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ГОДИНА 2022        БРОЈ 18                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“  за 2021. Бр.1268 од 11.05.2022.године као и финансијски извештај за 

период од 01.01.2021 до  31.12.2021.године.  

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“,  

рачуноводству  и архиви. 

Број: I-02-29/2022-1 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Славимир Михајловић,с.р. 

 

2. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 

83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ЈПКД „Топлица“  Куршумлија за 2021. годину 

бр.544 oд 18.04.2022.године као и финансијски извештај за 2021.годину за период  од 

01.01.2021. до  31.12.2021.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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III Закључак доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-2 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

 

3.             
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија за 

2020/2021 годину бр. 1651 од 14.09.2021.године као и финансијски извештај  бр.407 од 

24.02.2022. за 2021. годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Предшколској установи „Сунце“ Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-3 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић,с.р. 

4.             
                        

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној  дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Установе за спорт Спортски центар 

„Куршумлија“  за 2021.годину бр.73 oд 13.04.2022.године као и финансијски извештај 

за 2021. годину за период  од 01.01.2021 до  31.12.2021.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Установи за спорт Спортски центар „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-4 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

               Славимир Михајловић,с.р. 

5.             
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 

83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Туристичке организације општине 

Куршумлија  за 2021. годину бр. 45 од 11.02.2022. године као и финансијски извештај 

за 2021. годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-5 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
   Славимир Михајловић,с.р.   

6.             
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Народне библиотеке  Куршумлија за 2021. 

годину  бр. 29/2022 oд 26.02.2022.године као и финансијски извештај за 2021.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Народној библиотеци Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-29/2022-6 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

7.             
                            

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија  за 2021. 
годину бр.04-627 од 18.04.2022.године као и финансијски извештај за 2021. годину за 
период од 01.01.2021.године до  31.12.2021.године. 

 
II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
III Закључак доставити: ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 
 
Број: I-02-29/2022-7 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

8.             
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ОШ „Милоје Закић“   Куршумлија   за  

2020/2021. годину бр. 264-02 oд 15.04.2022.године као и финансијски извештај за 

2021.годину бр.45-02 од 25.02.2022.године  за период од  01.01.2021 до  

31.12.2021.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ОШ „Милоје Закић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-29/2022-8 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић,с.р. 

9.                                        
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Гимназије  за 2021. годину бр.120 од 

28.02.2022.године,  као и финансијски извештај за 2021. годину бр.115 од 

24.02.2022.године,  за период од 01.01.2021. до  31.12.2021.године. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити:  Гимназији,  рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-9 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

10.   

                                      
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 

83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Економско-техничке школе  у Куршумлији за 

2021. годину бр 204 од 19.04.2021.године  као и финансијски извештај за 2021. годину 

за период 01.01.2021.године до 31.12.2021.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Економско-техничкој школи  у Куршумлији, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-10 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

11.             
                           

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Дома здравља Куршумлија за 2021. годину  

бр.852 oд 19.04.2022. године као и финансијски извештај за 2021.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Дому здравља Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-29/2022-11 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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               Славимир Михајловић,с.р. 

12.             
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Црвеног крста Куршумлија за 2021.годину 

бр.89  од 18.04.2022.године  као и финансијски извештај за 2021.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Црвеном крсту  Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-29/2022-12 
У Куршумлији, дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић,с.р. 

13.             
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Центра  за социјални рад „Боровњак“  

Куршумлија  за 2021.годину бр. 031-349-01/22 од 19.04.2022.године као и финансијски 

извештај за 2021.годину.   

II Закључак објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад „Боровњак“, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-29/2022-13 
У Куршумлији, дана 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Славимир Михајловић,с.р. 

14.             
                  На основу члана 25 и 26.  Закона о планском систему Републике Србије („Службени 

гласник РС”, брoj 30/2018),  и члана 41. став 1. тачка 4.  Статута општине Куршумлија  („Сл. 

лист општине Куршумлија“ бр. 6/19),  Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана  18.05.2022. године, донела је 

O Д Л У К У  
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I УСВАЈА СЕ  Средњорочни план општине Куршумлија за период од 2022-2024  године, 

који је саставни део ове Одлуке. 

II Одлуку  објавити  у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-29/2022-14 
У Куршумлији,  18.05.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА        

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
    Славимир Михајловић,с.р.  

