
Страна 439 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 24           Датум: 22.12.2017.године 

 

 
 

 

  

ГОДИНА 2017  БРОЈ 24 КУРШУМЛИЈА 
Лист излази према  

потреби 

 

1. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др. 
закон и 101/16-др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 22.12.2017. године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ извршење Одлуке о буџету општине Куршумлија за период  јануар – 

септембар  2017.године. 

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Рачуноводству Општинске управе и архиви. 

Број:  I-400-77/2017-1 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

2. 
 
 

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014 и 103/2015), 
члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 
,83/2014, 103/2015. 99/2016) и члана 25. Статута Општине Куршумлија, а на предлог извршног 
органа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 
22.12.2017.године, донела је 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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З А К Љ У Ч А К 
 
 

I. 
 УСВАЈА СЕ Одлука о  буџету општине Куршумлија за 2018.годину.  
 

II. 
 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

III, 
 Закључак доставити: Служби за буџет општине Куршумлија и архиви. 
 
 
 Број:I-400-77/2017 
 У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић,инг.машинства.с.р. 
 

3. 
 

На основу члана 77. став 3 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 21/2016) и члана 41. Статута општине Куршумлија  

(„Службени лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15) Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној  дана  22.12.2017.године, усвојила  је 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И 
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Куршумлија, на дан 

15.децембра 2017.године 
 

1. Радна места  службеника  

 

Начелник општинске управе службеник на положају  

Шеф одељења за привреду и локални 

економски развој 

самостални саветник 

Послови комуналног и саобраћајног 

инспектора 

Саветник  

Послови грађевинског инспектора-

послови обједињене процедуре 

самостални саветник 

Послови просветног инспектора саветник 
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Послови јавних набавки самостални саветник 

Послови инспектора заштите животне 

средине 

самостални саветник 

Послови овлашћеног туристичког 

инспектора 

млађи саветник 

Послови из области локалног економског 

развоја 

самостални саветник 

Послови из области урбанизма и 

обједињене процедуре 

саветник 

Послови из области грађевинарства-

обједињена процедура 

самостални саветник 

Регистратор саветник 

Послови јавних набавки везани за 

инвестиције 

саветник 

Послови одржавања јавне расвете млађи сарадник 

Имовинско правни послови самостални саетник 

Послови пољопривреде и водопривреде самостални саветник 

Послови пољопривреде и водопривреде и 

планирања заштите од елементарних 

непогода 

саветник 

Послови из области привреде и 

приватног предузетништва и послови 

комуналног инспектора 

 сарадник 

Послови из области саобраћаја и 

регистратор стамбених заједница 

млађи сарадник 

Послови шефа одељења за друштвене 

делатности и општу управу 

самостални саветник 

Послови управљања људским ресурсима саветник 

Послови матичара млађи саветник 

Послови заменика матичара сарадник 

Послови бирачког списка и послови 

везани за спровођење мера активне 

политике запошљавања 

референт 

Послови вођења бирачког списка и 

грађанских стања 

саветник 

Послови из области борачко инвалидске 

заштите 

саветник 

Послови ликвидатуре борачко 

инвалидске заштите и послови заменика 

регистратора стамбених заједница 

млађи сарадник 

Послови утврђивања права у 

првостепеном поступку и финансијски 

послови у области дечје заштите 

сарадник 

Административни послови дечије 

заштите 

виши референт 

Послови ликвидатуре у области дечје млађи референт 
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заштите 

Послови у области јавног информисања саветник 

Послови из области спорта сарадник 

Послови координатора повереништва за 

избеглице и миграције 

млађи саветник 

Послови повереника за избеглице и 

миграције 

сарадник 

Послови везани за активно укључивање 

младих у локалној заједници-послови 

координатора канцеларије за младе 

саветник 

Послови техничког сарадника у 

канцеларији за младе 

референт 

Послови месних заједница млађи саветник 

Послови техничке помоћи за потребе 

месних заједница 

виши референт 

Послови писарнице-картотека виши референт 

Канцеларијски послови виши референт 

Канцеларијски послови и послови 

народне одбране 

виши референт 

Канцеларијски послови архиве референт 

Послови ученичког и студентског 

стандарда и економата 

референт 

Послови протокола виши референт 

Канцеларијски послови и послови 

противпожарне заштите 

виши референт 

Послови матичара,заменика матичара у 

месним канцеларијама 

сарадник 

Послови нормативне делатности и 

скупштински послови 

саветеник 

Административни послови у служби за 

скупштину и општинско веће 

млађи саветник 

Административно-технички послови у 

служби за скупштину и општинско веће 

виши референт 

Шеф одељења за локалну пореску 

администрацију,буџет и финансије 

самостални саветник 

Административно технички послови виши референт 

Послови пореског инспектора  

изворних прихода локалне самоуправе 

саветник 

Порески контролор изворних прихода 

локалне самоуправе 

самостални саветник 

Послови наплате изворних прихода 

локалне самоуправе 

самостални саветник 

Пореска евиденција изворних прихода 

локалне самоуправе 

виши референт 

Порески извршитељ изворних прихода виши референт 
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локалне самоуправе 

Послови припреме и извршења буџета и 

финансијско материјални послови 

самостални саветник 

Финансијско рачуноводствени послови 

везани за инвестиције 

самостални саветник 

Послови трезора  самостални саветник 

Контиста виши референт 

Ликвидатор сарадник 

Благајник виши референт 

Књиговођа виши референт 

Послови буџетског инспектора самостални саветник 
 

 

Службеник на положају 1 

 

 

Звања службеника Број извршилаца 

Самостални саветник 14 

Саветник 13 

Млађи саветник 5 

Сарадник 14 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 14 

Референт 4 

Млађи референт 1 

 

2. Радна места намештеника 

 

Радна места намештеника Број извршилаца 

Дактилограф 2 

Послови домара 1 

Послови портира 1 

Послови обезбеђења 1 

Послови возача 1 

Послови на телефонској централи 1 

Послови помоћних радника на терену 2 

Послови експедиције-достава поште 5 

Послови хигијеничара 1 

 

 

3. Радни однос на одређено време 

                   (повећан обим посла) 
 

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 1 

ССС 2 
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II Планирани број запослених за 2018. годину 

 

Службеник на положају 1 

 

  

  

Службеници Број службеника 

Самостални саветник 14 

Саветник 14 

Млађи саветник 5 

Сарадник 14 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 16 

Референт 3 
 

  

   

Намештеници Број намештеника 

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 11 
 

 

 

 

 

 

4. Радни однос на одређено време 

                   (повећан обим посла) 

 

  

  

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 3 

ВШС 2 

ССС 2 
 

 

  
 

  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правилником о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, 

посебним организационим јединицама и Општинском правобранилаштву општине 

Куршумлија који је усвојен од стране Општинског већа општине Куршумлија 

26.10.2017.године систематизована су радна места за 85 запослена у Општинској управи, 

од тога 1 службеник на положају, 69 службеника и 15 намештеника и један функционер у 

Правобранилаштву општине Куршумлија. 

