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2. 
 

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 16.12.2022. 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-02-140/2022-1 
У Куршумлији, 16.12.2022. 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, 
83/014 – др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21), 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  16.12.2022.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  ДАЈЕ СЕ сагласност  на  трећу  измену Програма  пословања  Јавног предузећа За 
уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2022. годину. 
II  Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 III  Решење доставити: Јавном предузећу За уређивање грађевинског земљишта 
„Куршумлија“, рачуноводству и архиви. 
 
Број: I-02-140/2022-2 
У Куршумлији, дана 16.12.2022. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                              Славимир Михајловић,с.р. 

 
 
 



Страна   799         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 

4. 

 



Страна   800         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   801         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   802         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   803         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   804         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   805         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   806         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   807         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   808         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   809         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   810         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   811         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   812         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   813         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   814         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   815         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   816         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   817         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   818         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   819         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   820         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   821         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   822         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   823         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   824         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   825         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   826         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   827         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   828         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   829         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   830         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   831         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   832         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   833         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   834         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   835         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   836         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   837         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   838         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   839         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   840         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   841         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   842         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   843         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   844         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   845         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   846         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   847         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   848         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   849         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   850         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   851         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   852         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   853         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   854         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   855         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   856         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   857         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   858         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   859         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   860         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   861         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   862         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   863         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   864         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   865         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   866         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   867         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   868         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   869         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   870         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   871         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   872         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   873         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   874         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   875         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   876         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   877         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   878         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   879         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   880         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   881         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 



Страна   882         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 

 



Страна   883         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 

5. 
На основу члана 76. и 77. став 1.и 3.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. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине 
Куршумлија број 6/19) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
16.12.2022.године, усвојила је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И  

ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Куршумлија, на дан 09.децембра 
2022.године 
 

1. Радна места  службеника у Општинској управи 
 

Начелник општинске управе службеник на положају  
Шеф одељења за привреду и локални економски 
развој 

самостални саветник 

Послови јавних набавки и капиталних пројеката саветник  
Послови из области локалног економског 
развоја 

самостални саветник 

Послови из области урбанизма и обједињене 
процедуре 

саветник 

Послови из области грађевинарства-обједињена 
процедура 

 саветник 

Регистратор-обједињена процедура  саветник 
Послови јавних набавки везани за инвестиције  саветник 
Имовинско - правни послови  саветник 
Послови пољопривреде и водопривреде  самостални саветник 
Послови пољопривреде и водопривреде и 
планирања заштите од елементарних непогода 

 саветник 

Управно стамбени послови и послови 
регистратора стамбених заједница 

млађи саветник 

Шеф одељења за инспекцијске послове  самостални саветник 
Послови комуналног и саобраћајног инспектора саветник 
Послови грађевинског инспектора-послови 
обједињене процедуре 

самостални саветник 

Послови просветног инспектора саветник 
Послови инспектора заштите животне средине 
и комуналног инспектора 

самостални саветник 

Послови туристичког и комуналног инспектора  саветник 
Послови комуналног инспектора сарадник 
Шеф одељења за друштвене делатности и 
општу управу 

самостални саветник 

Послови управљања људским ресурсима саветник 
Послови матичара за матично подручје 
Куршумлија 

саветник 

Послови заменика матичара за матично млађи саветник  
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подручје Куршумлија 
Послови матичара за матично подручје Добри 
До и заменика матичара за матично подручје 
Куршумлија и Иван Кула 

сарадник 

Послови бирачког списка и послови везани за 
спровођење мера активне политике 
запошљавања и еЗУП-а 

виши референт 

Послови вођења бирачког списка и грађанских 
стања 

саветник 

Послови из области борачко инвалидске 
заштите и послови бесплатне правне помоћи 

саветник 

Послови ликвидатуре борачко инвалидске 
заштите и послови заменика регистратора 
стамбених заједница  

сарадник 

Послови утврђивања права у првостепеном 
поступку и финансијски послови у области 
дечије заштите 

сарадник 

Административни послови дечије заштите виши референт 
Послови праћења услуга и активности у 
областидечије,социјалне,примарне здравствене 
заштите и друштвене бриге о јавном здрављу и 
послови регистра привредних субјеката 

 саветник 

Послови утврђивања права у области дечије 
заштите 

саветник 

Послови из области спорта сарадник 
Послови везани за активно укључивање младих 
у локалној заједници-послови координатора 
канцеларије за младе 

саветник 

Послови техничког сарадника у канцеларији за 
младе 

виши референт 

Административни послови у канцеларији за 
младе 

виши референт 

Инжењер система и мреже и послови 
повереника за избеглице и миграције 

млађи саветник 

Послови административно-техничког радника у 
комесаријату за избеглице и миграције 

референт 

Послови месних заједница  саветник 
Послови техничке помоћи за потребе месних 
заједница 

виши референт 

Послови писарнице сарадник 
Канцеларијски послови виши референт 
Канцеларијски послови и послови народне 
одбране 

виши референт 

Послови народне одбране и архиве млађи сарадник 
Канцеларијски послови архиве виши референт 
Послови ученичког и студентског стандарда и 
економата 

виши референт 

Послови координатора јединственог управног 
места 

млађи саветник 

Послови протокола виши референт 
Канцеларијски послови и послови против- виши референт 
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пожарне заштите 
Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Жуч 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Мерћез 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Луково 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Куршумлијска 
бања 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Рударе 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Рача 

сарадник 

Послови месне канцеларије и месне заједнице- 
матичар за матично подручје Дегрмен 

сарадник 

Послови нормативне делатности и 
скупштински послови 

саветник 

Административни послови у служби за 
скупштину и општинско веће 

 саветник 

Послови у служби за скупштину и општинско 
веће и послови уређивања и издавања 
службеног листа општине Куршумлија 

млађи сарадник 

Послови праћења стања у области културе и 
послови информисања 

саветник 

Шеф одељења за локалну пореску 
администрацију,буџет и финансије 

самостални саветник 

Административно технички послови у оквиру 
изворних прихода локалне самоуправе 

виши референт 

Послови пореског инспектора  
изворних прихода локалне самоуправе 

саветник 

Послови утврђивања локалних изворних 
прихода локалне самоуправе 

самостални саветник 

Послови наплате изворних прихода локалне 
самоуправе 

самостални саветник 

Пореска евиденција изворних прихода локалне 
самоуправе 

виши референт 

Нормативни и правни послови у локалној 
пореској администрацији 

саветник 

Послови припреме и извршења буџета и 
финансијско материјални послови 

самостални саветник 

Финансијско рачуноводствени послови везани 
за инвестиције 

самостални саветник 

Послови трезора  самостални саветник 
Контиста главне књиге трезора млађи сарадник 
Ликвидатор сарадник 
Послови праћења рада јавних предузећа и 
послови у области ликвидатуре 

млађи саветник 

Благајник виши референт 
Књиговођа виши референт 
Буџетско рачуноводство директних и млађи саветник 
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индиректних корисника и извештавање 
Послови буџетског инспектора самостални саветник 

 

 

 

2. Радна места намештеника 
 

Радна места намештеника Број извршилаца 

Дактилограф 2 

Послови домара 1 

Послови портира 1 

Послови возача 1 

Послови у кафе кухињи 1 

Послови на телефонској централи 1 

Послови помоћних радника на терену 2 

Послови експедиције-достава поште 4 

Послови хигијеничара 1 

 

 

Број запослених са радним односом на неодређено време 

 

Звања службеника Број извршилаца неодређено 
Службеник на положају 1 
Самостални саветник 14 
Саветник 22 
Млађи саветник 4 
Сарадник 14 
Млађи сарадник 3 
Виши референт 14 
Референт 1 

 

 

Намештеници Број намештеника 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 10 

 

 

3. Радни однос на одређено време 

 
II Планирани број запослених у Општинској управи општине Куршумлија за 2023. годину 
 