15.             
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-др.закон,101/16-др.закон,47/18,111/21-др.закон),Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 21/16, 

113/17, 113/17 - др. закон,95/18,114/21) и члана 85.став 1.Статута општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија“, број 6/19), а на предлог Општинског већа Скупштина 

општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022.године, донела је  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

O ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 Члан 1. 

У Одлуци о организацији општинске управе општине Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр. 10/17,11/18) члан 9. мења се и гласи: 

„У Општинској управи основне организационе јединице су:  

1. Одељење за друштвене делатности и општу управу  
2. Одељење за привреду и локални економски развој  
3. Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије  
4. Одељење за инспекцијске послове.“ 

Члан 2. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Одељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из 

области привреде, даје пројекције кретања и учествује у изради стратегије привредног 

развоја општине, врши стручне, административно техничке и друге послове на вођењу, 

координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја, обавља 

послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе општине, 

решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на 

задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, 

туризма и саобраћаја и других привредних делатности од интереса за општину, организује 

послове око општинских робних резерви/ образовање и коришћење, чување и обнављање/, 

врши послове управе који се односе на заштиту, уређење, унапређење и коришћење 

пољопривредног земљишта на бази годишњег програма, послове у вези израде и 

спровођења плана за одбрану од поплава, учествује у заштити подручја са природним 

лековитим својством, пружа стручну помоћ осталим службама везаним за област 

пољопривреде, пружа информације пољопривредним произвођачима о мерама аграрне 

политике и помоћ у коришћењу подстицајних средстава, врши процену вредности 

пољопривредних добара за потребе осталих општинских служби, врши послове општинске 
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управе из области граћевинарства, издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката, 

обезбеђивање поступка техничког прегледа објеката и издавање употребних дозвола за 

објекте, у области урбанизма издавање локацијских дозвола и информација о локацији, 

обавља послове на припреми и доношењу просторних и урбанистичких планова, 

прибављању мишљења од надлежних министарстава о усаглашености просторних и 

урбанистичких планова са прописима о планирању, давање мишљења на нацрте просторних 

и урбанистичких планова из надлежности општине, спровођење урбанистичких планова из 

надлежности општине, издавање обавештења о намени грађевинске парцеле, унапређење 

примене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и комуникационе 

мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; 

организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и 

установама чији је оснивач општина; успостављање услова за развој и одржавање 

географског информациониог система (ГИС-а)- унос података, обрада, управљање, упити и 

анализе, визуелизација, извештавање и дистрибуција, послове који произилазе из Закона о 

становању и Закона о одржавању стамбених зграда за чије обављање је надлежан орган 

Општинске управе, у оквиру наведених послова из области урбанизма и грађевинарства 

спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске 

дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за 

пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање 

исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 

објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне 

дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на 

инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, послове који се 

односе на бесправно усељење, око откупа станова у власништву општине, евиденција 

станова и пословног простора чији је власник општина, у области комуналне делатности 

врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, 

имовинско-правне послове везане за експропријацију непокретности и административни 

пренос непокретности, изузимање и додељивање земљишта, издавања тапија, утврђивања 

земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле, управни 

поступак у вези поништавања правоснажног решења о изузимању градског грађевинског 

земљишта, послове везане за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, за 

престанак права коришћења грађевинског земљишта, у вези самовласних заузећа 

земљишта, води евиденцију непокретности чији је корисник општина, у области саобраћаја 

ово одељење врши послове који се односе на обезбеђивање услова за изградњу, одржавање и 

коришћење локалних и некатегорисаних путева и осталих саобраћајних објеката који су у 

надлежности општине, давање одобрења за прикључак прилазних путева на локални пут, 

пуштање у саобраћај локалних и некатегорисаних путева, надзор и давање одобрења за 

прекопавање локалних и некатегорисаних путева, привремену забрану саобраћаја, 

одређивање и утврђивање аутобуских и такси станица и стајалишта и друге послове, из 

области заштите животне срдине који се односе на: мере заштите у планирању и изградњи 

објеката, заштиту и унапређење животне средине; обавља послове јавних набавки који се 

односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки 

за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са 

другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу 

јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима 

јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; 

спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом 

о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са 

законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и 
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извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи 

директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима 

јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати општину/општина у 

поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање 

одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним 

набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање 

извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и 

спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја 

Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; 

остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности 

примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са 

Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки, 

праћење стања, и функционисања јавне расвете, извршење извршних или коначних решења 

из делокруга Општинске управе, вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима 

и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и 

заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања 

послова; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене 

угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите 

којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера 

заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; 

предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних 

непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и 

спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и 

имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и 

планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене 

ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим 

ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе 

Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите,врши припрему и 

израду свих одлука и других општих аката из надлежаности Одељења, обавља 

администативно-техничке послове за потребе Одељења, врши и све друге послове у складу 

са законом, Статутом о одлукама општине.“ 

Члан 3. 

После члана 16. додаје се члан 16.а који  гласи: 

„Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на координацију 

инспекцијског надзора, израду нацрта аката из надлежности одељења које доносе начелник 

општинске управе и органи општине, врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа 

у надлежности општине, инспекцијски надзор грађевинске инспекције, организовање и 

предузимање мера за спречавање бесправне градње и обављање других послова у овој 

области, а у складу са законом који уређује област грађевинарства, Статутом општине и 

другим прописима, инспекцијски надзор над применом прописа и општинских одлука из 

комуналне области, инспекцијски надзор над заузећем јавних површина, инспекцијски 

надзор над радом угоститељских објеката и обављања угоститељске делатности, 

координација рада запослених на комуналним пословима, инспекцијски надзор над 

применом закона из области примене мера заштите од буке у животној средини, над 

постројењима и активностима које могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну 

средину или материјална добра, над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у 

објектима за које надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу 
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односно употребну дозволу, над активностима сакупљања, транспорта, складиштења, 

третмана и одлагања инертног и неопасног отпада и друге послове у области заштите и 

унапређења животне средине који су поверени Општинској управи, инспекцијски надзор 

поверен Општинској управи у области превоза у друмском саобраћају као и над применом 

закона и прописа донетих на основу закона у обављању локалног превоза, као и 

инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева 

и улица, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима,  спроводи 

инспекцијски надзор поверен Општинској управи у области туризма у складу са законом 

који уређује област туризма, Статутом општине и другим прописима, спроводи инспекцијски 

надзор поверен Општинској управи у складу са законом који уређује област просвете, 

Статутом и другим прописима, врши припрему и израду свих одлука и других општих аката 

из надлежаности Одељења, обавља администативно-техничке послове за потребе Одељења, 

врши и све друге послове у складу са законом, Статутом о одлукама општине.“  

Члан. 4. 

 У свему осталом Одлука о организацији општинске управе општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“, бр. 10/17, 11/18) остаје непромењена. 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

Број: I-02-29/2022-15 
У Куршумлији, дана 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

16.             
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021), члана 41. Статута општине Куршумлија (“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), а на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине 
Куршумлија, на седници одржаној дана  18.05.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА 

 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 
16/2017, 24/2017, 9/2019, 48/2021 и 13/2022), члан 16. мења се и  гласи: 

 
„Ако лице које је понудило највећи износ закупнине у року из члана 15. не закључи 

уговор о закупу или у року за постављање киоска одустане од уговора односно не отпочне са 
обављањем делатности у року од 60 дана од дана закључења уговора, Комисија ће донети 
одлуку да се земљиште да у закуп следећем најповољнијем понуђу из члана 12. и 13. ове 
Одлуке. Уколико то лице не прихвати закупнину, поступак се понавља. Лице које одустане по 
било ком основу од понуде нема право на повраћај гарантног износа. Поступак се такође 
понавља уколико лице раскине уговор пре истека времена одређеног у уговору.“ 

 

http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
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Члан 2. 

 
- Члан 18. се мења и сада гласи: 
„Киоск се мора поставити у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења 

уговора, односно закупац је у обавези да отпочне са обављањем делатности у року од 60 
дана од дана закључења уговора. 

Уколико закупац не постави киоск у року из става 1. овог члана, или не отпочне са 
обављањем делатности ,уговор се сматра раскинутим.  

По постављању киоска односно по предаји кључева од стране закуподавца, представник 
закуподавца и закупца сачиниће записник,који је прилог уговора о закупу.“ 
 

          Члан 3. 

