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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2017 БРОЈ 7

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 61. Статута општине Куршумија (Сл. лист општине Куршумлија бр.
22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015) и Стратегије подстицања рађања у Србији ("Службени
гласник РС", број 13/2008) и Локалним акционим планом популационе политике општине
Куршумлија за период 2017-2020 године (Сл. лист општине Куршумлија бр. 6/2017), на
предлог Савета за популациону политику општине Куршумлија, Општинско веће општине
Куршумлија, на седници одржаној 22.маја 2017. године, донело је

Одлуку
о утврђивању мера популационе политике за 2017-ту
годину
1. УТВРЂУЈУ СЕ мере популационе политике општине Куршумлија које ће се
приоритетно спроводити у 2017-тој години у складу са Локалним акционим планом
популационе политике општине Куршумлија за период 2017-2020 године и то:
1) ублажавање економске цене подизања детета;
2) борба против неплодности;
3) популациона едукација
2. Утврђене мере популационе политике из тачке 1. ове Одлуке сачињаваће саставни
део пријаве за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе
политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017-тој години на основу
јавног позива кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону
политику који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 46/2017 од 12.05.2017. године.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине
Куршумлија".

Број: II-02-148/2017
У Куршумлији, 22.05.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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2.
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
,83/2014, 103/2015. 99/2016) и члана 25. Статута, Општине Куршумлија, а на предлог извршног
органа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана
26.05.2017.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I.
УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји за 2016.годину и Извештај
независног ревизора.
II.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III,
Закључак доставити: Служби за буџет општине Куршумлија и архиви.
Број: I-02-161
У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
*линк у прилогу службеног листа

3.
На основу члана 13. Став 4.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 32.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 103/2015 и 99/2016),
члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), као и сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-3074/2017-09 од
26.04.2017.године, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
26.05.2017.године доноси

ЗАКЉУЧАК
I.
УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Куршумлија за 2017.годину.
II.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
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III.
Закључак доставити: Одељење за привреду и ЛЕР и архиви.
Број: I-02-157/17-1
У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
*линк у прилогу службеног листа

4.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015-16, 81/2016-19 (УС)), тачке 7. подтачка 63, и
тачке 8 и 9 Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015-ту годину (Сл. гласник РС бр. 101/2015-72, 114/2015-148,
10/2016-71, 22/2016-34, 45/2016-6, 43/2017-24) и члана 41. Статута општине Куршумлија
(„Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015), Скупштина
општине Куршумлија, на својој седници одржаној дана 26.05.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2015-ТУ ГОДИНУ
Члан 1.
Мења се Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015-ту годину (Сл. лист општине Куршумлија
бр. 4/2016, 31/2016 и 43/2016) тако што се у члану 3 у табели:
- под редним бројем 3 - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА у колони МАКС. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, број „8“
замењује бројем „ 7“,
- под редним бројем 7 –УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“, у колони
МАКС. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ број „13“ замењује се бројем „14“,
Члан 2.
У свему осталом Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015-ту годину (Сл. лист општине
Куршумлија бр. 4/2016,31/2016 и 43/2016 ) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
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Број: I-02-160
Дана: 26.05.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