1. Број запослених са радним односом на неодређено време 

 
Број извршилаца 

Радни однос на одређено време 
због повећаног обима посла 

4 

Радни однос  на одређено време  
у Кабинету председника општине 

1 
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Службеници Број службеника 

Службеник на положају 1             

Самостални саветник 13          

Саветник 26          

Млађи саветник 6 

Сарадник 15   

Млађи сарадник 3            

Виши референт 15           

Референт 1              
 

 

 
 

Намештеници Број намештеника 

Четврта врста радних места 5 

Пета врста радних места 9 
 

 

 

  

2. Број запослених са радним односом на одређено време  
због повећаног обима посла 

                    

 

 

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 4 

ВШС 1 

ССС 2 

 

 
3. Број запослених на одређено време у 

Кабинету председника општине 
 

 
 
 
 
 
 

III Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву за 2023.годину 
 
Службеник Број службеника 
Млађи саветник 1 
 
IV   Планирани број запослених у Интерној ревизији за 2023. годину 

 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 77.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) прописано је 
да се нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са 
нацртом буџета аутономне покрајине,односно јединице локалне самоуправе, тако да буде 
усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Ставом 3. овог члана предвиђено је да 
кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина града,општине,односно 

 
Број извршилаца 

Помоћници председника 2 

Саветник 1 

Намештеник-IV врста 1 

Службеник Број службеника 

Самостални саветник 1 
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градске општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе,односно 
градске општине. 

Кадровски план у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Интерној 
ревизији општине Куршумлија за 2023.годину састоји се од приказа броја запослених у 
општинској управи према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом 
на неодређено време који су потребни у 2023.години и броја запослених чији се пријем у 
радни однос на одређено време планира у Кабинету председника општине као и због 
повећаног обима посла. 

      
Број: I-02-140/2022-3 
У Куршумлији, дана  16.12.2022.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 16.12.2022. године,  
доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈПКД “Толица“ Куршумлија за 2023. 

годину и  Програм коришћења субвенција  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  за 2023. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-140/2022-4 
У Куршумлији,  16.12.2022. 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, 47/18 и 111/21), члана 69. 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  16.12.2022. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник основних комуналних, грађевинских, водоводних, 

канализационих, пијачних и погребних услуга ЈПКД „Топлица“  Куршумлија за 2023. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-140/2022-5 
У Куршумлији, 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                       Славимир Михајловић,с.р.  

8. 

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 данa 16.12.2022. године,  

доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“ за 2023. годину и  Програм коришћења субвенција ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2023. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-140/2022-6 
У Куршумлији, 16.12.2022. 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), члана 69. 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  16.12.2022. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Ценовник услуга и поверених послова ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2023. годину.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-140/2022-7 
У Куршумлији, 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Славимир Михајловић,с.р. 
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10. 
На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13– одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021), 
члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине 
Куршумлија", бр. 6/2019) и Извештаја Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном 
јавном увиду број: III-350-48/22-1 од 09.11.2022. године, на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
16.12.2022. године донела је:   
 

ОДЛУКУ 
О   ДОНОШЕЊУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛУКОВСКА БАЊА 
-ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 

 
Члан 1. 

 
ДОНОСЕ СЕ Прве измене и допуне плана генералне регулације Луковска Бања – парцијалне 
измене (у даљем тексту: Измена и допуна плана генералне регулације). 
Измене и допуне плана генералне регулације израђене су на основу Одлуке о изради Других 
измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене  број: I-02-
17/2022-3 (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.13/2022).  
Измене и допуне плана генералне регулације израђене су од стране стручног обрађивача 
плана: Милена Перић ПР ''STUDIO ZA ARHITEKTURU OFFICE 44'' из Ниша. 
 

Члан 2. 
 
Изменама и допунама плана генералне регулације је  обухваћена површина од 0,87 hа на две 
дефинисане  локације  локације 1 и 2 у обухвату  важећег Плана генералне регулације 
Луковска Бања објављеног у ''Службеном листу општине Куршумлија'' бр.6/2019 и 18/2019 
(у даљем тексту: План генералне регулације)  и делимична измена текстуалног дела Плана 
генералне регулације. 
Изменом и допуном плана генералне регулације извршене су измене и допуне  Плана 
генералне регулације у делу: 
- Локација 1 представља део подручја у «целини Б», јужно од централног дела Луковске 
бање (целина А) и обухвата катастарске парцеле број: 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583, 2584 и 
део к.п. 2747/1, све КО Луково, укупне површине 0,29 hа и 
- Локација 2  представља део подручја у «целини Б», северно од централног дела Луковске 
бање, окружена шумским земљиштем и обухвата катастарске парцеле број: 2477/2, 2477/1, 
2478/1, 2478/2, 2479 и делове к.п. 2475, 2476, 2488 и 1728/1 све КО Луково,  укупне 
површине 0,58 hа. 

Члан 3. 
  
Циљ израде Првих измена и допуна плана генералне регулације је пренамена предметних 
катастарских парцела у обухвату локације 1 у складу са захтевима тржишта у погледу 
изградње нових објеката уз поштовање власништва над земљиштем и објектима и   давање 
одрживог саобраћајног решења у обухвату локације 2 које уједно омогућава и усаглашавање 
са постојећом изграђеношћу у циљу озакоњења постојећих објеката. 
 

Члан 4. 
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Прве измене и допуне плана генералне регулације се састоје из текстуалног и графичког 
дела. 
Текстуални део Измена и допуна плана генералне регулације се објављује у ''Службеном 
листу општине Куршумлија''. 
 

Члан 5. 
Саставни део ове Одлуке су: 
- Прве измене и допуне плана генералне регулације Луковска Бања - парцијалне измене и 
- Извештај Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном јавном увиду број:  III-350-
48/22-1 од 09.11.2022. године. 

Члан 6. 
 
Прве измене и допуне плана генералне регулације су израђене у 4 (четири) аналогна и 4 
(четири) дигитална примерка, од којих: 
 -један аналогни примерак донетог, потписаног и овереног плана и један дигитални 
примерак чува се  у архиви Скупштине општине Куршумлија као доносиоцу плана, 
 -два аналогна примерка донетог, потписаног и овереног плана заједно са дигиталним 
примерком чува се и доступан је на увид јавности код  органа надлежног за његово 
спровођење – Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине 
Куршумлија, 
 -један примерак донетог, потписаног и овереног плана и један дигитални примерак 
доставља се обрађивачу Плана: Милена Перић ПР ''STUDIO ZA ARHITEKTURU OFFICE 44'' из 
Ниша. 
Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и 
организација на којој се заснивају Прве измене и допуне плана генералне регулације, чува се 
у Одељењу за привреду и локални економски развој општинске управе Куршумлија и код 
Обрађивача плана.  
По доношењу Првих измена и допуна плана генералне регулације Луковска Бања-
парцијалне измене, текстуални део се објављује у ''Службеном листу општине Куршумлија''.  
Графички део донетог планског документа својим потписом оверава овлашћено лице органа 
који је донео плански документ.  
План се објављује   у електронском облику и доступан је  путем интернета на званичном 
сајту општине Куршумлија (www.kursumlija.org) и у Централном регистру планских 
докумената Републичког геодетског завода (www.planskidokumenti.gov.rs).  
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Куршумлија''. 
 
Број: I-02-140/2022-8 
У Куршумлији, 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

http://www.kursumlija.org/
http://www.planskidokumenti.gov.rs/
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11.                                                                                                                                                                                                                                             
                  На основу  члана 15. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“,  бр. 15/16),  и члана 

41. став 1. тачка 4.  Статута општине Куршумлија  („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је 

O Д Л У К У  

I УСВАЈА СЕ  План  јавног здравља општине  Куршумлија за период од 2023-2027.  

године, који је саставни део ове Одлуке. 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-140/2022-9 
У Куршумлији, 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

    Славимир Михајловић ,с.р. 