У свему осталом Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ 
бр. 4/2013, 16/2017, 24/2017, 9/2019, 48/2021 и 13/2022) остаје непромењена.  
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

 Број: I-02-29/2022-16 
 У Куршумлији, 18.05.2022.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Славимир Михајловић,с.р. 

17.             
       На основу члана 29 Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 

105/2014-3, 104/2016-др-закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) члана 32 Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 

47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 41 став 1 тачка 35 Статута општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“ број 6/2019), чл. 14 и 15 Правилника о располагању 

непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“ бро 25/2015) и Закључка Општинског већа општине Куршумлија 

бр.II-02-28/2022-8 од 16.05.2022, Скупштина општине Куршумлија на својој седници 

одржаној дана  18.05.2022. године донела је  

О Д Л У К У 

I Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности – земљишта 

под условима прописаним овом Одлуком, тј. отуђење непокретности – земљишта у КО 

Куршумлија и то реалног удела од 118/693, односно 118m2 катастарске парцеле 2959  

уписане у лист непокретности бр. 4550 КО Куршумлија као јавна својина општине 

Куршумлија. 

II Одобрава се отуђење непокретности – земљишта у КО Куршумлија и то отуђење реалног 

удела од 118/693, односно 118m2 катастарске парцеле 2959 уписане у лист непокретности 

бр. 4550 КО Куршумлија као јавна својина општине Куршумлија, Илић (Момир) Авраму из 

Куршумлије, ул. Р. М. Само бр. 72, непосредном погодбом  уз исплату тржишне вредности 

непокретности према процени извршеној од стране надлежног органа, јер то представља 

једино могуће решење.  
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III Отуђење предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29 Закона о јавној 

својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3, 104/2016-др-закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018).   

IV Уговор о отуђењу непокретности ће закључити председник општине, односно друго лице 

овлашћено за заступање Општине и извршити укњижбу у катастру непокретности..  

V Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Куршумлија.  

О б р а з л о ж е њ е 

 На предлог Илић Аврама из Куршумлије, ул. Р. М. Само бр. 72, покренут је поступак 

регулисања имовинских односа у складу са Законом о јавној својини. Одлучено је да се отуђи 

удео општине Куршумлија од 118/693, на кат. парц. бр. 2959 КО Куршумлија у површини од 

118 m2 и то непосредном погодбом уз исплату тржишне вредности непокретности према 

процени извршеној од стране надлежног органа. Одлука се доноси, јер је то једини могући 

начин за решавање имовинских односа, а с обзиром да је Илић Аврам сувласник предметне 

непокретности у уделу од 575/693, као и да се на тој кат. парцели налазе се два објекта који 

су у приватној својини именованог, од којих је један површине 133 m2 и представља 

породичну стамбену зграду, а други површине 71 m2 и представља помоћну зграду. На 

основу те чињенице, као и сателитских снимака са Националне платформе за 

инфраструктуру геоспросторних података установљено је да остатак предметне кат. 

парцеле има функцију дворишта, односно окућнице.  

 Имајући у виду све наведено, отуђење удела кат. парц. бр. 2959 КО Куршумлија који је у 

јавној својини општине Куршумија неком трећем лицу, јавним надметањем или 

прикупљањем понуда, није могуће.  

       Општина Куршумлија отуђује свој део кат. парцеле бр. 2959 КО Куршумлија у површини 

од 118 m2 у складу са чланом 29 Закона о јавној својини. 

       Општинско Веће је својим закључком предложило отуђење на начин као што је у 

диспозитиву ове одлуке назначено. 

       Комисија о располагању непокретностима у јавној својини Општине и Стручна служба 

општине Куршумлија ће спровести поступак отуђења и припремити уговор о отуђењу 

непокретности у складу са законом. 

 Број: I-02-29/2022-17 
 У Куршумлији дана 18.05.2022. год.  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Славимир Михајловић,с.р.  

18.                                                                                                                                                

 На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
18.05.2022.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке 
Куршумлија, број 64/2022, коју је донео Управни одбор Установе на седници одржаној 
29.04.2022. године. 

 
II Ово  решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
III Решење доставити:  Народној библиотеци  Куршумлија  и архиви. 
 
 Број: I-02-29/2022-18 
 У Куршумлији, 18.05.2022.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић,с.р. 

19.             
  

 На основу члана 2 . Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођења поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.3/2011) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
18.05.2022.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 
I. 

