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3. 

На основу члана 67. став 1 тачка 9) и члана 69. Закона о локалним изборима 
(„Сл.гласник РС“ бр.14/2022), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“, бр.6/19) и члана 101. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/2016), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 23.09.2022. године донела је 



Страна   601         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 38            Датум: 23.09.2022.године 
 

О Д Л У К У 
O ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата Горану Драговићу, дипломираном 
математичару из Куршумлије, одборнику са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ.“, пре истека времена на које је изабран,  због поднете оставке усмено на 
седници скупштине.   

 
II Ову Одлуку објавити  на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у 
„Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 67. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 14/2022)  прописано је 
да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран када наступи случај који 
представља разлог за престанак мандата, односно ако поднесе оставку. 

Чланом 69. ставом 1. истог Закона происано је да Скупштина доноси одлуку којом 
констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о разлозима 
за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници.  

Имајући у виду да је одборник Горан Драговић, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ поднео оставку усмено на седници скупштине,  донета је Одлука као 
у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке одборник којем је констатован 
престанак мандата може поднети жалбу Управном суду у року од 7 дана од дана доношења 
ове Одлуке. 
 
Број: I-02-102/2022-1 
У Куршумлији, 23.09.2022. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                          Славимир Михајловић,с.р.  

4. 
На основу члана 64. 72. и 73. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр.14/22), 

члана 9. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија (''Сл. лист општине 
Куршумлија'', бр.30/16) и члана 41. Статута општине Куршумлија(„Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
23.09.2022.године  донела је 
 

ОДЛУКУ  О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КУРШУМЛИЈА 

 
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат Томиславу Милуновићу, одборнику Скупштине општине 
Куршумлија са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.  
II  Мандат именованом одборнику почиње да тече од дана када му је Скупштина 
потврдила мандат и траје најдуже до  истека времена на које је изабран одборник  коме је 
престао мандат.  
III  Ову  Oдлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије  и у 
„Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
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Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 14/22) прописано 

је  да мандат који престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран изборна 
комисија решењем додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није био 
додељен мандат одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао 
мандат. 

Чланом 73.став 1. Закона о локалним изборима прописано је да мандат који одборнику 
предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена на које је изабран 
додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на тој изборној листи којем 
није био додељен мандат одборника, док је ставом 2.истог члана прописано да ако на изборној 
листи нема кандидата исте политичке странке којем није додељен мандат, упражњено 
одборничко место се попуњава тако  што се мандат додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе којем није био додељен мандат  ако коалиционим споразумом није предвиђено 
да се у таквом случају мандат додељује првом следећем кандидату одређене политичке 
странке којем није био додељен мандат одборника. 
 Скупштина општине Куршумлија је на седници одржаној дана 23.09.2022.године 
донела Одлуку којом је констатовала да је  одборнику Скупштине општине Горану Драговићу  
са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. , престао мандат одборника  пре 
истека времена на које је изабран, због подношења оставке. 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија донела је Решење број I-013-
179/2022-1 од 23.09.2022.године о додели мандата одборника ради попуне упражњеног 
одборничког места у Скупштини општине, тако што је наведеним решењем доделила мандат 
кандидату Томиславу Милуновићу са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., 
у складу са цитираном одредбом члана 73.Закона о локалним изборима. 

Скупштина општине Куршумлија је, на основу свега напред наведеног, одлучила као у 
диспозитиву ове Одлуке.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи 
са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од 
дана доношења ове  Одлуке. 
 
Број: I-02-102/2022-2 
У Куршумлији, дана:  23.09.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

5.             
На основу члана 78. 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 41. став 1. тачка 18. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија”, број 6/19), Одлуке о оснивању интерне ревизије општине Куршумлија број II-

02-100/2022, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 23.09.2022. године, 

усвојила  је 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

I  У Кадровском плану у Општинској управи, јединици за интерну ревизију и 

општинском правобранилаштву општине Куршумлија за 2022.годину („Сл.лист општине 

Куршумлија“, бр.48/21, 23/22), речи у наслову „ у општинској управи,јединици за интерну 
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ревизију и општинском правобранилаштву општине Куршумлија“ замењују се речима „у 

општинској управи,општинском правобранилаштву и интерној ревизији“.  

II  У одељку II Планирани број запослених у Општинској управи општине Куршумлија за 

2022. годину, тачка 1. мења  се и гласи: 

„1. Број запослених са радним односом на неодређено време  

Службеници Број службеника 
Службеник на положају 1 
Самостални саветник 14 
Саветник 26 
Млађи саветник 6 
Сарадник 14 
Млађи сарадник 3 
Виши референт 15 
Референт 1 

 

  

   

Намештеници Број намештеника 
Четврта врста радних места 4 
Пета врста радних места 10 

 

 

 

У одељку II тачка 3. мења се и гласи:       

„ 3. Број запослених на одређено време у 
Кабинету председника општине 

                                                                                                                                                                     „ 
   III      Одељак III мења се и гласи: 

 

„III Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву за 2022.годину 

Службеници Број службеника 
Млађи саветник 1 

 

Стручна спрема Број извршилаца 

Помоћници председника 2 

ВСС 1 

ССС 1 

 

 

 

 

 

   IV           После одељака III додаје се одељак IV  и гласи: 

 

 

„IV Планирани број запослених у Интерној ревизији за 2022. годину 

Службеници Број извршилаца 
Саветник 1 

 

   V        У осталом делу Кадровски план за 2022.годину  остаје непромењен. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Закон 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) у члану 77.став 3. прописује 
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да  Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина града, општине, односно 

градске општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, односно 

градске општине, док је чланом 78. поменутог Закона прописано да се измена Кадровског 

плана може вршити у случају измене oдлуке о буџету. 

Статут општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија”, број 6/19) у 

члану 41.став 1.тачка 18.прописује да скупштина општине, у складу са законом,усваја 

Кадровски план.          

Број: I-02-102/2022-3 
У Куршумлији, дана  23.09.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Славимир Михајловић,с.р. 

6.                                    
На основу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 

88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 23.09.2022. године,  
доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на измену  и допуну Програма коришћења субвенција  ЈПКД 

„Топлица“ Куршумлија  за 2022. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-102/2022-4 
У Куршумлији, 23.09.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                         Славимир Михајловић,с.р. 

7.             
На основу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 

88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 23.09.2022. године,  
доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву  измену Програма коришћења субвенција  ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта  „Куршумлија“  за 2022. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-102/2022-5 
У Куршумлији, 23.09.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                         Славимир Михајловић,с.р. 
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8.             
 