12. 
  

На основу члана 32.став 1.тачка 6. 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), Стратегије 
о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027.године  и члана 41. 
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022. године доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на 

територији општине Куршумлија за период 2023 -2027. године. 
 

Члан 2. 
 

Циљ израде Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији 
општине Куршумлија је сагледавање потреба различитих категорија миграната и у складу са 
тим планирање и реализација адекватних мера и активности које би допринеле побољшању 
њиховог положаја. 

Члан 3. 
 

За спровођење ове одлуке, у циљу израде Локалног акционог плана за управљање 
миграцијама на територији општине Куршумлија за период 2023-2027. године, Председник 
општине ће образовати Радну групу за израду Локалног акционог плана. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу 
општине Куршумлија“ 
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Број: I-02-140/2022-10 
У Куршумлији, дана 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                  Славимир Михајловић,с.р. 

13. 
                                                                                                                
На основу члана 6. став 1.тачка 3. и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06, 47/011, 93/12 , 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16, 104/16, 96/17 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21), члана 32.став 1.тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18, 

111/21-др закон) и члана 41. Статута Општине  Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија“,  бр. 6/19),  на предлог Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 16.12.2022.г године, донела је 

ОДЛУКУ 

  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан  1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист Општине Куршумлија“,  бр. 

34/19, 66/20 и 48/21 ) Тарифни бр. 1 мења се у табели ДЕЛАТНОСТ у  бр. 11 , тако да исти 

гласи „Мала , микро предузећа и предузетници – преко  50.000.000,оо динара. 

У текстуалном  делу Напомене , у ставу 9, након последње реченице у пасусу додаје 

се: “, а највише до  Законом прописаног  износа.“              

                                                                        Члан 2. 

Тарифни брoj 2 мења се и гласи :  

                                                                               Тарифни бр. 2 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила 

и то: 

1. За теретна возила: 

- За камионе до 2 т носивости                    2.140 динара, 

- За камионе од 2 т до 5 т носивости        2.860  динара, 

- За камионе од 5 т до 12 т носивости      4.980 динара, 

- За камионе преко 12 т носивости           7.110 динара 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  710 динара; 

3. За путничка возила: 
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- До 1.150 цм3 -                                                 710 динара, 

- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                 1.410 динара, 

- Преко 1.300 цм до 1.600 цм                     2.130 динара, 

- Преко 1.600 цм до 2.000 цм3                   2.860 динара, 

- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                 4.300 динара, 

- Преко 3.000 цм3 -                                        7.110 динара; 

4. За мотоцикле: 

- До 125 цм3                                                      570 динара, 

- Преко 125 цм3 до 250 цм3                          840 динара, 

- Преко 250 цм3 до 500 цм3                       1.410  динара, 

- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3                   1.730  динара, 

- Преко 1.200 цм3                                          2.130  динара. 

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  60 динара.  

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

      -    1 т носивости -                               580 динара, 

      -    од 1 т до 5 т носивости -             990 динара, 

      -   од 5 т до 10 т носивости -         1.350 динара, 

      -   од 10 т до 12 т носивости -       1.870 динара, 

      -  носивости преко 12 т -              2.860 динара, 

         7.  За вучна возила (тегљаче): 

        - чија је снага мотора до 66 киловата -            2.130 динара, 

        - чија је снага мотора од 66-96 киловата -       2.860 динара, 

        - чија је снага мотора од 96-132 киловата -     3.590 динара, 

     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -   4.300 динара, 

     - чија је снага мотора преко 177 киловата -    5.710 динара. 
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8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела -                                 

1.410 динара. 

НАПОМЕНА: 

  Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских 

и прикључних возила. 

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне 

самоуправе, организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у 

непосредној функцији обављања комуналне делатности. 

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна 

средства инвалидних и хендикепираних лица са 80%  и више телесног оштећења, ако им 

возило служи за личну употребу. 

Члан  3. 

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

Општине Куршумлија“  а примењиваће се од 01.01.2023.године. 

Број: I-02-140/2022-11 
У Куршумлији, дана  16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                  Славимир Михајловић,с.р. 

14. 
 

На основу члана 121 став 1 тачка 8 Закона о становању и одржавању зграда („Сл. 

гласник РС“,  бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон) и члана 41 став 23 и 25 Статута  општине 

Куршумлија (,,Сл. гласник РС“, бр. 6/2019), на седници одржаној дана  16.12.2022. године 

Скупштина општине Куршумлија доноси: 

ОДЛУКУ О ВИДОВИМА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком уређују се начин и услови давања у закуп по условима непрофитног закупа ( у 

даљем тексту: непрофитни закуп) станова општине Куршумлија, а који су опредељени за 

овај вид стамбене подршке, у складу са законским одредбама, и надлежност за поступање по 

захтевима за стамбено збрињавање као вид стамбене подршке. 

Члан 2 
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Под станом у смислу ове одлуке сматрају се станови и куће који су у јавној својини и чији је 

корисник, односно држалац Општина Куршумлија, тј. којима Општина Куршумлија 

располаже.  

Члан 3 

Закуп стана по условима непрофитног закупа представља давање у закуп стана из чл. 2 ове 

Одлуке за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину, под условима и на начин 

одређен уговором о непрофитном закупу, у складу са одредбама ове Одлуке и Закона о 

становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“,  бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон) (у 

даљем тексту: Закон). 

II СТАМБЕНА КОМИСИЈА 

Члан 4 

Скупштина општине образује на период од 4 године Стамбену комисију за давање у 

непрофитни закуп станова у јавној својини и чији је корисник, односно држалац општина 

Куршумлија (у даљем тексту: Стамбена комисија). 

Стамбену комисију чине: председник, заменик председника, четири члана, као и заменици 

чланова, који се именују на следећи начин: 

- председник, заменик председника, су по функцији председник и заменик председника 

општине Куршумлија; 

- 1 члан и 1 заменик члана именују се из редова запослених у ЈП за уређивање грађевинског 

земљишта Куршумлија;  

- 1 члан и 1 заменик члана именују се из редова запослених у Центру за социјални рад 

„Боровњак" Куршумлија; 

- 2 члана и 2 заменика члана именују се из редова запослених у општинској управи општине 

Куршумлија. 

Стамбена комисија доноси Пословник о раду Стамбене комисије, на првој седници. 

Члан 5 

Стручно-административне, техничке и финансијске послове у вези са давањем у 

непрофитни закуп станова из чл. 2 ове Одлуке обавља орган управе надлежан за стамбене 

послове и орган управе надлежан за послове рачуноводства. 

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД ЗАКУПНИНЕ 

Члан 6 

Висина износа непрофитне закупнине утврђује се у складу са Правилником о јединственој 

методологији обрачуна непрофитне закупнине (,,Службени гласник РС” бр. 90/2017). 
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Средства од закупнина из става 2 овог члана приход су буџета општине и намењена су за 

трошкове: одржавања, осигурања и управљања становима, за ризик наплате закупнине, као 

и за даљи развој становања на подручју општине Куршумлија. 

IV КОРИСНИЦИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ У ВИДУ НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА 

Члан 7 

Стамбена подршка у виду непрофитног закупа стана из чл. 2 ове Одлуке, додељује се лицима 

без стана у својини, односно без одговарајућег стана према критеријумима из Закона и 

Правилника о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке (,,Сл. 

гласник РС“, бр. 75/2017), која не могу сопственим средствима да реше стамбену потребу за 

себе и своје породично домаћинство под тржишним условима, уколико испуњавају услове из 

Закона и подзаконских аката, а нарочито ако: 

- имају пребивалиште на територији општине у непрекидном трајању од најмање 3 године 

закључно са даном подношења пријаве; 

- остварују приходе у оквиру граница прописаних за непрофитни закуп; 

- поднесу захтев по јавном позиву, са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује 

испуњеност услова за остваривање права на стамбену подршку и који су од значаја за 

утврђивање листе реда првенства по условима непрофитног закупа. 

V ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП 

Члан 8 

Одлуку о покретању поступка стамбене подршке за давање станова у непрофитни закуп, 

доноси Стамбена комисија. 

Стамбена комисија, објављује јавни позив у ком ће навести да заинтересована лица могу у 

року од 15 дана од дана објављивања јавног позива да поднесу захтев за стамбену подршку 

давања станова у непрофитни закуп и доставе одговарајуће доказе, уз назнаку да се 

непотпуни и неблаговремени захтеви неће узети у разматрање. 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Куршумлија и у 

Службеном листу општине Куршумлија. 

Рок из става 2 овог члана почиње да тече од дана објављивања на званичној интернет 

страници општине Куршумлија. 

Поред података о стамбеним јединицама, јавни позив садржи податке о потребној 

документацији и напомену о износу максималних примања заинтересованих лица, као 

неопходном услову за остваривање права на овај вид стамбене подршке. 

Члан 9 

Захтев за доделу стамбене подршке за давање стана у непрофитни закуп, заинтересовано 

лице подноси Стамбеној комисији уз пратећу документацију наведену у јавном позиву. 
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Документација из става 1 овог члана подразумава доказе који су од значаја за оцену 

испуњености услова прописаних Законом и подзаконсим актима за доделу стана у 

непрофитни закуп, као и за утврђивање листе реда првенства, а нарочито оверену изјаву из 

чл. 89 ст. 5 Закона.  

Члан 10 

Стамбена комисија разматра поднете захтеве и дужна је да у року од 20 дана од дана истека 

рока за подношење захтева спроведе обраду приспелих захтева и изврши бодовање по 

захтевима подносилаца који испуњавају услове за овај вид стамбене подршке. 

На основу спроведеног бодовања у складу са одредбама Правилника о мерилима за 

утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке (,,Сл. гласник РС" бр. 75/17), 

Стамбена комисија сачињава предлог листе реда првенства за давање станова у непрофитни 

закуп. 

Предлог листе реда првенства за давање станова у непрофитни закуп објављује се на исти 

начин као и јавни позив из чл. 8 став 3 ове одлуке. 

Члан 11 

На предлог листе реда првенства подносиоци захтева за доделу стана у непрофитни закуп 

могу Општинском већу поднети приговор у року од 15 дана од дана њеног објављивања. 

По доношењу одлуке о свим приговорима изјављеним на предлог листе реда првенства, 

Стамбена комисија утврђује листу реда првенства коју доставља Скупштини општине.  

Скупштина општине доноси Одлуку о додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа 

станова. 

Одлука Скупштине општине из става 3 овог члана, објављује се на начин који је утврђен 

чланом 8. став 3. ове Одлуке. 

Против одлуке Скупштине општине из става 3 овог члана може се изјавити жалба 

Општинском већу у року од 15 дана од дана објављивања одлуке. 

VI ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НЕПРОФИТНОМ ЗАКУПУ СТАНА 

Члан 12 

На основу правноснажне одлуке Скупштине општине из става 3 члан 11, надлежни орган 

општине закључује уговор о давању стана у непрофитни закуп. 

Станови из чл. 2 ове Одлуке који су намењени за давање у непрофитни закуп, дају се у закуп 

на одређено време, а најдуже на период до 5 година. 

Члан 13 

Уговор о закупу стана закључује се у писаној форми и садржи нарочито: уговорне стране, 

датум и место закључења уговора, број и датум одлуке о додели стамбене подршке, податке 

о стану који је предмет закупа, време трајања закупа, права и обавезе уговорних страна у 



Страна   920         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 45            Датум: 16.12.2022.године 
 

 

коришћењу и одржавању стана, висину закупнине, начин и рокове плаћања закупнине, 

услове и рокове за отказ уговора и имена лица која ће користити стан. 

Закуп почиње да тече од дана примопредаје стана, а закуподавац и закупац дужни су да 

сачине записник о примопредаји стана, који треба да садржи податке о стану, уређајима и 

опреми који се издају у закуп и опис стања у коме се налазе у тренутку примопредаје. 

Уговор у име Општине Куршумлија, као закуподавца, потписује председник општине. 

Уговор се закључује на одређено време од највише 5 година, а закупац је дужан да у року од 

30 дана од промене било које околности која је била основ за доделу стана у непрофитни 

закуп, о истој обавести закуподавца. 

У случају смрти закупца, чланови породичног домаћинства који су са закупцем становали у 

истом стану, могу да наставе са коришћењем тог стана до истека времена на који је закупац 

закључио уговор, с тим што нови уговор о закупу закључује лице које они споразумно 

одреде, под условом да о насталој промени обавесте закуподавца у року од 30 дана од смрти 

закупца. 

Закупац стана датог у непрофитни закуп не стиче право на откуп стана у складу са 

одредбама закона. 

VII ОБНАВЉАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА О НЕПРОФИТНОМ ЗАКУПУ 

Члан 14 

Закупац може обновити уговор о непрофитном закупу, под истим условима, подношењем 

захтева у писаном облику Стамбеној комисији, односно органу управе надлежном за 

стамбене послове, најкасније 30 дана пре истека уговорног рока, осим уколико закупац или 

члан његовог породичног домаћинства реши стамбену потребу на други начин или уколико 

се приходи домаћинства повећају изнад највећих прихода прописаних Законом.  

У случају да се приходи домаћинства закупца повећају изнад Законом прописаних за 

непрофитни закуп, Стамбена комисија, односно орган управе надлежан за стамбене послове, 

може одлучити да се закупцу продужи уговор о непрофитном закупу, уз обрачун закупнине 

на начин прописан Законом. 

Уз захтев за обнову, односно продужење уговора, закупац подноси документацију потребну 

за утврђивање испуњености услова за обнову, односно продужење уговора о непрофитном 

закупу. 

VIII СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

Члан 15 

Стамбена комисија решава по захтевима за стамбено збрињавање сходно члану 103 Закона. 

Корисник стана по уговору о стамбеном збрињавању плаћа накнаду за коришћење стана у 

висини непрофитне закупнине, у складу са позитивним законским прописима 
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Одредбе ове Одлуке које се односе на непрофитни закуп, сходно се примењују и на стамбено 

збрињавање. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 

Стамбена комисија има обавезу да један примерак уговора о додели стамбене подршке 

достави Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ,,Куршумлија“ (у даљем 

тексту: јавно предузеће). 

Јавно предузеће има обавезу да прати извршавање и поштовање уговорних обавеза 

корисника стамбене подршке, а нарочито плаћање закупнине у складу са уговореним 

роковима, потребу за текућим и инвестиционим одржавањем станова и постојање, односно 

промене околности које су биле основ за доделу стамбене подршке.  

Јавно предузеће ће у случају непоштовања уговорних обавеза корисника стамбене подршке, 

а нарочито у случају неплаћања закупнине 2 месеца, као и у случају потребе за текућим или 

инвестиционим одржавањем станова и промене околности које су биле основ за доделу 

стамбене подршке, обаветити општинског правобраниоца и орган управе надлежан за 

стамбене послове.  

Податке о извршавању финансијског дела уговора јавно предузеће прибавља од органа 

управе надлежног за рачуноводствене послове. 

Члан 17 

Трошкове текућег одржавања станова, инвестиционог одржавања станова, као и хитних 

интервенција сносе закупци, односно закуподавац станова у складу са Правилником о 

јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Службени гласник РС”, број 

104/16). 

Члан 18 

Корисници, односно закупци станова из чл. 2 ове Одлуке који не могу да докажу правни 

основ коришћења истих, иако у њима живе дужи временски период (најмање 5 година), а 

испуњавају услове за непрофитни закуп стана у складу са овом Одлуком и Законом, имаће 

предност на листи реда првенства на основу које Скупштина општине Куршумлија доноси 

одлуку о доделни стамбене подршке, под условом да претходно закључе поравнање о  

висини и начину исплате неплаћене закупнине за претходни период. 