 Образује се комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини. 
 

II. 
 Комисија се састоји од председника и шест чланова и то: 
 

- Председник комисије:  
      Петар Мијајловић  

 
- Чланови комисије: 

1. Савo Дошовић  
2. Братислав Дељанин 
3. Милица Видић  
4. Наташа Миленковић 
5. Санела Јеремић  
6. Данијела Марковић 

 
 Председник и чланови комисије се именују на мандатни период од четири године. 
 

III. 
 

 Задатак комисије из тачке 1. овог решења је усвајање закључка о почетној цени, 
прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање, прикупљање пријава за јавну 
лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога 
председнику општине за доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини. 
 

IV. 
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Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Службени лист општине Куршумлија“, број 11/18). 

 
V. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити у „Службеном  
листу општине Куршумлија“. 

 
VI. 

 
Решење доставити: именованима и архиви. 

 
Број: I-02-29/2022-19 
Дана: 18.05.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА      

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                       Славимир Михајловић,с.р. 

20.             
 

На основу члана 42. став 2.  Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019) и 
члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“,  бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  18.05.2022. године 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О утврђивању престанка мандата  Надзорног одбора 

Туристичке организације општине Куршумлија  
 

I.   УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак мандата Надзорног  одбора  Туристичке организације 
општине Куршумлија,  због истека периода на који су именовани   и то: 
 
1. Марији Нешовић, 
2. Владану Веселиновићу, 
3. Јасмини Гавриловић. 

 
II. Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III. Решење доставити  именованима, Туристичкој организацији општине  Куршумлија 

и архиви. 
 
 Број: I-02-29/2022-20 
 У Куршумлији 18.05.2022.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                       Славимир Михајловић,с.р. 

21.                                                                                        
На основу члана 37. а у вези са чланом  42. став 3.  Закона о туризму („Службени 

гласник РС“, бр. 17/2019) и члана 41. став 1.тачка 13. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 
дана 18.05.2022. године  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  именовању чланова  Надзорног одбора  

Туристичке организације општине Куршумлија  
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I ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови Надзорног  одбор  Туристичке организације општине 
Куршумлија и то: 
 

1. Бојан Алексић 
2. Владан Веселиновић 
3. Владимир Максимовић 

 
II Мандат Надзорног одбора траје 4 године. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
 IV  Решење доставити: именованима, Туристичкој организацији општине  Куршумлија и 
архиви. 
 
Број: I-02-29/2022-21 
У Куршумлији, дана  18.05.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                       Славимир Михајловић,с.р. 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
1 Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“  за 2021. Бр. 1268 од 
11.05.2022. године и финансијског извештаја за период од 
01.01.2021 до  31.12.2021. године … 220 

2 Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈПКД „Топлица“  Куршумлија 
за 2021. годину бр. 544 oд 18.04.2022. године као и финансијског 
извештаја за 2021. годину за период  од 01.01.2021. до  31.12.2021. 
године … 220 

3 Закључак о усвајању СЕ  Извештаја о раду Предшколске установе 
„Сунце“ Куршумлија за 2020/2021 годину бр. 1651 од 14.09.2021. 
године као и финансијсог извештаја  бр. 407 од 24.02.2022. за 2021. 
годину … 221 

4 Закључак о усвајању Извештаја о раду  Установе за спорт Спортски 
центар „Куршумлија“  за 2021.годину бр. 73 oд 13.04.2022. године 
као и финансијског извештаја за 2021. годину за период  од 
01.01.2021 до  31.12.2021. године … 221 

5 Закључак о усвајању Извештаја о раду  Туристичке организације 
општине Куршумлија  за 2021. годину бр. 45 од 11.02.2022. године 
као и финансијског извештаја за 2021. годину. … 222 

6 Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке  
Куршумлија за 2021. годину  бр. 29/2022 oд 26.02.2022. године као и 
финансијског извештаја за 2021.годину. … 222 

7 Закључак о усвајању Извештаја о раду ОШ „Дринка Павловић“  
Куршумлија  за 2021. годину бр. 04-627 од 18.04.2022. године као и 
финансијског извештаја за 2021. годину за период од 01.01.2021. 
године до  31.12.2021.године  … 222 

8 Закључак о усвајању Извештаја о раду  ОШ „Милоје Закић“   
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