Чланом 77.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе(„Сл.гласник РС“,бр.21/16) је регулисано да се на нивоу јединице локалне 

самоуправе доноси кадровски план истовремено са одлуком о буџету.Ставом 3. овог члана 
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одређено је да кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина Општине 

истовремено са усвајањем одлуке о буџету општине. 

                                                                                         

     
Број: I-02-281 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

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

 

4. 
 
  На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15 и 81/2016 – Одлука УС РС 85/2015),  тачке 7. 
подтачка 63, и тачке 8 и 9 Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017.годину („Сл. гласник РС“ бр. 61/2017) и члана 41. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 
15/2014 и 25/015),  Скупштина општине Куршумлија, на својој седници одржаној дана 
22.12.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Мења се Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе општине Куршумлија за 2017. годину  („Сл. лист општине Куршумлија 
бр. 10/2017“)  тако што се у члану 3 у табели: 
- под редним бројем 1 – ОПШТИНСКА УПРАВА КУРШУМЛИЈА у колони МАКС. БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ, број „84“ замењује бројем „85“,  
-  под редним бројем 4  - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КУРШУМЛИЈА у колони МАКС. БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ, број „2“ замењује бројем „1“, 
  
 

Члан 2. 
 
 У свему осталом Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2017. годину („Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр. 10/2017) остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
    
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
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Број: I-02-282  
Дана: 22.12.2017. године  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 Дејан Ловић, инг.машинства.с.р. 

 

5. 
 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/014 – 
др.закон), члана 59.и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16) и члана  20.и 41. 
ст. 1 тач. 22. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 
7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 22.12.2017. 
године,  доноси 
   

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања и Програм коришћења субвенција  ЈПКД 

„Топлица“ Куршумлија  за 2018.годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

 

Број: I-02-283 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

6. 
  
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/014 – 
др.закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
22.12.2017. године,  доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Ценовника основних комуналних услуга ЈПКД 

„Топлица“ - Куршумлија  за 2018.годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-284 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

7. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/014 – 
др.закон), члана 59.и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16) и члана 20 и 41. 
ст. 1 тач. 22. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 
7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 22.12.2017. 
године,  доноси 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања и Програм коришћења субвенција  Јавног 

предузећа  за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“.  

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-285 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
          Дејан Ловић ,инг.машинства,с.р.  
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8. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др. 
закон и 101/16-др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на  седници 
одржаној дана 22.12.2017. године,  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ План зимског одржавања улица и општинских путева у 2017/2018 години на 

територији општине Куршумлија.  

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број:  I-02-286 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

9. 
 

На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 32.став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 

101/2016 – др.закон ), члана 41. Статута општине Куршумлија, Скупштина општине 

Куршумлија је на седници одржаној 22.12.2017. године усвојила 

 

 

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Кодекс 

Члан 1. 

 

 Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп 

правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке 

стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са странкама, у 

циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у 
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интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација основаних од 

Општине Куршумлиа. 

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и 

органи, организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе. 

 

 
Област примене 

Члан 2. 

 

 Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у 

органима, службама и организацијама Општине Куршумлија (у даљем тексту: 

службеници) када обављају послове из своје надлежности. 

 

 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 

 
Сврха овог Кодекса је:  

 да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би 

требало да се придржавају службеници, 

 да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, 

 да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника, 

 да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт, 

 да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 

 
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се односе. 

 

 
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА 

 

 
Законитост и непристрасност 

Члан 5. 

 

 Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја 

дискрециона овлашћења примењује непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на 

закону заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде 

усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње 

која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман. 
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 Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити 

политичким притисцима и мотивима. 

 

 

Објективност 

Члан 6. 

 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да 

сваку од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису 

од значаја за предметни случај. 

 

Забрана дискриминације 

Члан 7. 

 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости 

странака пред законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој 

ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него 

што је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним 

разлозима конкретног случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, 

поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације 

или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, 

друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или 

веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или 

националној мањини, имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, 

родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и породичног 

статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима. 

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  овлашћења 

Члан 8. 

 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које 

су утврђене законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, 

службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за 

одлучивање, односно поступање.  

 

Заштита података о личности 

 

Члан 9. 
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 Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и 

важеће стандарде у погледу њихове заштите. 

 Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не 

доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих. 

  

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 

 Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног 

значаја на начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у 

складу са законом који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима 

која важе у органу, служби или организацији. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 

 

 Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку 

који се код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид 

у стање поступка. 

 Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које 

странке треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води 

рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, 

дужан је да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да 

јој повери наведену информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује 

странку о томе како да формулише свој захтев писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник 

није надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по 

могућству контакт податке. 

 

Исправљање пропуста 

Члан 12. 

 

 У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или 

интересе странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да 

отклони негативне последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да 

обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и приговор због пропуста. 

 

Разумни рок за доношење одлука 

Члан 13. 

 

 Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у 

разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року. 

 Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на 
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службене дописе којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу 

поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није 

могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог 

претпостављеног, и предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре. 

 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 

 

 У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу 

локалне самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, 

овлашћењима, стручним знањем и Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед 

јединице локалне самуправе и лични углед и сме износити само истините податке, 

садржином и тоном којим се не вређа углед органа, установа, предузећа, као ни њихових 

представника, а на исти начин има поступати и када је реч о личном и пословном угледу 

других физичких и правних лица. 

  

Поштовање других и учтивост службеника 

Члан 15. 

 

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, 

приступачни, тачни и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што 

исцрпније и прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски 

разговори. 

 

Стандард пословне комуникације 
Члан 16. 

 

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року 

(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем 

електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено 

обавештење на електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се 

могу обратити странке или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца 

поруке. 

 

Слање поднеска/дописа или електронске поште 

 

Члан 17. 
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Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи 

меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко 

лице) или функцију, односно пословно име привредног друштва.  

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим 

именом, звањем и осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, 

а стил писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис 

и тачност информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 

Члан 18. 

 
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом 

доласка или одласка са радног места евидентирају на прописан начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у 

трајању од 30 минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена. 

 

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца или запосленог којег руководилац овласти. 

 

Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен 

улазак у радне просторије органа, службе или организације ван радног времена. 

 

Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 

 

 Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима 

службеника, и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити 

изражава своју политичку, верску или другу личну припадност која би могла да доведе у 

сумњу његову непристрасност и неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних 

активности, а основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на 

обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност 

покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса. 

 

Уредност радних просторија 

Члан 20. 

 

 Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде 

рачуна све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих. 
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Конзумација хране је дозвољена искључиво у просторијама које су одређене за те 

намене, а у радној просторији само у договореном временском интервалу за  дневну паузу. 

 

 

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Право притужбе због кршења Кодекса 

Члан 21. 

 

 Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити 

руководиоцу органа, службе или организације – начелнику општинске управе (у даљем 

тексту: надлежни руководилац). 

 Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим 

радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и 

другим актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса. 

 
Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 

 

 Надлежни руководилац Општине Куршумлија прати и разматра примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица. 

 Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни 

руководилац може за примену Кодекса издати посебна упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, 

службе или организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора 

странака на кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, 

покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење 

Кодекса и друге чињенице и околности за које руководиоци органа, служби или 

организација сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса. 

 

Дисциплинска одговорност 

Члан 23. 

 

 Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног 

односа, уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених 

Законом или другим прописом. 

  

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса 

 Члан 24. 

 

 Текст Кодекса начелник општинске управе поставља на интернет страници 

Општине Куршумлија, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном 

броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (услужни 

сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и др.).  
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 Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса. 

 

Ступање на снагу 

Члан 25. 
 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу“ 

Општине Куршумлија. 

 

 

Број: I-02-287 

У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                          

                                                                                     Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.     

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одредбом члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалних самоуправа ( „Сл.гласник РС“ број 21/2016 ) одређено је да ће послодавац, у 

овом случају јединица локалне самоуправе, донети Кодекс понашања службеника и 

намештеника у року од годину дана од почетка примене закона, тј. до 01.12.2017.године 

будући да је примена закона почела 01.12.2016.године. Имајући наведено у виду а 

поступајући сходно члану 46.ст 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник 

РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон ) Општинско веће Општине 

Куршумлија је предложило Скупштини Општине Куршумлија овај предлог Кодекса 

понашања службеника и намештеника на усвајање. 

 

Усвајањем и применом овог Кодекса жели се унапредити остваривање и заштита 

права и слобода странака, односно приближити рад органа, служби и организација 

основаних од стране Општине Куршумлија стварним потребама грађана. 

 

Кодексом се конкретизују уставне и законске норме које утврђују демократска 

начела и правила рада службеника и намештеника, те се на тај начин даје основ за 

унапређење рада органа, служби и организација и њихових запослених када врше послове 

из надлежности локалне самоуправе и послове од значаја за остваривање права и слобода 

грађана. 

 Са друге стране, сам Кодекс се употребљава тако што сами службеници и 

намештеници имају јасну представу како изгледа правилан начин рада са странкама, а 

уједно је извор разумљивих сазнања за странке о томе какво поступање и понашање 

службеника и намештеника у органима, службама и организацијама имају право да 

очекују у стварима које се тичу њихових права, интереса и обавеза. Самим тим Кодекс 

представља користан инструмент за оцену законитости и правилности поступања управе и 

службеника и намештеника који у њој раде. 
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 Спровођење Кодекса понашања службеника и намештеника не изискује посебна 

финансијска средства. 

 

 На основу наведених суштинских разлога и законских овлашћења, Општинско веће 

Општине Куршумлија  предлаже Скупштини овај предлог Кодекса понашања службеника 

и намештеника на усвајање. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р. 

 

10. 
                                    

На основу члана 1.став.1.тачка 2. и члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама („Сл.гласник РС“ број 34/2001, 62/2006 - др.закон, 63/2006 – испр.др.закона, 116/2008 – др.закони, 

92/2011, 99/2011 – др.закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон) и члана 41. Статута општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11 и 15/2014), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној  дана 22.12.2017.године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА, ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о примањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у општини 

Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 21/08, 16/12 и 21/15), у члану 7 Одлуке., брише се став 3. 

 

  

Члан 2. 

 

 У осталом делу  Одлука о примањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у 

општини Куршумлија остаје непромењена. 

 

                                                                   Члан 3. 

 

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

Куршумлија.  

 

 

Број: I-02-288 

У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА    

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

               Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

 

11. 

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

бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41.став 1 тачка 10.Статута општине 
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Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2017.године  донела је 
 

 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА  

ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“ 
 
 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ  Родољуб Стојчић, дипл.грађ.инг., дужности в.д.директора  ЈП За 
уређивање грађевинског земљишта  „Куршумлија“. 
 

 
II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења . 
 
 

III 
Решење доставити: именованом, архиви,органу надлежном за упис у регистар. 
 
 
 
 
Број: I-02-289 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 

12. 
 

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),члана 24.став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016) и члана 41. Статута 
општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“, број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 
25/015),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 22.12.2017.године, донела је 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о именовању директора Јавног предузећа 

 За уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“ 
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I Именује се Родољуб Стојчић, дипломирани грађевински инжењер из Куршумлије, за 
директора Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта“ Куршумлија“, на период од 
четири године. 
 
II Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
III Ово решење је коначно. 
 
IV Решење о именовању директора, са образложењем, објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници општине 
Куршумлија.  
 

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.129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24.став 3. и члана 41.став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016) и члана 41. Статута општине Куршумлија  
(„Службени лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015)којима је прописано 
да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује Скупштина 
општине на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа За уређивање 
грађевинског земљишта „ Куршумлија“, број I-02-239/2017. Оглас о јавном конкурсу за избор 
директора Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта  „ Куршумлија“ је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 91 од 10.октобра 2017.године, „Службеном листу 
општине Куршумлија, дневном листу „Информер“и на званичној интернет презентацији општине 
Куршумлија. 
 Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту:Јавни конкурс) утврђени су услови за 
именовање директора и докази који се достављају уз пријаву,као и да ће се стручна 
оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом, а у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.15/2016)  и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС“, број 65/16). 
 У року утврђеним јавним конкурсом за избор директора Јавног предузећа  За уређивање 
грађевинског земљишта „Куршумлија“ пријаву је послао један кандидат, Родољуб 
Стојчић,дипломирани грађевински инжењер .Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора Јавних предузећа општине Куршумлија (у даљем тексту: комисија) утврдила је да је 
пријава потпуна, благовремена и разумљива па је стога утврђен списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак.У изборном поступку  Комисија је извршила проверу и оцењивање 
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, увидом у податке и усменом провером. 
 Након спроведеног изборног поступка у коме су кандидати оцењивани на основу Уредбе о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“, број 65/16), 
Комисија је, на основу члана 41.став 1.Закона о јавним предузећима, саставила ранг листу 
кандидата који су испунили мерила за избор директора са бројчано исказаном просечном оценом 
коју је кандидат добио на основу увида у податке и доказе из пријаве и на основу усмене 
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провере.Записник о спроведеном изборном поступку и ранг листу кандидата који су испунили 
мерила за избор директора, Комисија је доставила Општинском већу општине Куршумлија. 
 Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41.став 3.Закона о јавним предузећима, 
Скупштина општине је донела решење као у диспозитиву. 
 Решење о именовању директора је коначно, сагласно одредби члана 41.став 4. Закона о 
јавним предузећима. 
 
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 

Број: I-02-290 
Дана: 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               

 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                       Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

13. 

 
На основу чл. 41. Статута Општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија“  бр. 22/08, 

8/09, 7/11, 15/14, 25/15) Скупштина Општине Куршумлија на седници одржаној дана 

22.12.2017.године, донела је  

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА / ЛАП / 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 2017-2020 
 

Члан 1 

Усваја се  Локални антикорупцијски план  /ЛАП / за општину Куршумлија 2017-2020. 

Члан 2 

Одлуку доставити:  Агенцији за борбу против корупције Републике Србије. 

Члан 3 

Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Куршумлија“. 