На основу члана 63.  и члана 64.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“  бр. 
15/16),   члана  32.  став 1 тачка 8)  и члана 46. став 1. тачка 5б)  Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др.закон,  101/16-др.закон , 47/18 и 111/21)  и члана 41. 
став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  23.09.2022.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је 

оснивач општина Куршумлија, за II квартал 2022. године 
 

I УСВАЈА СЕ  Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина 

Куршумлија, за  период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, која чини саставни део овог 

Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним 

предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-102/2022-6 
У Куршумлији, дана  23.09.2022. 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, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 41.став 1.тачка 13. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана  23.09.2022.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Статут Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији 
бр.1134 од 02.06.2022.године. 
 
II Ово  Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
III Решење доставити: Предшколској установи „Сунце“  и архиви. 
 
Број: I-02-102/2022-7 
У Куршумлији,  23.09.2022.године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Славимир Михајловић,с.р.   
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10.             
            Нa   основу члана 2. став  3. тачка 9. члана. 4. став 3. члана 9. став 2. и члана. 13. став 1. 
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана. 22. Закона о трговини ("Службени гласник Републике Србије" бр. 52/2019), 
члана  14 а до 14 г Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних  
делатности (“Сл.гласник РС“ бр.13/18, 66/18 и 51/19)  и члана   41. Статута општине 
Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина општине Куршумлија на 
седници, одржаној дана  23.09.2022 године,  донела је 

 

ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА   

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се начин обављања комуналне делатности управљања пијацама, 
као и услови и начин пијачне продаје. 

Члан 2. 

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на 
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета 
пољопривредно-прехрамбених и других производа. 

Члан 3. 

Пијаца у смислу ове одлуке је простор одређен просторним, односно урбанистичким 
планом и који је комунално опремљен за пијачну продају. 

Пијачна продаја обухвата промет на мало свежих пољопривредних и прехрамбених 
производа, производа домаће радиности и занатских производа, друге робе широке 
потрошње (у даљем тексту: роба), као и пружање пратећих услуга (у даљем тексту: услуге). 

Промет на мало из става 2. овог члана обухвата продају робе и пружање услуга нарочито 
на тезгама, боксовима или у посебним продајним објектима. 

Члан 4. 

Обављање комуналне делатности управљања  пијацом у Куршумлији поверава се Јавном 
предузећу за обављање комуналних делатности „Топлица“ Куршумлија. 

Јавно предузеће из става 1. овог члана је управљач пијаце - у смислу ове одлуке. 

 

 

Члан 5. 

У зависности од врсте робе, односно предмета пијачне продаје и/или начина пијачне 
продаје, пијаца може да буде: 

1) зелена пијаца - на којој се обавља продаја пољопривредно-прехрамбених производа 
(свеже и сушено воће, поврће, шумски плодови, јаја, млечни производи, заклана живина, 
производи од теста и других животних намирница), цвећа, украсног и лековитог биља, 
садног материјала, семенске робе, украсних јелки и непрехрамбених производа занатских 
радњи и домаће радиности, 

2) кванташка пијаца - на којој се обавља продаја пољопривредно-прехрамбених 
производа (воће, поврће, јаја) са тезги, боксова, контејнера и других сличних објеката 
намењених за паркирање возила и приколица из којих се врши продаја, 

3) робна пијаца - на којој се обавља продаја непрехрамбених производа дозвољених 
законом, половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, предмети за употребу у 
домаћинству, аутоделови, мотори и њихови делови, електрични апарати и друга слична 
роба). 

Члан 6. 

Корисници пијачних услуга, у смислу ове одлуке, су: 

1) правна лица, предузетници и физичка лица која користе пијачни простор у циљу 
продаје роба или пружања услуга под условима прописаним законом, другим прописима, 
овом одлуком и општим актима донетим на основу ове одлуке (у даљем тексту: продавци) 
и 
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2) лица која се на пијаци снабдевају робом и користе одговарајуће услуге (у даљем тексту: 

купци). 

II ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ 

Члан 7. 

Пијаца може располагати сталним објектима и опремљена је одговарајућом 
инфраструктуром, пијачним објектима и простором на коме се постављају и распоређују 
пијачни објекти и опрема (пијачни простор). 

Опремање пијаце из става 1. овог члана врши се у складу са унапред утврђеним Планом 
опремања пијаце и постављања пијачних објеката кога доноси Управљач пијаце, уз 
сагласност Општинског већа општине Куршумлија. 

 

Члан 8. 

Стални објекти на пијаци се граде у складу са Законом о планирању и изградњи, а 
опремају се у складу са планским актом из члана 7. ове одлуке и са прописима о изградњи 
објеката.  

Члан 9. 

Пијачни простор мора да буде ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који се 
лако чисти и пере. 

Пијачни простор мора да има посебан улаз за доставна возила и посебан улаз за 
потрошаче. 

Управљач пијаце има обавезу да изврши поделу пијачног просторa (рејонизацију)  према 
врсти роба и услуга. 

Члан 10. 

Пијачни објекат може да буде киоск и други монтажно-демонтажни објекат, као и тезга, 
витрина, рам, бокс и други покретни објекат. 

Пијачне објекте поставља и уклања Управљач пијаце. Управљач пијаце је дужан да пијацу 
опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката у зависности од врсте пијаце. 

Изглед, тип, врсту, број и распоред пијачних објеката одређује Управљач пијаце планским 
актом из члана 7. ове одлуке. 

Изузетно од става 2. овог члана, пијачни објекат може да постави и друго лице уз 
претходно прибављењу сагласност Управљача пијаце и при томе, у свему мора да испуњава 
услове из става 3. овог члана. 

Забрањено је постављање пијачних објеката, излагање и продаја робе на улазима у 
пијачни простор на свим осталим локацијама које нису предвиђене планским актом из 
члана 7. ове одлуке. 

Члан 11. 

Пијачни објекат мора да испуњава санитарне, хигијенско-техничке и друге услове 
прописане законом за објекте одређене намене и мора да буде у исправном стању. 

По налогу надлежног органа, Управљач пијаце или лице из члана 10. став 4. ове одлуке у 
обавези је да поправи или уклони пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог 
члана. 

Члан 12. 

Управљач пијаце је у обавези да пијачне објекте постави и распореди на начин којим се 
обезбеђује функционалност и естетски изглед пијаце и омогућује купцима несметана 
куповина, као и пролаз возилима за хитне интервенције (полиција, ватрогасна служба, 
хитна помоћ). 

Распоредом пијачних објеката на зеленој пијаци мора се обезбедити одвојен простор за 
продају пољопривредно-прехрамбених производа и простор за продају непрехрамбених 
производа и вршење занатских услуга. 