Приликом подношења пријаве за доделу стана у непрофитни закуп, ова лица дужна су да 

доставе доказ о чињеници да у предметном стану живе најмање 5 година (пријава 

пребивалишта, доказ о уредно измиреним рачунима, доказ о уплати пореза на имовину и 

слично). 

Уколико корисници станова из става 1, не закључе уговор о додели стана у непрофитни 

закуп, општински правобранилац ће покренути поступак њиховог исељења, због коришћења 

стана без правног основа. 
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Члан 19 

На све што није уређено овом Одлуком, примењују се одговарајуће одредбе законских и 

подзаконских аката. 

Члан 20 

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

Куршумлија". 

Број: I-02-140/2022-12 
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић,с.р. 

15. 
На основу члана 61. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени 

гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020-др.закон ) и члана  41. Статута општине Куршумлија (“ 
Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019 од 05.03.2019.), Скупштина општине 
Куршумлија,  на седници одржаној дана  16.12.2022.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима 
под којим Општина Куршумлија учествује у финансирању активности одржавања 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда које општина може 
суфинансирати у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и 
критеријуми за учешће у јавним позивима за суфинансирање ових активности. 
 

Члан 2. 
 

Урбанистичке зоне у којима је могуће вршити бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда дефинисане су 
Одлуком о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде 
(„Службени лист општине Куршумлија“, број 29/2021 од 29.06.2021.), као: Блок А1 који 
обухвата стамбене и стамбено-пословне зграде у Косовској улици од раскрснице са 
Немањином улицом до укрштања са улицом 16. Фебруара (предмет суфинансирања је 
улична фасада са бочним фасадама стамбено пословне зграде која се налази у Косовској 
улици  између раскрсница Косовске улице са улицом Вука Караџића и улицом Палих бораца, 
на кат. парц.  бр. 4953 КО Куршумлија, објекат бр. 2), такође, предмет суфинансирања су и 
бочне фасаде орјентисане према Косовској улици стамбено пословних објеката који се 
налазе у улици Палих Бораца на кат. парц. бр. 4953 КО Куршумлија, објекат бр. 1 и стамбено 
пословни објекат у улици Вука Караџића на кат. парц. бр. 4953 КО Куршумлија, објекат бр.3,  
Блок А2 који обухвата стамбене зграде у улици Вука Караџића од раскрснице са улицом 16. 
Фебруара до раскрснице са улицом Драгана Милуновића Џулета, (предмет суфинансирања је 
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улична фасада са бочним фасадама стамбено пословне зграде која се налази у улици Вука 
Караџића, у пешачкој зони,  на кат. парц. бр. 4954/2 КО Куршумлија, објекат бр. 1, 3 и 4, 
односно од укрштања  улице Вука Караџића са Косовском улицом до улице Свете Ане).  
 

Члан 3. 
 

Одрживи развој становања у складу са Законом о становању и одржавању зграда 
представља јавни интерес.  

У циљу остваривања јавног интереса општина Куршумлија Одлуком о буџету за сваку 
буџетску годину опредељује средства за бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда у складу са овом одлуком. 
Учешће општине Куршумлија у суфинансирању активности из става 2. овог члана може 
износити максимално 90%. 
 

Члан 4. 
  

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету Општине Куршумлија могу се 
финансирати активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде, 
односно финансира инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица 
по безбедност грађана. 
 
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 
 

Члан 5. 
Oдржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, 

пословним зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно 
добро и зградама у заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или 
отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно 
Закону представља јавни интерес. 
 

Члан 6. 
 

Скупштина стамбене заједнице дужна је да, у складу са Законом о становању и 
одржавању стамбених зграда (у даљем тексту: Закон), између осталог донесе и програм 
одржавања заједничких делова зграде и одлуку о организовању послова одржавања зграде, 
односно о поверавању послова одржавања заједничких делова зграде. 

Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје 
делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према 
прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише 
опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.  

Уколико скупштина стамбене заједнице, правнo лицe или предузетник коме је 
уговором поверено одржавање зграде, као и лица из става 2. овог члана не организују 
одржавање у складу са Законом, односно не изведу радове на одржавању, због чега могу да 
настану штетне последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности, општинска управа надлежна за послове становања, на основу 
решења грађевинског инспектора и закључка о дозволи извршења донеће решење којим ће 
се одржавање стамбене зграде, односно предузимање радова на одржавању зграде на терет 
стамбене заједнице  поверити предузећу које је изабрано за обављање послова од јавног 
интереса. 

Члан 7. 
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Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице 
утврђују се нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа зграде који ће 
се вршити у текућој години, приоритет у извођењу радова, рокови извршавања радова у 
току године и предрачун потребних средстава. 
 
Радови на обавезном одржавању спољног изгледа зграде обухватају поправке или замену: 
 
1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде; 
2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале, 
сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.); 
3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од 
продора воде; 
4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације; 
5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде; 
6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и 
другим заједничким деловима зграде; 
7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде; 
8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних 
делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге; 
9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради; 
10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на 
задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 
Члан 8. 

 
Власници посебних делова зграде морају, без одлагања да изврше радове којима би 

били угрожени живот и здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине од оштећења и 
довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности и 
употребљивости. 
 
Радови из става 1. овог члана обухватају: 
 
1) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да 
угрожавају безбедност људи и имовине; 
2) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од последица 
атмосферских падавина; 
3) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу 
зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине; 
 

Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 
часова, односно у року који је одређен у решењу грађевинске инспекције. 
 

Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају 
непоступања по налогу инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од 
стране организацијe, односно предузећа, којој је поверено обављање послова од јавног 
интереса у области становања у општини  Куршумлија на терет стамбене заједнице), 
односно другог одговорног лица за одржавање зграде и налаже се власнику посебног дела 
да омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне 
опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
вредности. 
 
I I I  СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Услови, начин и критеријуми суфинансирања обнове фасада зграда 
 

Члан 9. 
 

Општина Куршумлија , ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада 
зграда, суфинансира обнову фасаде зграда на подручју општине Куршумлија  по зонама, а 
према исказаном моделу суфинансирања у складу са чланом 2. ове Одлуке, док остатак 
средстава до пуне вредности радова, суфинансирају власници посебних делова зграде. 
 
Суфинансирање обнове фасада зграда односи се на објекте који су намењени за становање и 
састоје се од најмање три стана. 
 

Члан 10. 
 
Суфинансирање обнове фасада зграда финансира се на следећи начин: 
 

Зона А 
проценат који финансира општина 

Куршумлија 
 
Блок А1 који обухвата стамбене и стамбено-
пословне зграде у Косовској улици од 
раскрснице са Немањином улицом до 
укрштања са улицом 16. Фебруара (предмет 
суфинансирања је улична фасада са бочним 
фасадама стамбено пословне зграде која се 
налази у Косовској улици  између раскрсница 
Косовске улице са улицом Вука Караџића и 
улицом Палих бораца, на кат. парц.  бр. 4953 
КО Куршумлија, објекат бр. 2), такође, предмет 
суфинансирања су и бочне фасаде орјентисане 
према Косовској улици стамбено пословних 
објеката који се налазе у улици Палих Бораца 
на кат. парц. бр. 4953 КО Куршумлија, објекат 
бр. 1 и стамбено пословни објекат у улици 
Вука Караџића на кат. парц. бр. 4953 КО 
Куршумлија, објекат бр.3; 
 

- улична фасада 90% 
- дворишна фасада 30% 
- остале (бочне) фасаде 90% 

 
Блок А2 који обухвата стамбене зграде у 
улици Вука Караџића од раскрснице са улицом 
16. Фебруара до раскрснице са улицом 
Драгана Милуновића Џулета, (предмет 
суфинансирања је улична фасада са бочним 
фасадама стамбено пословне зграде која се 
налази у улици Вука Караџића, у пешачкој 
зони,  на кат. парц. бр. 4954/2 КО Куршумлија, 
објекат бр. 1, 3 и 4, односно од укрштања  
улице Вука Караџића са Косовском улицом до 
улице Свете Ане); 
 

- улична фасада 90% 
- дворишна фасада 30% 
- остале (бочне) фасаде 90% 
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Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ. 
Власницима посебних делова зграда који су исказали интерес за обнову уличне, 

дворишне и осталих делова фасаде може се суфинансирати обнова свих делова фасаде, а 
онима који су исказали интерес за делимичну обнову фасаде може се суфинансирати обнова 
дворишног и осталих делова фасаде тек ако је обновљена улична фасада. 