Број: I-02-291 
Дана: 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

14. 
 На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11-18.Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 195/15 и 104/16), члана 32.став 1.тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон) и Акта Владе 
Републике Србије 05-434-10317/2017 („Сл. гласник РС“ бр. 96/2017) члана 41. Статута општине 
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Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), на предлог 
Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 22.12.2017. године 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 46/2016) 
мења се тарифни број 3,  тако да гласи: 
 

Тарифни број 3 

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    `     1.690 
 За камионе од 2 т до 5 т носивости       2.250 
 За камионе од 5 т до 12 т носивости       3.940 
 За камионе преко 12 т носивости        5.620 
2. За теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)     560 
3. За путничка возила 
 До 1.150 цм3          560 
 Преко 1.150цм3 до 1.300цм3        1.120 
 Преко 1.300цм3 до 1.600цм3        1.680 
 Преко 1.600цм3 до 2.000 цм3        2.250 
 Преко 2.000цм3 до 3.000 цм3        3.400 
 Преко 3.000цм3         5.620 
4. За мотоцикле 
 До 125 цм3          450 
 Преко 125цм3 до 250цм3        670 
 Преко 250цм3 до 500цм3        1.120 
 Преко 500цм3 до 1.200цм3        1.360 
 Преко 1.200цм3         1.680 
5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту     50 
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице 

Специјалне теретне  приколице за превоз одређених врсте  
Терета 

 1 т носивости           450 
 Од 1 т до 5 т носивости         780 
 Од 5 т до 10 т носивости         1.070 
 Од 10 т до 12 т носивости         1.470 
 Носивости преко 12 т         2.250 

7. За вучна возила (тегљаче) 
-чија је снага мотора до 66 киловата        1.680 
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-чија је снага мотора од 66-96 киловата       2.250 
- чија је снага мотора од 96-132 киловата       2.830 
- чија је снага мотора од 132-177 киловата       3.400 
- чија је снага мотора преко 177 киловата       4.520 
8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз  
Реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјали- 
зована возила за превоз пчела        1.120 
 

НАПОМЕНА:  

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и 

прикључних возила.  
3. 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.  

4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства 
инвалидских и хендикепраних лица са 80% и више телесног оштећења, ако им  возило 
служи за личну употребу.  

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија а примењиваће се од 01.01.2018.године. 
 
 
 Број: I-02-292 
 У Куршумлији,дана 22.12.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

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

 

15. 
   

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 
81/2009-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015) а на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 
22.12.2017.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА 
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Члан 1. 
 

У Одлуци о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013 и 
16/2017) врше се следеће измене и допуне, и то: 
 

- У члану 5. брише се „ЈП Дирекција за изградњу“ и додаје се „Општина Куршумлија“ 
 
 

Члан 2. 
 

У свему осталом Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
4/2013 и 16/2017) остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

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

Број: I-02-293 
У Куршумлији, 22.12.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

16. 

 На основу одредби члaна 77.ст.1.Закона о приватизацији ('''Службени гласник РС'', 

бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење), члана 67. став 4. тачка 3. 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС'', бр. 

80/02...108/16), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС'', 

бр.104/09...83/14), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016. и 

чланова 15. став 1. тачка 26. и 41. Статута општине Куршумлија (Сл. Лист општине 

Кушрумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015), а у складу са Дописом Пореске управе 

број 000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017.године, Скупштина општине Куршумлија дана 

22.12.2017.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА У УДЕО ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КАПИТАЛУ СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. 

БЕОГРАД И ОТПИСУ ДУГА ОВОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ У ПОСТУПКУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Скупштина општина Куршумлија је сагласна да се потраживања општине 

Куршумлија од субјекта приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“ – 
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акционарско друштво Београд, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични број: 

07023251, по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од 

3.868.202,94 динара са стањем на дан 31.8.2015. године, у складу са предложеном мером 

Унапред припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), конвертују у трајни 

улог у капиталу Субјекта приватизације, у случају усвајања УППР. 

 

Члан 2. 

Скупштина општина Куршумлија је одобрава да се отпишу потраживања општине 

Куршумлија од субјекта приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“ – 

акционарско друштво Београд, (у даљем тексту: Субјекат приватизације) матични број: 

07023251, по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од 

227.753,51 динара за период од 01.9.2015. до 31.12.2015.године, у складу са предложеном 

мером Унапред припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР). 

 

Члан 3. 

Износ за отпис и износ за конверзију је утврђен у складу са Закључком Владе 

Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016, Спецификацијом уступљених 

прихода Пореске управе Сектора за наплату и Дописима Министарства финансија, 

Пореске управе – Сектора за наплату Број: 000-433- 14-1067/2016 од 22.6.2017.године и од 

20.10.2017. године.  

 

Члан 4. 

Отпис потраживања које је доспело за период од 01.9.-31.12.2015.године и 

конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. август 2015. године у трајни улог 

општине Куршумлија у капиталу привредног друштва Грађевинског предузећа 

„Мостоградња“ а.д. из Београда, по основу неизмирених уступљених јавних прихода, 

спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред припремљеног 

плана реорганизације привредног друштва.  

 

Члан 5. 

Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује 

испуњеност услова у складу са чланом 77. ст.1. Закона о приватизацији (''Службени 

гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење): 

1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016.  

2. Спецификације уступљених прихода Министарства финансија – Пореске 

управе Сектора за наплату.  

3. Дописа Министарства финансија, Пореске управе, Сектораза наплату 

број:: 000-433-14- 1067/2016 од 22.6.2017.године и од 20.10.2017.године  

 

 

Члан 6. 

Одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској 

управи и субјекту приватизације.  

 

Члан 7. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
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Број: I-02-294 

У Куршумлији, 22.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

           Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

17. 

На основу члана 478., 479. и 481. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 

36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 8. и 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014 ) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута општине Куршумлија (''Сл. 

лист општине Куршумлија'' бр. 22/08, 8/09, 7/11 и 15/2014) Скупштине општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 22.12.2017. године донела је:  

 

О Д Л У К У 
О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ И УСКЛАЂИВАЊУ ДП «СЕЛОВА» КУРШУМЛИЈА СА ЗАКОНОМ О 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

Члан 1. 

Врши се промена правне форме ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша «Селова» 

Куршумлија, ул. Топличка бр. 1, матични број 07342276. 

Промена правне форме се врши се од стране општине Куршумлија као јединог члана и 

оснивача ДП «Селова» Куршумлија, ради усклађивања са одредбама Закона о привредним 

друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), с обзиром да само привредно друштво 

и његови органи нису благовремено извршили законску обавезу усклађивања и промене правне 

форме, као и због нефункционисања органа с обзиром да то правно лице нема запослених. 

Члан 2. 

 Нова правна форма ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша «Селова» 

Куршумлија је Друштво са ограниченом одговорношћу са једним чланом, које ће пословати под 

називом Водопривредни систем «Селова» ДОО, Куршумлија, ул. Топличка бр. 1. 

Скраћено пословно име друштва гласи: ВС «Селова» ДОО. 