Распоредом  пијачних објеката на робној пијаци мора се обезбедити одвојен простор за 
продају половне (употребљаване) робе од простора за продају непрехрамбених производа. 

 

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ 
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Члан 13. 

Управљач пијаце је дужан да редовно одржава пијацу. 

Одржавање пијаце из става 1. овог члана обухвата вршење свих послова којима се 
обезбеђује несметано обављање промета и вршења услуга у промету робе на пијаци, а 
нарочито: 

-  прање и чишћење пијаце, 

- обезбеђење и чување пијаце, 

- одржавање јавне (контролне) ваге, 

- одржавање објеката комуналне инфраструктуре на пијаци 

- чишћење снега и леда. 

Одржавање пијаце, у смислу овог члана, сматра се и наплата накнаде за коришћење 
пијачног простора, опреме и објеката. 

                                                                        Члан 14. 

Одржавање пијаце се врши према годишњем Програму одржавања пијаце који чини 
саставни део годишњег програма пословања Управљача пијаце. 

Годишњи Програм одржавања пијаце обавезно садржи врсту, обим, начин, динамику и 
финансијске ефекте радова на текућем и инвестиционом одржавању пијаце. 

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

Члан 15. 

Управљач пијаце даје у закуп на дужи временски рок (један месец,три месеца, шест 
месеци или дванаест месеци) сталне и пијачне објекте, опрему и простор, у складу са 
законом и овом одлуком. 

 Пијачне објекте из члана 11. став 1. ове одлуке (тезге, витрине, рамове, боксове и друге 
покретне објекте) Управљач пијаце даје кориснику и на дневно коришћење. 

Давање у закуп из става 1. овог члана врши се на основу уговора који се закључује у 
писаној форми. 

За дневно коришћење из става 2. овог члана не закључује се уговор у писаној форми, већ 
се издаје потврда о плаћеној накнади или фискални рачун. 

Уговор из става 3. члана овог члана садржи податке о типу, намени, накнади, времену 
коришћења као и друга питања од значаја за коришћење објеката или простора на пијаци. 

Члан 16. 

За закуп објеката, опреме и простора на пијаци корисник плаћа накнаду. 

    Давање у закуп врши се путем лицитације. 

Висину накнаде за коришћење пијаце утврђује Управљач пијаце. Накнада за дневно 
коришћење плаћа се унапред, приликом улаза на пијацу и важи за тај радни дан пијаце. 

У потврду о плаћеној накнади за  коришћење уносе се име и презиме корисника преузети 
из личне карте или друге личне исправе, износ наплаћене накнаде, датум наплате накнаде 
и потпис овлашћеног лица Управљача пијаце. 

Члан 17. 

Поступак лицитације, почетни износ нанаде, висину накнаде за дневно коришћење, као 
и друга питања у вези са накнадама за закуп  и коришћење објеката, опреме и простора на 
пијаци утврђује Управљач пијаце посебним актом на који сагласност даје Општинско веће 
општине Куршумлија.      

V ПИЈАЧНИ РЕД 

Члан 18. 

Управљач пијаце је дужан да пропише Пијачни ред, на који сагласност даје Општинско 
веће општине Куршумлија. 

Члан 19. 

 

Управљач пијаце је дужан да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце и да на други 
начин упозна кориснике пијачних услуга са Пијачним редом. 
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Корисници пијачних услуга дужни су да се на пијаци придржавају одредаба Пијачног реда. 

Управљач пијаце се стара о одржавању Пијачног реда преко овлашћених радника. 
Овлашћени радник, током вршења послова одржавања Пијачног реда, носи службено одело 
са ознаком Управљача пијаце. 

Овлашћени радник упозориће кориснике пијачних услуга на обавезу придржавања 
одредаба Пијачног реда, а у случају непридржавања истих, о томе ће да обавести надлежне 
органе ради предузимања одговарајућих мера у оквиру њихове надлежности. 

 

Члан 20. 

На пијацама је забрањено: 

1. неовлашћено постављање и распоређивање пијачних објеката, 

2. обављање делатности чије обављање није дозвољено на пијацама - у складу са овом 
одлуком и другим прописима, 

3. куповина и продаја производа на велико, осим уколико пијаца има такву намену, 

4. излагање производа ван пијачног објекта, 

5. излагање хлеба и пецива, меса и месних прерађевина, заклане прасади, јагњади и 
живине, млека и млечних производа на местима која нису одређена за излагање и продају 
те врсте робе, 

6. бацање отпада, покварене робе, амбалаже и других отпадака ван судова постављених 
за сакупљање истих, 

7. загађивање пијачног простора на било који начин, 

8. неовлашћено сакупљање отпада, 

9. увођење паса на пијачни простор, 

10. конзумирање алкохолних пића ван простора намењеног за то, 

11. прање продајног места, опреме, уређаја и посуђа водом која није употребљива за пиће, 

12.освежавање пољопривредно-прехрамбених производа водом која није употребљива 
за пиће, 

13. прескакање пијачне ограде и оштећење исте, 

14. ложење ватре, 

15. уношење и употреба плинских и других запаљивих и експлозивних средстава, 

16. држање амбалаже испред и око продајних места, на пролазима, саобраћајницама и 
крововима објеката, 

17. седење на тезгама и другим објектима за излагање производа, 

18. кретање возила по пијачном простору у току радног времена пијаце, осим у времену 
предвиђеном за допремање робе (у изузетним случајевима Управљач пијаце може да 
дозволи и након за то предвиђеног времена, док се ручна и моторна колица могу користити 
за све време рада пијаце), 

19. паркирање возила ван за то одређених места, 

20. задржавање на пијаци по истеку радног времена пијаце и вршење сваке друге радње 
којом се нарушава ред, чистоћа и хигијена на пијаци, утврђене Пијачним редом. 

На пијацама се забрањује давање у закуп и на коришћење пијачних објеката и пијачног 
простора накупцима и препродавцима. 

Члан 21. 

       

  Пијачним редом се одређују и хигијенско-санитарни, технички и други услови обављања 
промета робе на пијацама. 

 

Члан 22. 

 

   Корисник пијачне услуге - продавац дужан је да испуњава следеће услове: 

1. пољопривредно-прехрамбени производи морају да буду одговарајућег квалитета, у 
складу са прописима којима се уређује квалитет животних намирница, 
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2. обавезна заштита производа од загађивања и квара, 

3.обавезно чишћење закупљеног пијачног простора и објеката које користи по 
завршетку радног времена пијаце, 

4. обавезно наменско коришћење пијачног простора и објеката, 

5. корисник је материјално одговоран уколико, због неправилне употребе, оштети 
пијачни простор, објекат или опрему, 

6. корисник не може пијачни објекат да даје на коришћење другим лицима. У супротном, 
биће му ускраћено право на даље коришћење објекта, без повраћаја уплаћене накнаде, 

7. корисник нема право на повраћај накнаде због самоиницијативног некоришћења 
пијачног објекта или простора. 