Обнова фасаде дворишне зграде којој се прилази кроз уличну зграду суфинансира се 
као дворишна и остали делови фасаде. 
 

Члан 11. 
 

Обнова фасаде зграда изводи се целовито, на зградама као архитектонским 
целинама, по правилу материјалима који су исти или слични изворним материјалима (код 
културних добара, просторно културно- историјских целина и добара која уживају 
претходну заштиту у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе). 

Обнова фасаде зграда подразумева суфинансирање свих потребних радова на обнови 
фасаде с обзиром на тип, облик, врсту грађевине и врсту материјала којима су грађене, осим: 

 захвата обнове на крову; 
 набавке нових столарских и браварских елемената фасаде (прозори, врата, застакљени 

зидови, 
носиве конструкције фасадних система са монтажним материјалом, ограде и слично) који се 
уграђују у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору; 

 санације капиларне и/или темељне влаге; 
 конструктивне санације зграде. 

 
Власници посебних делова зграде у целости финансирају трошкове радова обнове на 

крову, укључујући и уградњу система топлотне изолације на крову, набавке нових 
столарских и браварских елемената фасаде (прозора, врата, застакљених зидова, носиве 
конструкције висећих фасадних система са монтажним материјалом, ограде и слично) који 
се уграђују у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору, изградњу 
хоризонталних и вертикалних олука, санације капиларне и/или темељне влаге и 
конструктивне санације зграде. 
 

Уколико се мења изворна завршна обрада фасаде Општина Куршумлија суфинансира 
завршну обраду малтером, а трошкове друге врсте завршне обраде фасаде сносе власници 
посебних делова зграде. 

Члан 12. 
 

Председник општине Куршумлија (у даљем тексту: председник општине) доноси Одлуку о 
расписивању конкурса за суфинансирање обнове фасада зграда. 
 

Члан 13. 
 

Председник општине именује Комисију која спроводи поступак јавног позива за 
избор пројеката за бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда (у даљем тексту: Комисија). 
 

Комисија има председника и шест чланова, од којих су бар три члана из реда 
инжењера грађевине и архитектуре, и бар по један дипломирани економиста и 
дипломирани правник. 
Задатак Комисије је да: 

 припреми текст конкурса и распише конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених 
зграда, 
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 изврши бодовање стамбене зграде према критеријумима утврђеним овом одлуком, 
 утврди нацрт ранг листе суфинансирања обнове фасаде зграда (у даљем тексту: Ранг листа 

за суфинансирање) 
 разматра приговоре учесника конкурса изјављених на Нацрт ранг листе за 

суфинансирање; 
 утврди Предлог ранг листе за суфинансирање обнове фасаде зграда; 
 предложи председнику општине Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада 

стамбених зграда. 
Члан 14. 

 
Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.  
Одлуку о спровођењу јавног позива доноси председник општине. 
Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног позива: 
 

1) документација која се подноси уз пријаву; 
2) рок за подношење пријаве; 
3) право учешћа на јавном позиву;  
4) време отварања пристиглих пријава; 
5) начин и роковe плаћања; 
6) укупну процењену вредност пројекта; 
7) износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета 

општине, а у складу са чланом 3. став 3. ове одлуке; 
8) критеријуме за рангирање; 
9) рок за објављивање ранг листе; 
10) рок за објављивање коначне Одлуке о пројектима који ће бити суфинасирани; 

 
Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде зграде, управник је дужан да достави податке и 
документацију: 
 

1. Препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и о власништву 
на објекту; 

2. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде; 
3. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним 

финансијским средствима од стране власника посебних делова, као и предмер и 
предрачун који је део техничке документације; 

4. Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу 

отклањања   непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи; 

5. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања 
зградом) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови 
фасада стамбене зграде; 

6. Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став 1. 

овог члана; 

7. Техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 

8. Друга документација од значаја за спровођење пројекта. 
 

Члан 15. 
 

Пријава се може поднети само за зграде које се налазе у урбанистичкој зони у којој је 
могуће вршити бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда, наведене у члану 2 ове Одлуке. 
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Пријаву могу поднети власници, односно власници посебних делова преко органа 
управљања. 
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине, огласној табли општинске 
управе и у локалним медијима. 

Члан 16. 
 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници општинске управе 
Општине Куршумлија или препорученом поштом на адресу Пролетерских бригада бб са 
назнаком „Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда“. 

Образац пријаве може се преузети са сајта општине Куршумлија или на шалтеру 
општинске управе општине Куршумлија. 

Рок за подношење пријаве је 30  дана од дана објављивања јавног позива на интернет 
страници општине Куршумлија. 

Члан 17. 
 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отврање 
поднетих пријава.  
 

Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријаве, сматраће се 
неблаговременим.  

Пријаве за које није достављена комплетна документација, Комисија ће затражити од 
подносиоца пријаве да у року од 15 дана допуни документацију о доказима који недостају, 
уколико подносиоц пријаве не достави потребне доказе у предвиђеном року, пријава ће се 
сматрати неуредном и неће бити предмет разматрања. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је 
дужна да сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног позива, 
надлежној организационој јединици општинске управе општине Куршумлија ради 
објављивања на интернет страници општине Куршумлија и председнику општине 
Куршумлија. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на интернет 
страници општине Куршумлија имају право увида у документацију коју су доставили остали 
учесници јавног позива, као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од 
стране Комисије. 

Члан 18. 
 

Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове 
Одлуке врши се применом општих и посебних критеријума. 

Општи критеријуми су: 
1) хитност интервенције – максималан број бодова је 35; 
2) степен унапређења својства зграде – максималан број бодова је 20; 
3) намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о 

културним добрима максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено 
пословни објекте максималан број бодова је 10, а за остале објекте максималан 
број бодова је 5); 

4) да ли су раније коришћена средства буџета Општине Куршумлија и ако јесу да ли 
су обавезе предвиђене уговором у свему испоштоване (ако средства нису 
коришћена максималан број бодова је 10, а ако су средства већ коришћена и 
уговорене обавезе у свему испуњене максималан број бодова је 5); 

5) раније интервенције на згради (за зграде које су радове инвестиционог и текућег 
одржавања предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде 
које су наведене радове предузимале од 1991. па до 2000. године максималан број 
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бодова је 15, за зграде које су наведене радове предузимале од 2001. па до 2010. 
године максималан број бодова је 190 и за зграде које су наведене радове 
изводиле после 2011. године максималан број бодова је 5). 

Посебни критеријуми се дефинишу у зависности од пројекта. 
Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100.  
Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог 

члана. 
У случају да два или више пројеката буду вреднована са истим бројем бодова, 

предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности, а 
за случај да су пројекти добили исти број бодова по основу хитности, предност има пројекат 
који је добио више бодова по основу намене објекта и зоне у којој се објекат налази. 

На основу утврђеног предлога ранг листе за суфинансирање Комисија израђује 
предлог Одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасаде стамбених зграда. 

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају 
услове прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету Општине 
Куршумлија.  

Члан 19. 
 

Председник Општине Куршумлија доноси решење о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда. 
 
Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно: 
1) адресу на којој се зграда налази; 
2) назив пројекта (нпр. санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних 
последица по здравље људи и безбедност зграде); 
3) укупну вредност пројекта; 
4) износ средстава који се финансира из буџета; 
5) укупан број освојених бодова ; 
6) и друге податке на основу којих се вршило рангирање. 

Решење из става 1. овог члана доставља се свим подносиоцима пријава и објављује на 
интернет страници општине Куршумлија. 

На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има право жалбе општинском 
већу Општине Куршумлија у року од 15 дана од дана пријема решења. 
 

Члан 20. 
 

На основу правноснажног решења председник општине закључује тројни уговор 
између општине, подносиоца пријаве и извођача радова.  
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна.  
Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде нарочито садржи:  
1) предмет уговора;  
2) рок у ком се пројекат реализује; 
3) укупну вредност пројекта;  
4) износ средстава које се финансирају из буџета општине;  
5) износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве;  
6) начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве; 
7) начин и рокове плаћања;  
8) начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 
 

Члан 21. 
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Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи општинска управа у 

складу са Законом о јавним набавкама.  
Надзор над извршавањем уговорених радова врши овлашћено лице општине. 

 
Стамбене зграде додељена средства морају искористити за обнову фасаде најкасније 

до краја  текуће године. 
                                                              Члан 22. 

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

Општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-140/2022-13 
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 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, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), 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) 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 

16.12.2022. године доноси  

О Д Л У К У 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључивање уговора са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија 
о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, непокретности у 
КО Куршумлија, у циљу обављања делатности тог јавног предузећа, у складу 
са законом  и то: кат. парцеле бр. 4346/2, градско грађевинско земљиште, 
земљиште под зградом и другим објектом површине 31а и 64m2, уписане као 
јавна својина Општине Куршумлија и објекта бр. 1 на предметној кат. парцели 
– резервоара за воду, који ће на основу решења Републичког геодетског завода 
Oдељењa за катастар водова Краљево бр. 956-02-3-306-1219-1/2022 од 
13.12.2022. године бити уписан као јавна својина Општине Куршумлија 
катастру непокретности.  
  

II.  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Куршумлија, односно друго лице које он 
овласти, да са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија закључи уговор о давању на 
коришћење непокретности из става I ове Одлуке након што објекат – 
резервоар за воду буде уписан у катастру непокретности као јавна својина 
Општине Куршумлија.  
 

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

                                                                       О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
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На катастарској парцели бр. 4346/2 КО Куршумлија налази се објекат – резервоар за 

воду, који је на основу решења Републичког геодетског завода Oдељење за катастар водова 

Краљево бр. 956-02-3-306-1219-1/2022 од 13.12.2022. године уписан у катастар водова за 

општину Куршумлија као јавна својина општине Куршумлија. Предметна непокретност са 

припадајућим земљиштем није потребна за вршење послова органа јединице локалне 

самоуправе, па ће се закључити уговор са ЈКПД „Топлица“ Куршумлија о давању исте на 

коришћење, ради обављања делатности од општег интереса која је у надлежности наведеног 

јавног предузећа, коме је и поверено обављање комуналне делатности. Уговор ће се 

закључити након што резервоар за воду буде уписан у катастру непокретности. 

Скупштина општине Куршумлија је на седници одржаној дана 16.12.2022. године 

разматрала предлог Општинског већа и утврдила је да је исти оправдан и одлучила је као у 

диспозитиву ове одлуке.  

Број: I-02-140/2022-14  
У Куршумлији дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                         
                                                                                      Славимир Михајловић,с.р. 

17. 
 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  16.12.2022. године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ 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. 17/2020 и 
38/2022) као што следи: 
 У члану 10. Став 1 мења се и гласи : 
„Захтев за остваривање права на новчану помоћ подноси се Општинској управи – 
утврђивање права у првостепеном поступку у области дечије заштите у року од  12 месеци 
од дана рођења детета.“ 

Члан 2. 
 
 У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 

општине Куршумлија (Сл. лист општине Курушумлија бр. 20/2014, 31/2016, 17/2020 и 

38/2022) остаје непромењена. 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-140/2022-15 
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У Куршумлији, дана  16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     Славимир Михајловић,с.р. 

18. 
На основу члана 32., 72. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', 

број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 111/2021-др.закон) и 

члана 41. и 116. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 

6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022. године, 

донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија, бр. 53/20, 66/20 и 9/21) врше се следеће измене: 

У члану 71.  став 3. брише се.  

После става 2 додају се  ставови  3 и 4 и гласе:  

   „У случају престанка мандата чланова савета месне заједнице наступањем случаја из 
члана 70. став 1 тачка 2) до 6) ове одлуке, Савет месне заједнице наставља несметано да 
функционише и обавља послове утврђене статутом месне заједнице и овом одлуком са 
најмање три члана савета. 

Престанком мандата за три или више чланова савета месне заједнице наступањем 
случаја из члана 70. став 1 тачка 2) до 6) ове одлуке, председник скупштине расписује изборе 
за недостајући број чланова савета, у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 
2.овог члана.“  

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о месним месним заједницама на територији општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија, бр. 53/20, 66/20 и 9/21) остаје непромењена. 

Члан 3. 

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

Куршумлија“. 

Број: I-02-140/2022-16 
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                         Славимир Михајловић,с.р. 
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19. 
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), члана 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе „Службени гласник РС“, бр. 62 од 19. јула 2006, 47 од 29. 

јуна 2011, 93 од 28. септембра 2012, 83 од 10. октобра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. 

закон, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон , 111 од 25. новембра 2021 - др. закон), члана 64. и 

209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“,бр.24/2011-15 и 117/2022-92 УС), 

члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС", 

бр. 18 од 1. марта 2016, 38 од 16. априла 2021.) и члана 41. Статута општине Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија бр.6/2019 ), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 16.12.2022 .године донела је 

ОДЛУКУ 
РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине 
Куршумлија које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода 
јединице локалне самоуправе у 2023. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 
2023. годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, 
Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и 
Уговором о наменским трансферима за 2023. годину, као и на основу Одлука и других аката 

општине Куршумлија из изворних прихода јединице локане самоуправе. 

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Куршумлија за 2023. годину у 
области пружања услуга социјалне заштите предвиђених функционалном класификацијом 
090 Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2023. годину у укупном износу од 
10.000.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели: 

       
Степен приоритета 

  
Финансијски окрир 

 
          
 Услуге социјалне заштите које се              

 финасирају из средстава наменског              

 трансфера односно буџета општине за   Обухват врсте услуга           

 2023. годину/економска         Укупан износ по   
Учешће ЈЛС по 

 
 

класификација 
        

услузи из средстава 
   

           услузи из  
       

Правни оквир 
  

наменског 
   

           сопствених извора -            трасфера за 2023.    
            

прихода 
 

          

годину 
   

              

Помоћ у кући старим особама и • одржавање хигијене стана, 2 
 

 2.441.992,00 10.000.000,00 

особама са инвалидитетом у селу и • набавка намирница,          

граду • припрема оброка,          

423000 

 • здравствене услуге (набавка лекова,          

  вођење лекару, помоћ у          

    остваривању здравствене заштите),          

   • ситне поправке у стану, помоћ у          

    припреми и  складиштењу огрева,          

   • помоћ у плаћању рачуна и других          

    трошкова,          

   • услуге стручних радника          

    (саветодавни рад, помоћ и              Одлука о услугама у        

    остваривање одређених права из  

области социјалне 

заштите        
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    области социјално-здравствене  у општини Куршумлија        

    заштите, психосоцијална подршка),  (Сл. лист општине        

   • помоћ у пакет намирницама,  Куршумлија бр. 3/2012 и        

    дружење, разговор,  20/2016)        

   • помоћ у организовању слободног          

    

времена  старе/инвалидне особе...) 