Пословно име и седиште привредног друштва не може се променити без 

сагласности оснивача. 

Члан 3. 

С обзиром да је оснивач Друштва – општина Куршумлија као једини члан Друштва,  то не 

долази до промене удела у друштву већ се врши конверзија удела оснивача - општине Куршумлија 

од 100 % у ДП «Селова» Куршумлија, у удео оснивача – општине Куршумлија од 100 % у 

Водопривредни систем «Селова» ДОО, Куршумлија, ул. Топличка бр. 1.  
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Члан 4. 

 

Основни  капитал друштва чини износ од 1.000.000,00 динара, који се прерачунава 

у евре по средњем курсу НБС на дан уплате и који је код Агенције за привредне регистре 

евидентиран као капитал привредног субјекта. 

Члан 5. 

 

 Истовремено са променом правне форме из члана 2. Ове Одлуке, одређују се органи 

друштва. 

Органи друштва су: 

- Директор, 

- Скупштина,  

Скупштину Друштва чини  3 делегата које именује Скупштина општине Куршумлија на 

предлог Општинског већа општине Куршумлија. 

 

 

Члан 6. 

 У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке биће усвојена Измена и допуна 

Оснивачког акта, Статут друштва којим се ближе уређује унутрашња организација и надлежности, 

ближе дефинишу послови и начин одлучивања и друга питања у складу са законом и другим 

прописима, одлука о именовању делегата Скупштине друштва с ограниченом одговорношћу. 

Статут доноси Скупштина друштва на предлог Директора, уз претходно прибављену 

сагласност Скупштине општине Куршумлија. 

Измене и допуне Статута се врше на исти начин и по поступку за доношење овог акта. 

Члан 7. 

 Скупштина општине Куршумлија именује директора Друштва. 

Скупштина општине ће након регистрације друштва, у складу са Законом и општима 

актима Друштва, изабрати директора друштва. 

Члан 8. 

 Разрешава се в.д. Директора ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша «Селова» 

Куршумлија Милосав Тимотијевић, дипл.инж.пољопривреде, ЈМБГ 0705963734410 . 

Члан 9. 

За в.д. директора именује се Зоран Лазић, дипл.инж.пољопривреде, као законски заступник 

друштва, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу. 

Овлашћује се законски заступник из става 1. ове одлуке да изврши све неопходне техничке 

корекције и измене ове Одлуке, као и да обави све друге правне радње ради њене успешне 

реализације. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

Члан 10. 

 Овлашћује се в.д. директора Друштва да у складу са овом одлуком изврши промене 
законског заступника и правне форме у складу са Законом код Агенције за привредне регистра. 
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Члан 11. 

 Водопривредни систем «Селова» ДОО преузима сва права, обавезе, имовину ДП за 

водоснабдевање подручја Топлице и Ниша «Селова» Куршумлија, и наставља пословање у складу 

са Законом о привредним друштвима.  

Члан 12. 

Даном почетка рада Водопривредног система «Селова» ДОО, престају да важе Одлука о 

оснивању, Статут и остала општа акта ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша «Селова» 

Куршумлија. 

Члан 13. 

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

Куршумлија. 

Број: I-02-295 

У Куршумлији, дана 22.12.2017. године.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

 

18. 
 

       На основу члана 64. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ 104/16), 

Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне 

самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 

(„Службени Гласник РС“ бр. 101/17), Мишљење министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре бр.401-00-917/2017-12 и члана  41. тачка 1. став 7. Статута општине Куршумлије 

(„Службени лист општине Куршумлија“  бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина 

општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2017.године, донела је 

                                                                              О Д Л У К У 

О ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА, ПЛАЋАЊУ  ПРОФЕСИОНАЛНИХ  УПРАВНИКА И                             

ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
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     Овом одлуком прописује се минималана висина износа о текућем одржавању зграда, аката о 

висини износа коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављених 

принудних управника као и трошкови инвестиционог одржавања заједничких делова зграда. 

     Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део 

зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као 

целини, као што су:  

 -заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, 

тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге 

просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и 

др.), 

  - заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге 

конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према 

спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали 

за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и 

др.), 

    -као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и 

канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, 

откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део 

самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају 

део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу овог 

закона. 

     Самостални делови зграде су просторија са техничким уређајима, просторија 

трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска). 

II ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ СТАМБЕНИХ УСЛУГА 

Члан 2.  

        Власник посебног дела зграде износ утврђен у складу са чланом 64 Закона о становању и 

одржавању зграда, уплаћује на текући рачун стамбене заједнице најкасније до последњег дана у 

месецу за текући месец, осим уколико уговором закљученим са лицем које управља и/или 

одржава зграду није одређено да се наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши 

уплатом на текући рачун тог лица или преко система обједињене наплате комуналних и других 

услуга, у случају да је јединица локалне самоуправе успоставила такав систем.  

          Сваки власник посебног дела има право да захтева од управника, односно професионалног 

управника да му се омогући електронски или други увид у стање и промене на текућем рачуну 

стамбене заједнице. 
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          Уколико лице које у складу са овим законом пружа услуге одржавања и/или управљања 

зградом, а не врши наплату својих трошкова преко система обједињене наплате, то лице дужно је 

да сваком власнику посебног дела зграде достави фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о 

прихватању трошкова одржавања и уговором којим му је стамбена заједница поверила послове 

одржавања и/или управљања зградом.  

Члан 3. 

       Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграда преставља месечни износ 

утврђен  у апсолутном износу за сваки посебан део зграде, а трошкови за одржаваље земљишта 

укључени су и износ трошкова одржавања зграда. Минимална висина износа трошкова за текуће 

одржавање зграда и трошкови инвестиционог одржавања  утврђује се применом следећих 

критеријума: 

1. просечана нето зарада у ЈЛС за претходну годину, према подацима Републичког завода за 

стстистику, 

2. намена посебног или самосталног дела зграде, 

3. трошкови текућег одржавања лифта, за зграде које имају лифт, 

4. просечна старост зграде, 

5. трошкови инвестиционог одржавања лифта, за зграде које имају лифт. 

 

       У случаји да је једно лице власник више посебних делова, укључујући и гаражу, односно 

гаражно место или гаражни бокс, за сваки посебан део се плаћају трошкови одржавања у складу 

са законом којим се уређује област становања и одржавања зграда. 

Члан 4. 

      Утврђује се минимална висина износа трошкова за текуће одржавање за стан и пословни 

простор као посебан део зграде и то: 

1. 207,78 динара по стану односно пословном простору за зграде без лифта, 

2. 270,12 динара по стану односно пословном простору за зграде са лифтом. 

 

Члан 5. 

        Утврђује се минимална висина износа трошкова за текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс 

или гаражно место као посебан део зграде и то: 

1. 124,67 динара по гаражи, 

2. 83,11  динара по гаражном боксу или гаражном месту. 

                   

Члан  6. 
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      Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног 

управника и професионалног управника  представља месечни износ  утврђен у апсолутном износу 

за сваки посебан део зграде. 

