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ГОДИНА 2022        БРОЈ 41                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу чл. 6 ст.5.,6.и7. и чл.7а  Закона о порезима на имовину ( Сл.гласник РСрбије 

26/01,45/02-СУС 80/02,80/02 и др закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 

47/13 68/14, 95/18 и 99/18-УС, 86/19, 144/20, 118/21) и чл. 66. Статута општине Куршумлија 

(Сл.лист Општине Куршумлија бр. 6/19) Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 17.11.2022.године, донело је  

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.Г НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајуће 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.г.  на територији општине 

Куршумлија. 

Члан 2 

На територији општине Куршумлија одређене су зоне за утврђивање пореза на 

имовину у зависности од комуналне опремљености  и опремљености јавним објектима, 

саобраћајне повезаности са централним деловима општине Куршумлија, односно са радним 

зонама и другим садржајем у насељу и то : ПРВА А зона, ПРВА Б зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, 

ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона с тим да је ПРВА А зона утврђена за најопремљенију зону.  

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2023.г на територији општине Куршумлија. 

Групе непокретости        IA       IБ        II        III       IV        V 

Грађевинско земљиште  2070 1650 1100 830 550 410 

Пољопривредно 

земљиште 

480 345 150 140 80 40 

Шумско земљиште 480 345 150 140 80 40 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Друго земљиште 480 345 150 140 80 40 

 Стан  58000 51000 27600 20700 2800 1400 

Куће за становање 35000 30500 27600 20700 2800 1400 

Пословне зграде и други / 

подземни и надземни 

/грађ. објекти који служе 

за обављање делатности 

118000 90000 62000 41500 34500 27600 

Гараже и помоћни објекти 27600 20700 13800 2800 - - 

 

Члан 3 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет 

страници Општине Куршумлија. 

Члан 4 

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

општине Куршумлија“, а примењиваће се од 01.01.2023.г . 

Број : II-02-129/2022-1 
Куршумлија, дана 17.11.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                               Чарапић Војимир  дипл. правник ср. 

2. 
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), 

члана 66 Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 

члана 3, став 3, 4 и 5 и члана 8. Одлуке о постављању киоска (“Службени лист општине 

Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017, 24/2017, 9/2019, 48/2021 и 13/2022), а на основу Измена и 

допуна Плана постављања киоска на јавним површинама бр. II-02-107/2021-16 од 13.12.2021. 

године, Општинско веће на седници одржаној дана 17.11. 2022.године, доноси 

Одлуку о расписивању Jавног позива за закуп површина јавне намене 

 и киоска 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се расписивање Jавног позива за закуп површина јавне намене 

и киоска. 

Члан 2. 

Следећа локација површине јавне намене, одређена Изменом и допуном Плана 

постављања киоска, и киоск, издају се у закуп на јавној површини: 
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- Локација 3 (улица Вука Караџића) – 1 киоск и то: Вука Караџића А. 

Скица са локацијом и киоском биће истакнута на огласној табли у згради СО Куршумлија.  

 

   Члан 3. 

 

Основна делатност монтажног објекта – киоска за локацију из члана 2 ове Одлуке је 

трговина (продаја робе на мало примарно штампе дуванских производа, безалкохолних пића 

и алкохолних пића и кондиторских производа, папирне галантерије, играчака, телефонских 

апарата, срећки, сервис мобилних телефона и пратеће опреме, асесоара и др.сличних 

производа), као и занатско-услужне делатности (мењачница, уплатни шалтери и др.) и 

агенцијске услуге.  

Члан 4. 

Висина почетног износа закупнине одређује се у износу од 700,оо динара по м2 за 

површину јавне намене са увећаном ценом закупа за износ од 200,00 динара по м2 за нови 

киоск који је у власништву Општине Куршумлија, у складу са одредбама члана 27. став 1. 

Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 и 10/17). 

Висина гарантног износа који су у обавези да уплате учесници у поступку одређује се 

у износу од 150.000,оо динара. Део депозита у износу од 50.000,оо динара урачунаће се у цену 

месечне закупнине. Преостали износ од 100.000,оо динара ће бити враћен закупцу након 

потписивања Уговора. 

Члан 5. 

Површина јавне намене и киоск у закуп се издају на рок до 5 године.  

Члан 6. 

  Поступак јавног надметања се одређује као врста поступка. 

Члан 7. 

Јавни позив за поступак јавног надметања ће расписати и поступак ће спровести 

Комисија за спровођење поступка издавања површине јавне намене за постављање киоска на 

подручју општине Куршумлија.  

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

Члан 9. 

Одлуку доставити: Комисији за спровођење поступка издавања површине јавне 

намене за постављање киоска на подручју општине Куршумлија и архиви. 

Број: II-02-129/2022-3 

Датум: 17.11.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
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           Војимир Чарапић, дипл. правник ср.  
3. 