Члан 23. 

 

Управљач пијаце је дужан да: 

1. обезбеди снабдевање хигијенски исправном водом за пиће и за прање и освежавање 
пољопривредно-прехрамбених производа, као и за прање пијаце, 

2. обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног простора сваког дана по истеку радног 
времена пијаце, 

3. обезбеди дезинфекцију тезги и других пијачних објеката, као и санитарних и 
тоалетних просторија, по истеку радног времена пијаце, 

      4.   обезбеди одвод отпадних вода, 

      5.   обезбеди непрекидно снабдевање електричном енергијом,   

      6. организује редовно уклањање чврстог отпада кроз обезбеђивање потребног броја 
посуда за одлагање отпада и видно означених посуда за одлагање различитих производа 
који су искључени из промета, 

      7.обезбеди санитарне и тоалетне просторије сразмерно броју пијачних објеката, 

8. обезбеди јавну вагу на којој се врши провера масе купљене робе (контролна вага), да 
је јасно означи и да омогући лак приступ тој ваги, 

      9. обезбеди адекватно осветљење пијаце у ноћним часовима, 

     10. обезбеди огласну таблу, 

    11. истакне распоред радног времена на улазима у пијацу, 

    12. сарађује са полицијом, комуналном инспекцијом и другим надлежним  органима у 
складу са законом; сарадња обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 
информација и података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање комуналне делатности. 

 

VI РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ 

Члан 24. 

Радно време пијаце је једнократно и утврђује се као летње и као зимско радно време. 

Радно време пијаце уређује се Пијачним редом.                                                                                         

      На пијаци у Куршумлији пијачни дан је четвртак. 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА 

 

Члан 25. 

Средства за обављање и развој комуналне делатности управљања пијацама обезбеђују се 
из следећих извора: 

1. приходи од продаје комуналних услуга, 

2. приходи из буџета општине Куршумлија, 

3. наменска средства других нивоа власти и 

4. други извори, у складу са законом. 

                                                           

Члан 26. 
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Управљач пијаце је обавезан да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и 

расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности управљања пијацама. 

 

VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

Члан 27. 

 

Управљач пијаце је дужан да свој рад и пословање организује на начин којим се 
обезбеђује трајно и несметано пружање комуналне услуге корисницима под условима и на 
начин уређене законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона. 

                                                          

Члан 28. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности управљање пијацама мора да има минималну стручну 
оспособљеност кадрова, по површини пијаце, и то: 

Ред. број Стручна оспособљеност кадрова Површина пијаца по m²  

  до 2.000 m² 
од 2.000 m² 
до 5.000 m² 

преко 
5.000 m² 

1. Високо образовање одговарајуће струке 0 1 1 

2. 
Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 

2 3 5 

3. Основно образовање 2 3 5 

 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу 
обављања послова комуналне делатности управљање пијацама подразумева се стечено 
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, из техничке, природне или друштвене научне области, односно стечено 
високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно 
на основним студијама у трајању до три године, из техничке, природне или друштвене 
научнеобласти. 

Члан 29. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности управљање пијацама мора да има минимални технички капацитет, 
по површини пијаце, и то : 

Ред. број Технички капацитет Површина пијаца по m²  

  до 2.000 m² 
од 2000 m² 
до 5.000 m² 

преко 
5.000 m² 

1. Рачунар 1 1 1 

2. Фискална каса 1 1 1 



Страна   612         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 38            Датум: 23.09.2022.године 

3. Контролна вага 1 1 1 

4. Kонтејнер 2 4 6 

5. Возило за сакупљање и одвоз отпада 1 1 1 

 

Члан 30. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности управљање пијацама за техничке капацитете из чланa 29. ове одлуке  доставља 
доказ о власништву. 

Изузетно од става 1. овог члана подносилац захтева за проверу испуњености услова за 
отпочињање обављања комуналне делатности управљање пијацама, за возило за сакупљање 
и одвоз отпада доставља доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу.        

Члан 31. 

Ако на територији јединице локалне самоуправе један вршилац комуналне делатности 
управља са две или више пијаца, површина пијаце јесте збир површина свих пијаца у смислу 
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, изузев минималног техничког 
капацитета за фискалне касе и контролне ваге који је предвиђен за сваку пијацу засебно. 

Члан 32. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 
пружању комуналне услуге, Управљач пијаце је дужан да одмах о томе обавести Општинску 
управу општине Куршумлија  и да истовремено предузме следеће мере за отклањање 
узрока поремећаја или прекида: 

1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида у пружању комуналне услуге, 

2. изврши хитну заштиту комуналних објеката, опреме и уређаја од даљих кварова, 
оштећења или хаварија, 

3. предузме и друге мере које утврди Општинска управа општине Куршумлија. 

 

Члан 33. 

По пријему обавештења из члана 32. ове одлуке, Општинска управа општине Куршумлија  
у обавези је да: 

1. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката који су угрожени, као и друге 
имовине, 

2. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај или прекид у пружању 
комуналне услуге, као и одговорност за учињену штету. 

 

IX НАДЗОР   

 

Члан 34. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и појединачних аката донетих на 
основу ове одлуке врши општинска комунална инспекција Одељења за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Куршумлија.   

 

Члан 35.  

Управљач пијаце и корисници пијачних услуга дужни су да комуналном инспектору  
омогуће несметано вршење прегледа просторија, објеката, опреме и уређаја, као и да дају 
потребна обавештења. У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор  може 
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наредити лицу извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 
недостатака. 

Управљач пијаце и корисници пијачних услуга дужни су да поступе по налогу или 
решењу комуналног инспектора. 

Уколико Управљач пијаце, односно корисник пијачних услуга не поступи по налогу или 
решењу комуналног инспектора, наложена мера извршиће се преко другог лица.  Трошкове 
извршења мере сноси Управљач пијаце, односно корисник пијачних услуга, који није 
поступио по налогу инспектора.                                                         

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 Новчаном казном у висини од 150.000,00 динара казниће се Управљач пијаце за 
учињен прекршај ако поступи супротно одредбама чланова 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
20 и 23. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара 
одговорно лице у Управљачу пијаце. 