друге услуге уочене на лицу места 

          

               

УКУПНО    2.441.992,00 10.000.000,00 

 

Члан 3. 

Јединица  локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите  у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити и 

другим прописима. 

Члан 4. 

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

Број: I-02-140/2022-17 
Куршумлији, дана  16.12..2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

20. 
На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 41. Статута 

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

Куршумлија на седници одржаној дана  16.12.2022. године,  донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА  СЕ  годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија 

за 2023. годину. 

II  Закључак  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-140/2022-18 
У Куршумлији, 16.12.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Славимир Михајловић,с.р. 

21. 
 На основу члана  42. став 1.тачка 4) Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“, бр. 45/13 и 25/19-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр. 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној 
дана 16.12.2022. године,  донела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за 2022. годину,  

који је саставни део овог Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Савету за здравље општине Куршумлија  и архиви. 

Број: I-02-140/2022-19 
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Славимир Михајловић,с.р.  

22. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
др.Закон и 101/2016-др.Закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), а у вези са чланом 14. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 – одлука УС и 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/20-др закон),  Скупштина општине Куршумлија 
на  седници одржаној дана  16.12.2022.године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице 

Куршумлија у периоду   јануар – новембар  2022. године. 

II Овај закључак  објавити   у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III   Закључак доставити: Одељењу за привреду и ЛЕР, ПС Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-140/2022-20  
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Славимир Михајловић ,с.р. 

23. 
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, 111/21-др.закон), члана 126.став 1.тачка 
1. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр. 24/11, 117/22-УС), члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   

 I  УТВРЂУЈЕ  СЕ да Невени Драговић, дипл. економисти, престаје  мандата директора 

Центра за социјални рад „Боровњак“ у Куршумлији, због поднете оставке. 
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 II  Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 III  Решење доставити: именованој, Центру за социјални рад „Боровњак“ и архиви. 

Број: I-02-140/2022-21  
У Куршумлији, дана  16.12.2022.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА       

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

24. 
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, 111/21-др.закон), члана 124. и 125. 
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/11, 117/22-УС),члана 41.став 1.тачка 
13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19) а по претходно 
прибављеној  сагласности Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања 
број 119-01-134/2022-09 од  09.12.2022.године, Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 16.12.2022.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„БОРОВЊАК“ 
 
 I ИМЕНУЈЕ СЕ  Радица Јовић Јевтић, дипломирани педагог, из Куршумлије за вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад „Боровњак“ у Куршумлији, најдуже једну 

годину. 

 II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 III  Решење доставити: именованој, Центру за социјални рад „Боровњак“ и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,83/14-
др.закон,101/16-др.закон , 47/18,111/21-др.закон) и члана 41. став 1.тачка 13. Статута 
општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“,  број 6/19) којима је, између 
осталог, прописано да скупштина општине,у складу са законом, именује директоре установа  
чији је оснивач.  
Чланом 125. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
бр.24/11,117/22-УС) је прописано да  за вршиоца дужности директора центра за социјални 
рад може се именовати лице које испуњава услове из члана 124. став 1. овог закона и за чије 
именовање је прибављена сагласност из члана 124. става 9. овог закона, док је чланом 
125.став 3. прописано да вршилац дужности директора центра за социјални рад може 
обављати ову дужност најдуже једну годину. 
С обзиром да је Скупштина општине Куршумлија утврдила престанак мандата директора 
Центра за социјални рад „Боровњак“ Невени Драговић, због поднете оставке, а да је Управни 
одбор доставио предлог да се за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад  
именује Радица Јовић Јевтић,  као и да је на основу члана 124.став 8. Закона о социјалној 
заштити , Министарство за рад,запошљавање,борачка и социјална питања дало  сагласност 
број 119-01-134/2022-09 од 09.12.2022.године  да се за вршиоца дужности директора Центра 
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за социјални рад „Боровњак“ именује Радица Јовић Јевтић, дипломирани педагог, Скупштина 
општине је донела 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-02-140/2022-22 
У Куршумлији, дана 16.12.2022.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА       

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић,с.р. 

25. 
 На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији 

рада штабова за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“, бр. 27/2020) и члана 41. Статута 

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

Куршумлија на седници одржаној дана  16.12.2022.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Куршумлија,  и то: 

1. Саша Стевановић – представник ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“. 

II Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити : именованом  и архиви. 

Број:  I-02-140/2022-23 
У Куршумлији, 16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славимир  Михајловић,с.р. 

26. 
 На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији 

рада штабова за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“, бр. 27/2020) и члана 41. Статута 

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

Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 I ПОСТАВЉА СЕ за члана  Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Куршумлија и то: 
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1. Мирослав Радовановић, представник ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“. 

II Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити:  именованом  и архиви. 

Број:  I-02-140/2022-24 
У Куршумлији,  16.12.2022.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славимир Михајловић,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1 Одлуку а допунском буџету (ребаланс iii)  општине Куршумлијаза 
2022 годину … 705 

2 Решење о давању сагласности на измену и допуну Програма 
коришћења субвенција  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  за 2022. 
годину … 798 

3 Решење о давању сагласности на  трећу  измену Програма  
пословања  Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта 
„Куршумлија“ за 2022. годину … 798 

4 Одлука о буџету општине Куршумлија за 2023. годину  … 799 
5 Кадровски план у општинској управи, општинском 

правобранилаштву и  интерној ревизији општине Куршумлија за 
2023. годину … 883 

6 Решење о давању сагласности на  Програм пословања ЈПКД 
“Толица“ Куршумлија за 2023. годину и  Програм коришћења 
субвенција  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  за 2023. годину. … 888 

7 Решење о давању сагласности на Ценовник основних комуналних, 
грађевинских, водоводних, канализационих, пијачних и погребних 
услуга ЈПКД „Топлица“  Куршумлија за 2023. годину. … 888 

8 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП За 
уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2023. годину и  
Програм коришћења субвенција ЈП За уређивање грађевинског 
земљишта „Куршумлија“ за 2023. годину. … 889 

9 Решење о давању сагласности на  Ценовник услуга и поверених 
послова ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 
2023. годину … 889 

10 Одлука о   доношењу првих измена и допуна  плана генералне 
регулације Луковска бања-парцијалне измене … 890 

11 Одлука о усвајању Плана  јавног здравља општине  Куршумлија за 

период од 2023-2027.  године, … 913 
12 Одлука о приступању изради изради Локалног акционог плана за 

управљање миграцијама на територији општине Куршумлија за 

период 2023 -2027. године … 913 
13 Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама … 914 
14 Одлука о видовима стамбене подршке … 916 
15 Одлука о бесповратном суфинансирању активности на … 922 
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инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, 
поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим 
Општина Куршумлија учествује у финансирању активности 
одржавања 

16 Одлука о давању сагласности за закључивање уговора у КО 
Куршумлија кп 4346/2 КО Куршумлија … 930 

17 Одлуку о измени одлуке о финансијској подршци породици са 
децом на територији општине Куршумлија … 931 

18 Одлука о измени и допуни одлуке о месним заједницама на 
територији општине Куршумлија … 932 

19 Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу 
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину … 933 

20 Закључак о усвајању годишњег Плана рада Штаба за ванредне 
ситуације општине Куршумлија за 2023. годину … 934 

21 Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине 

Куршумлија за 2022. годину … 934 
22 Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на 

подручју Полицијске станице Куршумлија у периоду   јануар – 
новембар  2022. године … 935 

23 Решење о утврђивању престанка мандата директора Центра за 

социјални рад „Боровњак“ у Куршумлији … 935 
24 Решење о именовању вд директора Центра за социјални рад 

„Боровњак“ у Куршумлији … 936 
25 Решење о разрешењу члана општинског штаба за 

ванреднеситуације општине Куршумлија … 937 
26 Решење о постављењу члана општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Куршумлија … 937 

 