На основу члана став тачка Статута општине Куршумлије („Службени лист општине 

Куршумлија“ број 6/19) и члана 3. Одлуке  о оснивању Савета за безбедност општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија, број 40/22), а на основу иницијативе 

Министарства унутрашњих послова – Дирекције полиције- ПУ у Прокупљу 03.34.3 број 70/21 

од 19.3.2021.године, Председник општине Куршумлија дана  16.11.2022.године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛЈА 

I 

 У Савет за безбедност општине Куршумлија сталног састава, на мандатни период од 

четири године, именују се: 

1. Војимир Чарапић, председник општине Куршумлија, председник  Савета; 

2. Бојан Пешић, начелник Полицијске управе Куршумлија, заменик   председника 

Савета; 

3. Дејен Ловић, заменик председника општине Куршумлија, члан; 

4. Дејан Танасковић, командир станице полиције Куршумлија, члан; 

5. Мирослав Бобић, командант гарнизона у Куршумлији, члан; 

6. Уранија Петровић, директор Дома здравља у Куршумлији, члан; 

7. Јовица Ђиновић, помоћник председника општине Куршумлија, члан; 

8. Невена Драговић, директор Центра за социјални рад у Куршумлији, члан; 

9. Миљан Радосављевић, начелник Општинске управе општине Куршумлија, члан; 

10. Владан Јовановић, шеф одељења за друштвене делатности и општу управу, члан; 

11. Снежана Радовић, шеф одељења за привреду и ЛЕР, члан; 

12. Иван Ковачевић, шеф одељења за за инспекцијске послове, члан; 

13. Јелица Милановић, председник Основног суда у Куршумлији, члан; 

14. Биљана Милосављевић, заменик основног јавног тужиоца у Куршумлији, члан; 

15. Горан Драговић, представник образовних установа у Куршумлији, члан; 

16. Наташа Јовановић, општински јавни правобранилац, члан 

II 

 Задаци чланова Савета из става I овог Решења су да, у складу са Одлуком о оснивању 

Савета за безбедност општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 

40/22), спроводе активности у циљу унапређења нивоа опште безбедности на територији 

општине Куршумлија. 

 Ради ефикаснијег рада, Савет може да формира радне групе за поједина питања и 

поједине области безбедности у локалној заједници. 
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III 

 Одређује се Тања Дошовић, дипл.економиста, запослена у Општинској управи општине 

Куршумлија, да у својству секретара обавља административнo-стручне послове за потребе 

Савета. 

IV 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

V 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника, 

заменика председника и чланова Савета за безбедност број  II-02-45/2021 од 

14.06.2021.године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одлуком о оснивању Савета за безбедност општине Куршумлија  („Службени лист 

општине Куршумлија“, број 40/22), Скупштина општи не Куршумлија овластила је 

председника општине Куршумлија да, у складу са прописаним саставом чланова Савета из 

чланова и ове Одлуке, донесе Решење о именовању чланова Савета, у сталном и проширеном 

саставу.  

 Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године, а председник 

општине може решењем разрешити члана Савета и пре истека мандата. 

 Одредбама Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине Куршумлија („Службени 

лист општине Куршумлија“, број  40/22), предвиђено је да је Савет надлежан: 

- да сачини и објави Анализу стања безбедности у локалној заједници, и у том циљу да 

прикупља информације од надлежних органа и ор- ганизација и врши испитивање 

јавног мнења ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници 

и утврђивања прио- ритета по питању безбедности у областима: безбедности људи и 

имовине, насилничког криминала (вршњачко насиље, насиље у породици, 

хулиганство и други облици насиља), болести зависности, јавног реда и мира, 

комуналног реда, спречавања дискриминације, зашти- те животне средине, 

безбедности саобраћаја, спречавања и сузбија- ња других асоцијалних и девијантних 

понашања у свим областима живота и рада, колективне безбедности становништва и 

други, као и осећаја сигурности и других проблема везаних за квалитет живота; 

- сачини и објави Стратегију за безбедност у локалној заједници, ради на спровођењу и 

прати спровођење Стратегије; 

- сачини и објави Акциони план за унапређење одређених области безбедности, ради 

на спровођењу и прати спровођење Акционог плана; 

- припреми и реализује Комуникациони план, ради на спровођењу и прати спровођење 

Комуникационог плана; 

- формира радне групе за поједина питања и поједине области безбедности у локалној 

заједници, као и ради реализовања Стратегије и Акционог плана; 

- подноси извештај о свом раду Скупштини; 
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- донесе Пословник о раду Савета; 

- доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке; 

- сарађује са партнерским и спољним субјектима; 

- спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној 

заједници; 

- промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које 

се спроводе ради њеног постизања; 

- пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу 

подржи партнерске односе и ближу сарадњу надлежних 

- органа, организација и грађана; 

- упознаје јавност са улогом и деловањем Савета. 

 На основу напред наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Број: II-02-127/2022 
Датум: 16.11.2022.године 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                 Војимир Чарапић, дипл.правник ср.           
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