Новчаном казном у висини од 100.000,00 динара казниће се правно лице за учињен 
прекршај ако поступи супротно одредбама члана 10. став 5. , члана 20. и 22. ове одлуке. 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном у висини од 50.000,00 динара казниће се предузетник ако поступи 
супротно одредбама члана 10. став 5. , члана 20. и 22. ове одлуке. 

Новчаном казном у висини од 20.000,00 динара казниће се физичко лице ако поступи 
супротно одредбама члана 10. став 5. , члана 20. и 22. ове одлуке. 

  

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Управљач  пијаце је дужан да акте из чланова 17. и 18. ове одлуке донесе у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 38. 

Постојећи  уговори  којима се стални пијачни објекти, опрема и простор дају у закуп, а који 
су закључени до ступања на снагу ове одлуке, остају на снази до истека рока на који су 
закључени. 

Члан 39. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Куршумлија". 

 

Број: I-02-102/2022-8 

У Куршумлији, дана 23.09.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Славимир Михајловић,с.р. 

11.                                        
       На основу члана члана 100 став 1 тачка 6б) Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник 

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 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), чланова 5 и 7 Закона о промету непокретности (,,Сл. гласник РС", 

бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), члана 32 Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 
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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. 27 Правилника о располагању грађевинским земљиштем („Сл. лист општине Куршумлија“ 

број 60/2020) и Закључка Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-101/2022-8 од 

20.09.2022, Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана  23.09.2022. 

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 77/194, односно 77 m2 катастарске парцеле 3656, градско 

грађевинско земљиште,  уписане у лист непокретности бр. 257 КО Куршумлија као јавна 

својина општине Куршумлија. 

II Одобрава се отуђење непокретности – земљишта у КО Куршумлија из става I ове Одлуке, 

Ћосић (Глигорије) Небојши из Куршумлије, ул. Косовска бр. 80, непосредном погодбом  уз 

наплату тржишне вредности непокретности према процени извршеној од стране надлежног 

органа.  

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) и члана 100 став 1 тачка 6б) Закона о планирању и изградњи.   

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 

 Планом Генералне регулације Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 35/2016) 

планирана намена кат. парц. бр. 3656 КО Куршумлија је: површине осталих намена – центар 

насеља.  

 Општина Куршумлија је упутила понуду бр. 01-464-7/2022 од 30.08.2022. године 

запродају свог удела од 77/194 на кат. парц. бр. 3656 уписаној у ЛН 257 КО Куршумлија, чија 

је површина 77 m2, Небојши Ћосићу, сувласнику удела од 117/194 на предметној кат. парцели, 

ради изјашњења у року од 15 дана од дана пријема понуде. Понуда је упућена на основу чл. 5 

и 7 Закона о промету непокретности, којима је, између осталог, прописано да је сувласник 

непокретности који намерава да прода свој сувласнички део, дужан да га претходно понуди 

на продају осталим сувласницима, да понуда мора да садржи податке о непокретности, цени 

и осталим условима продаје, те да је ималац права прече куповине дужан да се у року од 15 

дана од дана пријема понуде писменим путем изјасни о понуди. 

 Понуђена је продаја наведеног сувласничког удела по цени од 1.800,00 динара по метру 

квадратном, а што укупно износи 138.600,00 динара. Цена је формирана на основу процене 

тржишне вредности градског грађевинског земљишта у Ia зони града, коју је дала Пореска 

управа Одсек за контролу издвојених активности малих локација Прокупље бр. 085-464-08-

00343/2022 од 26.08.2022. године.  



Страна   615         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 38            Датум: 23.09.2022.године 
 Имајући у виду да се Небојша Ћосић писаним путем, у законском року, изјаснио да 

прихвата напред наведену понуду за куповину сувласничког удела на кат. парц. бр. 3656 КО 

Куршумлија, који је у јавној својини општине Куршумлија, то је у складу са  чланом 100 став 1 

тачка 6б) Закона о планирању и изградњи  донета одлука као у диспозитиву. Наведеним 

чланом је прописано да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у 

закуп непосредном погодбом, између осталог, у случају отуђења грађевинског земљишта 

другом сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу са законом 

којим се уређују основе својинскоправних односа и промет непокретности. 

 Имајући у виду све наведено, Општина Куршумлија отуђује свој део кат. парцеле бр. 3656 

КО Куршумлија у површини од 77 m2, Небојши Ћосићу, сувласнику предметне кат. парцеле, у 

складу са чланом 100 став 1 тачка 6б)  Закона о планирању и изградњи, тј. непосредном 

погодбом, по цени која није нижа од тржишне. 

         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 

Број: I-02-102/2022-9 
У Куршумлији дана:  23.09.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Славимир Михајловић,с.р.  

12.   

                                      
На основу члана 29 став 4 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. 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), 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-02-101/2022-9 од 20.09.2022, 

Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана  23.09.2022. године донела 

је  

О Д Л У К У 

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

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

подручју и то прибављање удела од 238/7220 катастарске парцеле бр. 5991 уписане у лист 

непокретности бр. 4940 КО Куршумлија, који удео је приватна својина Перишић (Милун) 

Драгане из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 9/2. 

II Одобрава се прибављање непокретности из става I ове Одлуке, непосредном погодбом, јер 

то представља једино могуће решење, уз исплату тржишне вредности непокретности према 

процени извршеној од стране надлежног органа.  
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III Прибављање предметног удела непокретности ће се извршити у складу са чланом 29 став 

4 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) и чланом 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).  

IV Предметни удео непокретности ће се прибавити закључивањем Уговора о прибављању 

непокретности који 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 иницијативу Општинског већа Одељење за привреду и локални економски развој 

размотрило је потребу прибављања удела од 238/7220 кат. парц. бр. 5991 КО Куршумлија, 

који је у приватној својини Перишић (Милун) Драгане из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 9/2. 

Увидом у податке јавно доступне евиденције катастра непокретности установљено је је кат. 

парц. бр. 5991, која је уписана у лист непокретности 4940 КО Куршумлија, према намени 

земљиште у грађевинском подручју, а према начину коришћења земљиште под зградом и 

другим објектом, површине 7220 m2. 

 Увидом у снимке са Дигиталне платформе за националну инфраструктуру 

геопросториних података установљено је да предметна кат. парцела представља земљиште 

на ком се налази Улица краљевића Марка.  

 Према подацима добијеним од Урбанистичке службе предметна непокретност је 

површина јавне намене –саобраћајница, односно Улица краљевића Марка. 