      Утврђује се минимална висина износа у случају принудно постављеног професионалног 

управника и професионалног управника и то: 

1. 138,52 динара по стану или пословном простору у зградама до 8 посебних делова, 

2. 166,22 динара по стану или пословном простору у зградама од 8 до 30 посебних делова, 

3. 193,93 динара по стану или пословном простору у зградама преко 30 посебних делова. 

Члан 7. 

      Утврђује се минимална висина износа у случају принудно постављеног управника или 

професионалног управника за гаражу, гаражни бокс или гаражно место и то: 

1. 27,70 динара по гаражи у случају принудно постављеног управника или професионалног 

управника 

2. 55,40 динара по гаражном боксу и гаражном месту  у заједничкој гаражи у случају 

принудно постављеног управника или професионалног управника 

Члан 8. 

           Утврђује се минимална  висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова које се плаћа за стан и пословни простор, и то:  

1. 1,80 динара по метру квадратном за зграде старости до 10 година без лифта, односно 2,34 

динара по метру квадратном за зграде старости до 10 година са лифтом; 

 

2. 2,70 динара по метру квадратном за зграде старости од 10 до 20 година без лифта, 

односно 3,51 динара по метру квадратном за зграде старости од 10 до 20 година са 

лифтом; 

 

 

3. 3,60 динара по метру квадратном за зграде старости од 20 до 30 година без лифта, 

односно 4,68 динара по метру квадратном за зграде старости од 20 до 30 година са 

лифтом; 

 

4. 4,50 динара по метру квадратном за зграде старости преко 30 година без лифта, односно 

5,85 динара по метру квадратном за зграде старости преко 30 година са лифтом 

 

 

Члан 9. 

   Утврђује се минимална  висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања 

које се плаћа по гаржи, гаражном боксу или гаражном месту као посебном  делу, и то:  
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1. 1,08 динара по метру квадратном за гараже старости до 10 година, односно 0,72 динара 

по метру квадратном за гаражни бокс или гаражно место старости до 10 година; 

2. 1,62  динара по метру квадратном за гараже старости од 10 до 20 година, односно  1,08 

динара по метру квадратном за гаражни бокс или гаражно место старости од 10 до 20 

година 

 

3. 2,16 динара по метру квадратном за гараже старости од 20 до 30 година, односно 01,44 

динара по метру квадратном за гаражни бокс или гаражно место старости од 20 до 30 

година 

 

 

4. 2,70 динара по метру квадратном за гараже старости преко 30 година, односно 01,80 

динара по метру квадратном за гаражни бокс или гаражно место старости преко 30 

година. 

III   НАДЗОР 

Члан 10. 

      Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу њега врши министарство 

надлежно за послове становања. 

      Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора у оквиру делокруга 

утврђеног законом, односно јединица локалне самоуправе преко комуналне и грађевинске 

инспекције. 

     Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје стручна 

објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући и то да обавештава субјекта 

инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује субјекту инспекцијског надзора на 

могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене субјекта 

инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у 

будућности.  

      На поступање, права и обавезе републичког инспектора за комуналне делатности и 

грађевинског инспектора која нису уређена овим законом, примењује се закон којим се уређује 

инспекцијски надзор и Закон о становању и одржавању зграда. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

     На казнене одредбе ове одлуке примењиваће се казнене одредбе Закона о становању и 

одржавању зграда (Сл.Гласник РС“104/16). 
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

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

Куршумлија“. 

Број:  I-02-296 
У Куршумлији, 22.12.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

19. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 4. Закона о комуналним делатностима 

(«Сл.гласник Републике Србије» бр. 88/2011 и 104/2016), члана 46. Закона о ветеринарству 

(„Сл.гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012) и члана 41. Статута општине Куршумлија 

(“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/08, 8/09 и 7/11, 15/2014 и 25/2015), на 

предлог Општинског Већа, Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 

22.12.2017. године донела је  

 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 

број   I-02-74 од 24.04.2015. године 

             («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 6/2015 и 4/2017) 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца број   I-02-74 од 

24.04.2015. године («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 6/2015 и 4/2017), мења се члан 20. 

и после става 1. додају се став 2.,  3. и 4. који гласе:  

«Послове из алинеје 1. и 4. овог члана, на подручју општине Куршумлија, све до 

тренутка организовања зоохигијенске службе, обавља правни субјект који испуњава 

законом прописане услове и са којим општина Куршумлија склапа уговор по законом 

предвиђеном поступку. 

Послове из алинеје 2. и 3. овог члана, на подручју општине Куршумлија, све до 

тренутка организовања зоохигијенске службе, обавља ЈПКД «Топлица», из Куршумлије. 

До тренутка организовања зоохигијенске службе, локална самоуправа ће сносити  

трошкове финансирања уклањања лешева.» 

Члан 2. 
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У свему осталом Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца број   I-

02-74 од 24.04.2015. године («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 6/2015 и 4/2017) остаје 

непромењена. 

    Члан 3. 

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

општине Куршумлија». 

 

Број: I-02-297 

У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.  

20. 
  

На основу чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству ( „Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 

30/2010 и 93/2012), члана 20. Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на 

територији општине Куршумлија ( „Службени лист општине Куршумлија“ бр.6/2015) и члана 41. 

Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/2008, 8/2009, 

7/2011, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа,  Скупштина Општине Куршумлија, на 

седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је 

  

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ  ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

I Основне одредбе  

 

Програм контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији општине 

Куршумлија представља документ којим се дефинишу циљеви и мере које ће спроводити општина 

Куршумлија у погледу контроле и смањења напуштених паса и мачака на њеној територији. 

 

II Преглед стања 

 

Велики број паса луталица на подручју општине Куршумлија, као и законска обавеза локалне 

самоуправе у чијој је надлежности решавање овог проблема, поставили су неопходност израде 

овог документа као први и основни корак у контроли и смањењу паса луталица на територији 

општине Куршумлија, а у складу са специфичностима наше средине. 

Општина Куршумлија има површину од 952 км², са 90 насељених места у којима живи 19213 

становника, по задњем попису из 2011.г.. 

Тачан број паса и мачака луталица на подручју општине Куршумлија је тешко прецизно одредити 

али сигурно је да се ради о великом броју посебно у насељеном месту Куршумлија, као и Пролом 

Бањи и Луковској Бањи.  

Из буџета општине Куршумлија за послове хватања и збрињавања паса луталица у 2016. години 

издвојено је 55.000,00 динара,а те послове је обављала Ветеринарска станица Блаце, а у 2017.г. 

http://www.opovo.org.rs/view/documents/program_napusteni_psi.pdf#page=6
http://www.opovo.org.rs/view/documents/program_napusteni_psi.pdf#page=6
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издвојено је 250.000,00, а послове хватања и хуманог збрињавања паса луталица је обављало 

предузеће „Авенија МБ“.  

Средства утрошна из Буџета општине Куршумлија, на име исплаћених одштета грађанима за 

штету коју су им нанели пси луталице  вансудским поравнањем у 2016. години износе  720,000,00 

динара, а у 2017.години 760.000,00 динара. 