5.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр.
129/07 и 83/2014 – др. Закон), Члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 41. Статута
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015),
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 26.05.2017. године доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање у јавну својину непокретности,
под условима прописаним овом Одлуком и то непокретности на кат. парц. бр. 4732/1 уписана у листу
непокретности бр. 5339 КО Куршумлија (грађевинско земљиште и објекти) Државна својина РС
корисник Министарство одбране Војска Србије 1/1.
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија и то на кат. парц. бр. 4732/1 уписана у
листу непокретности бр. 5339 КО Куршумлија (грађевинско земљиште и објекти) Државна својина РС
корисник Министарство одбране Војска Србије 1/1 у јавну својину општине Куршумлија.
III. ПРИХВАТА СЕ пренос у јавну својину општине Куршумлија од ДС корисника Министарство
одбране РС – Војска Србије, под условима процене тржишне вредности непокретности бр 464-0821/2016 од 26.07.2016. године а у смислу Закључка Владе 05 број 464-2885/2011 од 21.04.2011. године
на 60 (шездесет) месечних рата у укупном износу од 47.411,77 евра за објекте који су обухваћени
проценом Пореске управе и 338.907,26 евра за грађевинско земљиште.
IV. Након прибављања непокретности у јавну својину општине Куршумлија, општина Куршумлија се
обавезује да ће предузети све неопходне радње ради парцелације, односно препарцелације, у складу са
планским документима (ПГР Кушрумлија) у циљу решавања питања земљишта за редовну употребу
објеката бр. 1 и 2 – колективне стамбене зграде на предметној катастарској парцели које нису предмет
преноса.
V. Прибављање непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини
(Сл. гласник РС бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), и Члана 3. став 1. Тачка
1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник
РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015).
VI. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прибављању у јавну својину
непокретности бр.I-02-52 од 17.03.2017.године, која је објављена у Службеном листу општине
Куршумлија бр.3/017.
VII. Обавезује се стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој и ОЈП да на
основу предлога комисије припреме Уговор о прибављању који ће закључити Председник општине
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односно друго лице овлашћено за заступање општине и на основу чега ће се извршити уписа права
јавне својине општине Куршумлија у катастру непокретности.
VIII. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Министарство одбране Републике Србије се својим дописом Инт. Бр. 191-92/11 од 09.12.2016.
године обратило општини Куршумлија са понудом за пренос права коришћења непокретности у КО
Куршумлија – располагање војним комплексом „Топлички устанак (део комплекса) на кат.парц. бр.
4732/1 уписана у листу непокретности бр. 5339 КО Куршумлија Државна својина РС корисник
Министарство одбране Војска Србије 1/1.
Процену тржишне вредности тог дела војног комплекса „Топлички усатанак“ извршила је
Пореска управа РС – Експозитура Куршумлија својим актом бр. 464-08-21/2016 од 26.07.2016. године.
Предметна непокретност уврштена у Мастер план располагања непокретностима на територији
Републике Србије које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а такође се ради о
међусобном располагању између носилаца права јавне својине односно права коришћења
непокретности у државној својини, па је прибављање непосредном погодбом једино могуће решење,
Скупштина општине Куршумлија је прихватила понуду Министарства одбране са процењеном
вредношћу предметне непокретности. Накнада на пренето право својине на непокретности плаћаће се
на 60 месечних рата у укупном износу од 47.411,77 евра за објекте и 338.907,26 евра за грађевинско
земљиште.
Општина Куршумлија се обавезу да се након преноса у јавну својину општине Куршумлија
изврши препарцелација у складу са планским документима (ПГР Кушрумлија) ради решавања питања
земљишта за редовну употребу објеката бр. 1 и 2 – колективне стамбене зграде на предметној
катастарској парцели које нису предмет преноса, и чији су посебни делови објеката у приватној
својини.
Стручна служба, Правобранилаштво општине Куршумлија, као и други надлежни органи и
радна тела ће спровести поступак припреме података за закључење уговора односано споразума о
наканди о прибављање непокретности сходно Закону о јавној својини и Уредби о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Број: I-02-166
У Куршумлији: 26.05.2017.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

6.
На основу члана 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и
члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 26.05.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈПКД
„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА
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Члан 1.
Спроводи се јавни конкурс за избор директора ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, са
седиштем у Куршумлији.
Члан 2.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа општине Куршумлија.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“, у „Службеном
листу општине Куршумлија“, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија, у
року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику РС“, у
„Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници општине Куршумлија .
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-159
Дана: 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

7.
На основу члана 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и
члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 26.05.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“
Члан 1.
Спроводи се јавни конкурс за избор директора ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“, са седиштем у Куршумлији.
Члан 2.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа општине Куршумлија.
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Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“, у „Службеном
листу општине Куршумлија“, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија, у
року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику РС“, у
„Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници општине Куршумлија .
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-158
Дана: 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

8.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама
(„Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005- испр.
др.закона и 83/2014-др.закон) члана 39.Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 13/16 и 30/16испр.) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора Народне библиотеке
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.05.2017.године
донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУРШУМЛИЈА
I
РАЗРЕШАВА СЕ Симић Драган, дипл.истор.уметности, дужности в.д. директора Народне
библиотеке Куршумлија због подношења оставке.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине
Куршумлија.
III
Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .

Број: I-02-162
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У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

9.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама
(„Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005- испр.
др.закона и 83/2014-др.закон) члана 37.Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 13/16 и 30/16испр.) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора Народне библиотеке
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.05.2017.године
донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУРШУМЛИЈА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Гашић Небојша, професор филозофије
за
в.д. директора Народне
библиотеке Куршумлија.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине
Куршумлија.
III
Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .
Број: I-02-164
У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

10.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама
(„Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005- испр.
др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 26.05.2017.године донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“
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I
РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Живковић дужности в.д.директора Установе за спорт Спортски
центар „Куршумлија“.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III
Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .
Број: I-02-163
У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

11.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама
(„Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005- испр.
др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора
Установе за спорт Спортски центар Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 26.05.2017.године донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Симић Драган, дипл.истор.уметности, за в.д.директора Установе за спорт
Спортски центар „Куршумлија“.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III
Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .
Број: I-02-165
У Куршумлији, дана 26.05.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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