 Руководећи се интересима локалне самоуправе, непокретност описана у диспозитиву 

ове Одлуке прибавља се у складу са чланом 29 став 4 Закона о јавној својини и чланом 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, јер иста по својим карактеристикама једина одговара потребама општине 

Куршумлија, с обзиром на неопходност регулисања имовинско-правних односа на земљишту 

испод улице. Из свега наведеног, као и намене предметне парцеле предвиђене Планом 

генералне регулације Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 35/2016), произлази 

целисходост и оправданост прибављања непокретности из диспозитива Одлуке, али и 

немогућност прибављања исте јавним надметањем, односно прикупљањем понуда. 

        Општинско Веће је својим закључком предложило прибављање 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 прибављања и припремити уговор о 

прибављању непокретности у складу са законом.  

Број I-01-102/2022-10 
У Куршумлији дана: 23.09.2022. године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Славимир Михајловић,с.р.  

13.                                       
       На основу члана 29 став 4 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. 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), 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-02-87/2022-6 од 11.08.2022, 

Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана  23.09.2022. године донела 

је  

О Д Л У К У 

I Утврђује се да је од интереса за општину Куршумлија прибављање непокретности – 

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

грађевинском подручју и то прибављање удела од 80/327 катастарске парцеле бр. 1811 

уписане у лист непокретности бр. 4589 КО Куршумлија, који удео је приватна својина 

Нешовић (Ненад) Ивана. 

II Одобрава се прибављање непокретности из става I ове Одлуке, непосредном погодбом, јер 

то представља једино могуће решење, уз наплату тржишне вредности непокретности према 

процени извршеној од стране надлежног органа.  

III Прибављање предметног удела непокретности ће се извршити у складу са чланом 29 став 

4 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) и чланом 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).   

IV Предметни удео непокретности ће се прибавити закључивањем Уговора или поравнања о 

прибављању непокретности који ће закључити председник општине, односно друго лице 

овлашћено за заступање Општине и извршиће се укњижба 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 

 Одељењу за привреду и локални економски развој обратио се Иван Нешовић са захтевом 

да му се за земљиште заузето приликом изградње дела Улице Доситеја Обрадовића у 

Куршумлији, исплати накнада по ценовнику Министарства финансија  - Пореске управе 

Куршумлија и то за површину од 80 м². Одељење је размотрило је потребу прибављања удела 

од 80/327 кат. парц. бр. 1811 КО Куршумлија, који је у приватној својини Нешовић (Ненад) 

Ивана. Увидом у податке јавно доступне евиденције катастра непокретности установљено је 

да је кат. парц. бр. 1811, уписана у лист непокретности 4589 КО Куршумлија, према намени 



Страна   618         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 38            Датум: 23.09.2022.године 
земљиште у грађевинском подручју, а према начину коришћења земљиште под зградом и 

другим објектом, површине 327 m2. Такође, установљено је да је на кат. парц. бр. 1811 у В1 

листу листа непокретности бр. 4589 КО Куршумлија, уписан објекат и то некатегорисани пут 

површине 327 m2, који је у јавној својини Општине Куршумлија.  

 Руководећи се интересима локалне самоуправе, непокретност описана у диспозитиву 

ове Одлуке прибавља се у складу са чланом 29 став 1 тачка 4 Закона о јавној својини и чланом 

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 

иприкупљања писмених понуда, јер иста по својим карактеристикама једина одговара 

потребама општине Куршумлија у циљу регулисања имовинско-правних односа на земљишту 

испод некатегорисаног пута. Из свега наведеног, произлази целисходост и оправданост 

прибављања непокретности из диспозитива Одлуке, али и немогућност прибављања исте 

јавним надметањем, односно прикупљањем понуда. 

        Општинско Веће је својим закључком предложило прибављање 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 прибављања и припремити уговор или 

поравнање о прибављању непокретности у складу са законом. 

Број: I-02-102/2022-11 
У Куршумлији дана  23.09.2022. године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Славимир Михајловић,с.р.  

14.             
 

На основу члана 19. став 1. тачка 3. и 21. став 1. 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. 129/07,83/2014-др, 
Закон,101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија број 6/2019), а на предлог општинског већа општине Куршумлија,  
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 23.09.2022.године. доноси  

 
О Д Л У К У 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност за закључивање Уговора о давању на коришћење на неодређено 

време  непокретности у КО Данковиће и то објекат бр. 1 на кат. парц. бр. 1523/1 КО 
Данковиће – остале згреде – КАПЕЛА корисне пов. 195,22 м² односно грађевниске пов. 
227,45 м² уписан листу непокретности бр. 375 КО Данковиће – ЈАВНА СВОЈИНА 
општине Куршумлија 1/1 са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија, без накнаде у циљу 
обављања делатности тог јавног предузећа у складу за законом.  

2. Предметна непокретност није неопходне за вршење послове органа јединице локалне 
самоуправе, а представља делатност од општег интересе која је у надлежности ЈКПД 
„Топлица“ Куршумлија коме је и поверено обављање комуналне делатности. 

3. Овлашћује се председник општине Куршумлија односно друго лице које он овласти да 
са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија закључи уговор о давању на коришћење предметне 
непокретности код надлежног јавног бележника у складу са Законом о јавној својини, 
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између општине Кушрумлија и ЈКПД 
„Топлица“ Куршумлија. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 
 
Број: I-02-102/2022-12 
У Куршумлији,  дана 23.09.2022. године  
СКУПШТИНА ОШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р.  

15.             
 

На основу члана 19. став 1. тачка 3. и 21. став 1. 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. 129/07,83/2014-др, 
Закон,101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија број 6/2019), а на предлог општинског већа општине Куршумлија,  
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана  23.09.2022.године. доноси  

 
О Д Л У К У 

 
1. ДАЈЕ СЕ на коришћење на неодређено време минибус IVECO 50C18H V – C50V 20+1 

седишта  ЈКПД „Топлица“ Куршумлија, без накнаде. 
2. Предметни минибус је набављен у поступку јавне набавке на основу Уредбе Владе 

Репблике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину 
минибусева за потребе сеоског становништва на територији Републике Србије за 2021. 
Годинеу 05 број 110-7127/2021 и  Јавног конкурса Министарства за бригу о селу и 
Решења о додели бесповратних средстава тог министарства број 276-401-00-
650/2021-01 од 02.12.2021. године , а исти није неопходан за вршење послове органа 
јединице локалне самоуправе, па је одлучено да ће се исти ставити на располагање 
ЈКПД „Топлица“ Куршумлија коме је и поверено обављање комуналне делатности. 