Наведена издвојена средства из Буџета општине Куршумлија говоре о напорима општине 

Куршумлија на решавању проблема паса луталица. 

Знатан број паса и мачака луталица, на територији општине Куршумлија, у највећој мери 

последица је несавесног понашања власника као и природне репродукције животиња. Одлуком о 

држању животиња и кућних љубимаца,  на територији општине Куршумлија, забрањено је да се 

пси крећу слободно на јавним површинама. Власник или држалац пса може га изводити само на 

поводнику, док се агресивни пси могу изводити на поводнику и са заштитном корпом на 

њушци.Необележени пас који се затекне на јавној површини без поводника и заштитне корпе 

сматра се луталицом.  

Пси и мачке се обележавају и евидентирају у складу са законом који уређује ветеринарство. 

Власник односно држалац паса и мачака дужан је да омогући надлежној ветеринарској служби 

обавезну вакцинацију против беснила, дехелминтизацију и стерилизацију животиња ради 

спречавања рађања нежељених кућних љубимаца. Власник односно држалац паса и мачака дужан 

је да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и 

околину. 

Ако власник односно држалац паса и мачака није у могућности да се даље брине о њима, дужан је 

да им обезбеди одговарајући третман. Власник односно држалац који изгуби животињу дужан је 

да тај губитак пријави надлежном органу јединице локалне самоуправе или ветеринарској служби 

најкасније у року од три дана, у супротном сматра се да је напустио животињу. 

Послове хватања, превоза и збрињавања врши овлашћена служба. У случају да приликом хватања 

напуштених паса и мачака буде ухваћена животиња која има власника, власник је може преузети 

уз накнаду одговарајућег износа хватања и збрињавања напуштених животиња са превозом. 

 

III Законска регулатива 

 

Овај програм усаглашен је са законском регулативом, укључујући Закон о добробити животиња, 

Закон о ветеринарству и Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији 

општине Куршумлија као и потребама актуелног тренутка. 

На основу члана 54. Закона о добробити животиња органи јединица локалне самуправе дужни су 

да израде и спроводе програм контроле и смањења напуштених паса и мачака према 

специфичностима средине. На основу члана 66. истог Закона орган јединице локалне самоуправе 

дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња и да 

обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им 

пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилиште. 

На основу члана 46. Закона о ветеринарству локална самоуправа дужна је да на својој територији 

организује зоохигијенску службу која обавља послове хватања и збрињавања напуштених 

животиња у прихватилишта за животиње. 

 

IV Циљеви доношења програма 

 

Циљеви доношења овог Програма су: 

1. Смањење броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним површинама; 

2. Контрола постојеће популације паса и мачака; 

3. Заштита здравља људи и животиња спречавањем појаве,ширења и преношења  

заразних болести и болести које се преносе са животиња на људе 

(зоонозе);  
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4. Смањење напада на грађане као и завођење јавног реда и мира; 

5. Смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана; 

6. Спречавање растурања чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија 

7. Спречавање прљања површина јавне намене; 

8.Стимулацијаобележавања,вакцинације,дехелмитизацијеистерилизације;  

9. Подизање свести грађана у правцу одговорног и држања паса и мачака и хуманог поступања са 

истима. 

 

V Мере за реализацију циљева Програма 

 

Мере за реализацију циљева овог Програма су: 

1. Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера која обезбеђује 

евидентирање свих власничких паса и мачака на територији општине Куршумлија, евидентирање 

свих напуштених паса и мачака и формирање јединствене базе података у склопу базе Управе за 

ветерину. На овај начин олакшан 

је надзор над кретањем животиња, проналажење изгубљених,  

напуштених и отуђених љубимаца, утврђених власника и њихове одговорности за материјалне 

трошкове хватања и збрињавања паса, као и накнаде у случају напада. 

2. Вакцинација и дехелминтизација свих кућних љубимаца као мера спречавања појаве и ширења 

беснила и ехинококозе које су и зоонозе. Надлежна ветеринарска станица и ветеринарске 

амбуланте на територији општине Куршумлија, на основу члана 56. Закона о ветеринарству, 

вршиће вакцинацију паса и мачака у складу са Програмом мера и издавати потврде о вакцинацији 

против беснила власницима односно држаоцима паса или мачака, и о томе водити евиденцију. 

Вакцинисани пси морају се трајно обележити у складу са посебним прописом. 

3. Хватање напуштених и изгубљених паса, транспорт и смештај у прихватилиште – послове 

хватања и збрињавања напуштених животиња спроводи зоохигијенска служба, коју на основу 

закона организује јединица локалне самоуправе.  

На подручју општине Куршумлија послове зоохигијенске службе обавља одговарајући правни 

субјект на основу закљученог уговора о пружању услуга хватања и збрињавања паса луталица 

између општине Куршумлија и понуђача тражених услуга. 

Када се обезбеде финансијска средстава, општина Куршумлија ће формирати сопствену 

зоохигијенску службу која ће задовољити прописане услове у погледу обучености запослених 

лица и опреме за хватање и транспорт животиња до прихватилишта. 

4. Изградња прихватилишта је законска обавеза коју ће Општина Куршумлија испунити када за 

ову инвестицију обезбеди финансијска средства. 

Изградња прихватилишта подразумева одабир одговарајуће локације (ограђена,незагађена и 

безбедна парцела на самом ободу највећег насељеног места у општини), која је инфраструктурно 

опремљена (вода,струја,пут).Следи израда  пројектно-техничке документације за изградњу 

прихватилишта, набавка свих дозвола за изградњу и на крају добијање употрбне дозволе за рад као 

и дозволе од стране надлежног Министарства.  

Планирано прихватилиште за напуштене животиње испуњаваће прописане услове за прихватање и 

безбедан боравак напуштених животиња у погледу простора за животиње, просторија, опреме, 

запослених лица, ветеринарске заштите, исхране и неге. 

5. Стерилизација паса и мачака подразумева оварихистеректомију женских и кастрацију мушких 

животиња је најефикаснија мера за смањење популације напуште них паса и мачака којом се 

регулише њихова неконтролисана репродукција.  

Спроводиће се у прихватилишту, а сада је део уговорене обавезе са службом за хватање и 

збрињавање паса луталица. 

Такође, примена ове мере је један од начина да власници, односно држаоц и кућних љубимаца 

спрече рађање нежељених кућних љубимаца, што је и њихова законска обавеза. 
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6. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог 

збрињавања. Том приликом вакцинисане, стерилисане и обележене животиње преузимају нови, 

одговорни власници. 

7. Подршка у изградњи приватних азила и прихватању напуштених животиња са територије наше 

општине.  

8. Враћање напуштених паса на локацију на којој су ухваћени уз претходну регистрацију, 

обележавање, вакцинацију и стерилизацију је засновано је на ЦНР стратегији „ухвати-третирај-

пусти“ (CNR- Catch-neuter-release)је мера која подразумева да се животиње враћају на место 

хватања где настављају да живе под заштитом старатеља. 

На овај начин стопа раста популације са стерилисаним животињама постаје нула, након чега се 

број паса полако и природно смањује.  

