, Дому здравља Куршумлија и архиви.

Број: I-02-146/2014
У Куршумлији, дана 20.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.

На основу члана 32. ст. 1 тач. 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 130. ст. 3 и члана 139. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС“ бр.
107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 41. ст. 1 тач.
10 Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 20.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА

I

Именују се чланови Надзорног одбора Дома здравља Куршумлија у Куршумлији и то:

1. Живка Вељовић
2. Добрила Гавриловић

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу
општине Куршумлија.
III

Решење доставити именованима, Дому здравља Куршумлија и архиви.
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Број: I-02-147/2014
У Куршумлији, дана 20.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
`

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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САДРЖАЈ

1. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода општине Куршумлија....................................................................
2. Одлука о оснивању установе за спорт Спортски центар Куршумлија....................
3. Одлука о расписивању референдума на територији села Сагоњева
О увођењу самодоприноса за период 01.01.2015.године до 31.12.2020.................
4. Решење о образовању комисије за спровођење референдума за
Увођењењ самодоприноса на територији села Сагоњева....................................
5. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома здравља........................
6. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља........................
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