3. Овлашћује се председник општине Куршумлија односно друго лице које он овласти да 
са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија закључи уговор о давању на коришћење IVECO 50C18H 
V – C50V 20+1 у складу са Законом о јавној својини, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе, а посебно право и обавеза корисника да предметни минибус 
региструје на ЈКПД „Топлица“ Куршумлија. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Службеном листу општине 
Куршумлија. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Општина Куршумлија је на основу  Уредбе Владе Репблике Србије о утврђивању 
Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе сеоског 
становништва на територији Републике Србије за 2021. Годинеу 05 број 110-7127/2021 и 
Јавног конкурса Министарства за бригу о селу и Решења о додели бесповратних средстава тог 
министарства број 276-401-00-650/2021-01 од 02.12.2021. године  у поступку јавне набавке 
прибавила минибус IVECO 50C18H V – C50V 20+1 седишта Уговором бр. III-404-95/21 од 
22.12.2021. године. 
 С обзиром да исти није неопходан за вршење послове органа јединице локалне 
самоуправе, одлучено је да ће се исти ставити на располагање ЈКПД „Топлица“ Куршумлија 
коме је и поверено обављање комуналне делатности.  
 Законом о јавној својини, чланом 21. Став 1. је предвиђено Јавно предузеће, друштво 
капитала чији је оснивач Републике Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе и њиховa зависнa друштвa, која обављају делатност од општег интереса, користе 
непокретности које им нису уложене у капитал, а на основу посебног закона, оснивачког акта 
или уговора закљученог са оснивачем. 
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 На основу свега горе наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 
 
Број:  I-02-102/2022-13 
У Куршумлији,  дана 23.09.2022 године  
СКУПШТИНА ОШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

16.             
На основу члана 19. став 1. тачка 3. и 21. став 1. 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. 129/07,83/2014-др, 
Закон,101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија број 6/2019), а на предлог општинског већа општине Куршумлија,  
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана  23.09.2022.године. доноси  

 
О Д Л У К У 

 
1. ПРЕНОСИ СЕ на коришћење опрема за сакупљање и рециклажу отпада - камион смећар 

чији је власник Република Србија – Министарство заштите животне средине, Београд,  
ЈКПД „Топлица“ Куршумлија, без накнаде. 

2. Предметна опрема – камион смећар је прибављен на коришћење од стране 
Министарства за заштиту животне средине Уговором бр. 404-02-2-5/2022-09 од 
12.09.2022. године, а исти није неопходан за вршење послове органа јединице локалне 
самоуправе, па је одлучено да ће се исти ставити на располагање ЈКПД „Топлица“ 
Куршумлија коме је и поверено обављање комуналне делатности. 

3. Овлашћује се председник општине Куршумлија односно друго лице које он овласти да 
са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија закључи уговор о давању на коришћење опрема – 
камиона смећара у складу са Законом о јавној својини, којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе, а посебно право и обавеза корисника да предметни 
минибус региструје на ЈКПД „Топлица“ Куршумлија. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Службеном листу општине 
Куршумлија. 

Број:  I-02-102/2022-14 
У Куршумлији, дана 23.09.2022 године  
СКУПШТИНА ОШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

17.             
На  основу члана 2.став 3. тачка 5., члана 9. став 3. и члана 13.став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 104 од 23. 

децембра 2016, 95 од 8. децембра 2018.), члана 57. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС", бр. 68 од 4. августа 2015, 41 од 31. маја 2018, 44 од 8. јуна 

2018 - др. закон, 83 од 29. октобра 2018, 31 од 29. априла 2019, 9 од 4. фебруара 2020.), члана 

20 став 1. тачка 2.  Закона о локаној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. 

децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 20. 

јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија“,  број6/2019), Скупштина општине Куршумлија  на 

седници одржаној   23.09.2022. године донела је 

ОДЛУКА 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ  ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан 1. 

 У Одлуци о градском и приградском превозу путника на територији општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 59/20 и 23/22) у глави VII у члану 26. 

Став 2. после речи „Обављање и организовање превоза сеоског становништва“ брише се 

запета и додају се речи: „и другог превоза за потребе општине Куршумлија,“.  

Члан 2. 

 Све остале одредбе Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 59/202 и 23/22) остају 

непромењене и примењују се и на главу VII ПОСЕБАН ОБЛИК ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА, осим одредбе која се односи на обезбеђивање средстава за обављање овог облика 

градског и приградског превоза путника.  

Члан 3. 

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

општине Куршумлија“.  

Број: I-02-102/2022-15 
У Куршумлији,  дана 23.09.2022 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

18.             

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129 од 
29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 
20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл. лист општине Куршумлија“ број 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана  23.09.2022. године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
 

 Допуњује се Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Куршумлија (Сл. лист општине Курушумлија бр. 20/2014,  31/2016 и 17/2020) као 
што следи: 
 У члану 15. у ставу 1. у алинеји 1. после речи : 
   

„треће и свако следеће дете у породици“, 
 додаје се следећа реченица:  

„(уколико су рођени близанци, тројке и тако даље, а једно од те деце је треће дете у 
породици, свако од те деце остварује ово право)“ 

  
Члан 2. 

 
 У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 

општине Куршумлија (Сл. лист општине Курушумлија бр. 20/2014 и 31/2016) остаје 

непромењена. 
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Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-102/2022-16 
У Куршумлији, дана  23.09.2022 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     Славимир Михајловић,с.р. 

19.                                                                                                                                                                            

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и члана 
41. став 1. тачка 28. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.09.2022. године, 
доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију општине Куршумлија  за 2022. годину 
             

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  за територију општине  Куршумлија  за 2022. годину. 

Члан 2. 

 Саставни део Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Куршумлија за 2022. годину. 

Члан 3. 

 Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-102/2022-17 
У Куршумлији, дана 23.09.2022 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Славимир Михајловић,с.р.  

 

20.                                                                                                                                                

 На основу члана 39. став 1 Закона о култури (,,Службени гласник РС” број 

72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 41. Статута општине 

Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“,  бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 

на седници одржаној дана 23.09.2022. године  донела је 

РЕШЕЊЕ 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

КУРШУМЛИЈА 

I 
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УТВРЂУЈЕ СЕ  да  Небојши Гашићу, дипломираном филозофу, из Куршумлије, престаје  

мандат  в.д. директора Народне библиотеке Куршумлија,  због истека периода на који је 

именован. 

II 

Решење објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III 

Решење доставити: именованом, Народној библиотеци Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-102/2022-18 
У Куршумлији, 23.09.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                          Славимир Михајловић,с.р. 

21.                                                                                                                                       
На основу члана 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021 – др закон), члана 35. Закона о 
култури („Сл. гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 
члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности („Сл. гласник РС“, број 52/2011 и 
78/2021) и члана 41.став 1.тачка 13. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  
23.09.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУРШУМЛИЈА 

 I  ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Симић, дипломирани историчар уметности, из Куршумлије,  за 

директора Народне библиотеке Куршумлија, на мандатни период од 4 године. 

II      Решење објавити  у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III  Решење доставити: именованом, Народној библиотеци Куршумлија и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 34. став 2. и 
члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/2020, 
47/2021 и 78/2021), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности („Сл. 
гласник РС“, број 52/2011 и 78/2021) и  члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/19). 
 Чланом  34. став 2. Закона о култури прописано је да директора установе именује и 
разрешава оснивач, док је одредбама члана 35. истог Закона прописано да се директор 
установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина односно јединица 
локалне самоуправе, именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 
4 године и да може бити поново именован, да јавни конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе,  да директора именује оснивач са листе, као и да Управни одбор установе 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса, и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, 
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са мишљењем управног одбора о стручним и организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору. 

Одредбама члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности (,,Службени 
гласник РС”, број 52/11 и 78/21) прописано је да директора библиотеке именује и разрешава 
оснивач, на предлог управног одбора, а на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 
четири године, с могућношћу да поново буде именован. 

У складу са напред наведеним одредбама Закона, Управни одбор Народне библиотеке 
Куршумлија расписао је и спровео Јавни конкурс, и оснивачу доставио образложени предлог 
листе кандидата за именовање директора Народне библиотеке Куршумлија, која садржи 
мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима кандидата, као и 
записнике о обављеном разговору.  

Општинско веће опшине Куршумлија је  разматрало Листу кандидата заједно са 
Записницима о обављеном разговору,  и за именовање  директора Народне библиотеке  
предложен је Драган Симић, дипломирани историчар уметности, из Куршумлије. 

 
На основу свега напред наведеног, донето  је Решење као у диспозитиву. 
 
Упутство о правном средству: Против овог Решења се може покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења. 

Број: I-02-102/2022-19 
У Куршумлији, дана 23.09.2022.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА       

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                              Славимир Михајловић,с.р. 

22.             
На основу  члана 39. став 5.  Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020, 66/20 и 9/2021) и  члана 

41. Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019), 

Скупштина oпштине Куршумлија на седници одржаној дана 23.09.2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ОПШТИНЕ  

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ ПОВЕРЕНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА, због обустављања поступка 

избора за савет Месне заједнице Грабовница,  ради обављања текућих и неодложних послова 

месне заједнице,  утврђених Законом, Статутом општине Куршумлија и Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Куршумлија,  до спровођења избора за Савет месне 

заједнице Грабовница и конституисања Савета месне заједнице Грабовница. 

II 

За Повереника општине Куршумлија у месној заједници Грабовница ИМЕНУЈE СЕ: 

-Проко Пантовић, из Грабовнице. 

III 

Повереник општине Куршумлија из тачке 2. овог Решења ће у свом раду користити  

постојећи печат Савета месне заједнице Грабовница. 

IV 
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Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-102/2022-20 
У Куршумлији, дана 23.09.2022 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                   Славимир Михајловић,с.р. 

23.                                                                                        
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 

83/014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 45. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 43. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/16), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  23.09.2022.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ  дужности  председника  Комисије за прописе Скупштине 
општине  Куршумлија и то:  
 
1. Горан Драговић 

 
II БИРА  СЕ  за председника  Комисије за прописе Скупштине општине 
Куршумлија и то: 
 
1. Бранко Стевић 

 
III  Именованом  траје мандат до истека мандата комисије.  
  
IV  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.   

 
V Решење доставити: именованима и архиви. 

 
Број: I-02-102/2022-21 
У Куршумлији, дана: 23.09.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Славимир Михајловић,с.р. 

 

24.                                                                                        
На основу члана 20. став 1.  Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53 

од 28. децембра 1995, 23 од 6. априла 2001 - СУС, 20 од 19. марта 2009, 55 од 25. јуна 2013 - УС, 

106 од 28. децембра 2016 - Аутентично тумачење), члaна 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 

16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон) и члана 

41. Статута Општине Куршумлија („Службени лист града Ниша“ број 21/2019), Скупштина 

општине Куршумлија, на седници одржаној дана  23.09.2022.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗГРАДЊИ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА У КО ЂАКЕ 

 
Члан 1. 
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Овом Одлуком прописују се услови и начин изградње Визиторског центра са 

припадајућим објектима инграструктуре у КО Ђаке и одређује се инвеститор изградње.  

Члан 2. 

             Као инвеститор изградње Визиторског центра са припадајућим објектима 

инфраструктуре у КО Ђаке одређује се Општина Куршумлија. 

Члан 3. 

Сва досадашња расположива планска и пројектна документација послужиће за 

припремне радове у сврху експропријације ради утврђивања јавног интереса за изградњу 

Визиторског центра са припадајућим објектима инфраструктуре у КО Ђаке као и за доношење 

одговарајућих планских, пројектних и других аката, сагласности и дозвола.  

Члан 4. 

            За изградњу Визиторског центра са припадајућим објектима инфраструктуре у КО Ђаке 

извршиће се експропријација  на катастарским парцелама: 255,256, 475 и 1802/1 КО Ђаке 

према планској и пројетној документацији коју је у обавези да изради инвеститор општина 

Куршумлија. 

Члан 5. 

На основу ове Одлуке и Информације о локацији Визиторског центра са припадајућим 

објектима инфраструктуре који је на основу Плана детаљне регулације „Ђавоља варош“ (Сл. 

Лист општине Куршумлија бр. 9/2016) дефинисан као  - садржај културе, овлашћује се 

председник општине Куршумлија да поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање 

јавног интереса за експропријацију и одређивање корисника експропријације а ради 

изградње Визиторског центра са припадајућим објектима инфраструктуре у КО  Ђаке  у 

смислу чл. 4 ове Одлуке.  

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Куршумлија“ .  

Број: I-02-102/2022-22 
У Куршумлији дана 23.09.2022 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р.                                                                                                                                   

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
1 Одлука о допунском буџету (ребаланс 2) општине Куршумлија за 

2022 годину … 510 
2 Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Куршумлија за 

период јануар – јун за 2022 годину … 568 
3 Одлука o престанку мандата  одборника  скупштине општине 

Куршумлија … 600 
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4 Одлука  о потврђивању мандата одборника скупштине општине 

Куршумлија … 601 
5 Измена кадровског плана у општинској управи, јединици за 
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8 Закључак о усвајању Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања 
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на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач 
општина Куршумлија, за II квартал 2022. године 

 
 
 
 

… 605 
9 Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе 
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… 605 
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