При спровођењу ове мере треба водити рачуна да број враћених паса не доведе до појаве чопора. 

На локацију на којој је ухваћен враћају се само неагресивани, мањи пси уколико постоје услови да 

грађани брину о њиховој исхрани и појењу. 

9. Едукација и информисање 

Едукација пре свега треба да подстиче већу одговорност власника паса и мачака да би се смањила 

учесталост напуштања кућних љубимаца, да би се власници упознали са потребамаи понашањем 

животиња,са превенцијом уједа, правилном бригом о њима, значајем  

регистрације, обележавања, вакцинације,дехелминтизације  

и стерилизације, са прописима које морају поштовати и моралним начелима и начелом хуманости 

са посебним освртом на здравље 

људи и животиња. 

Едукацију треба да спроводе стручњаци а неопходно је укључити кинолошко удружење, 

удружење за заштиту животиња или друге заинтересоване организације и образовне установе. У 

циљу едуковања становника и деце треба организовати трибине у месним заједницама, семинаре и 

предавања у школама као и прилагођени програм у предшколској установи. Резултати упорне 

примене  

програма за едукацију постају видљиви на три нивоа – грађани и деца 

усвајају знања и вештине, развија се свест , мењају ставови, долази до промене понашања према 

животињама. 

Информисање и обавештавање као неопходни инструмент едукације подразумева пласирање 

информација путем штампаних и електронских медија, радија,билборда, штампање летака и 

брошура намењених одређеним циљним групама. Када се у једној друштвеној заједници спроводи 

CNR стратегија у комбинацији са едукацијом грађана, пси се хватају, лече, стерилишу и враћају на 

своја станишта,  

грађани постају свесни добробити животиња и хуманих метода за ограничење бројности уличних 

животиња. Ширење болести се на тај начин држи под контролом због чега грађани престају да се 

плаше паса и лакше прихватају повратак здравих паса у своје заједнице. 

10. Санкционисање неодговорних грађана  

 

 

 

- применом законских прописа и казнених одредби потребно је санкционисати оне власнике , 

односно држаоце животиња који не вакцинишу своје псе и мачке, не изврше њихово трајно 

обележавање, ако напусте или одбаце животињу, када без надзора пусте животиње на јавне 

површине, као и у другим законом или прописима предвиђеним случајевима. 

Захтеве за подношење прекршајног поступка против неодговорних грађана  Прекршајном суду 

подносе надлежне инспекције. 

11. Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле и спроводи се искључиво над агресивним и 

неизлечивим животињама, у складу са Законом о добробити животиња. 
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12. Сарадња између министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа,  ветеринарских 

установа, кинолошких друштава,удружења за заштиту животиња и грађана неопходна је мера у 

циљу решавања проблема напуштених паса и мачака. 

 

VI Финансирање 

 

Да би програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска 

средства за организовање и рад зоохигијенске службе, изградњу прихватилишта, за рад служби и 

функционисање прихватилишта.  

Потребна финансиј ска средстава: 

1. Средства за формирање зоохигијенске службе (возило, опрема, људство); 

2. Трошкови рада зоохигијенске службе; 

3. Средства за прибављање пројектно-техничке документације за  

изградњу прихватилишта; 

4. Трошкови изградње прихватилишта; 

5. Средства за набавку опреме за рад у прихватилишту; 

6. Трошкови зарада и накнада за запослене раднике; 

7. Трошкови обуке као и здравствене заштите запослених; 

8. Материјални трошкови у прихватилишту ( гориво, регистрација возила,струја, вода, телефон...); 

9. Трошкови исхране животиња у прихватилишту; 

10. Трошкови стерилизације, кастрације, лечења, витаминизације 

и еутаназије; 

11.Одржавање опреме;  

12. Трошкови одржавања објекта. 

Извори финансирања: 

1. Средства добијена на основу пројеката из европских фондова и буџета Републике; 

2. Донације; 

3. Буџет општине Куршумлија. 

 

VII Надзор 

 

Надзор над спровођењем овог програма врши Одељење за привреду и локални економски развој 

Општинске управе у Куршумлији. 

 

VIII Завршне одредбе 

 

Овај програм ступа на снагу осмог данаод дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

  

 

Број: I-02-298 

У Куршумлији, дана: 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                    Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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21. 
 

                                                                                            
 На основу члана  100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04, 36/09, 72/09 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 64-67. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 
испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), члана 63. Закона о ефикасном 
коришћењу енергије ("Сл.  гласник РС", бр. 25/13), и члана 41. Статута Општине 
Куршумлија (''Сл. лист Општине Куршумлија'', бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12. 2017. године донела је : 

ОДЛУКУ 
 
 

Члан 1. 
 
          Ставља се ван  снаге  Одлука о буџетском Фонду за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност општине Куршумлија број : I-02-244/2017 од 29.09.2017.год. 
објављена у Службеном листу општине Куршумлија бр 16/2017 а остаје на снази и у 
примени Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Куршумлија  
бр. I-501-36/011 од 01.04.2011.године објављена у Службеном листу општине Куршумлија 
бр. 03/11. 

Члан 2. 
 
          
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ''Службеном листу 
општине Куршумлија". 
 

Број: I-02-299 
У Куршумлији, дана  22.12.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА 

                                                        

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

22. 
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 

81/09-испр.,...132/2014 и 145/2014), члана 41. Статута општине Куршумлија бр. 22/08, 

8/09, 7/11, 15/14 и 25/15),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 

22.12.2017.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни Решења  о именовању комисије за планове Скупштине општине 
Куршумлија број I-02-232/016 од 02.09.2016.године 
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Члан 1. 

МЕЊА СЕ Решење о именовању комисије за планове Скупштине општине Куршумлија 

број I-02-232/016 од 02.09.2016.године, тако што се мења члан   I  и гласи: 

„ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за планове Скупштине општине Куршумлија у следећем 
саставу: 

1.  Бојана Вукадиновић, дипл.грађ.инг., која поседује лиценце број 201 149115 и 203 
087805 – председник комисије; 

2.  Дејан Пантић, дипл.просторни планер – члан; 
3. Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инг. – члан; 
4. Родољуб Стојчић, дипл.грађ.инг. – члан; 
5.  Ана Милошевић, дипл.грађ.инг. – члан; 
6. Марина Симеуновић-Радовић, дипл.инг.арх., на предлог Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
7. Милена Станојевић, дипл.инг.арх., на предлог Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. „ 
Члан 2. 

 У осталим деловима Решење о именовању комисије за планове Скупштине општине 

Куршумлија број I-02-232/016 од 02.09.2016.године остаје непромењено. 

Члан 3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 4. 

 Решење доставити:  члановима Комисије, Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, архиви. 

Број: I-02-312 
У Куршумлији, 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

 
23. 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“бр. 72/2009 и 81/2009- 

исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 

41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/2008, 8/2009, 7/2011, 

15/2014 и 25/2015), члана 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 55/2015) и Закључка Комисије за планове Скупштине општине 
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Куршумлија бр. 01-350-52/2017-1 од 06.11.2017. године,  Скупштина општине Куршумлија на  седници 

одржаној дана 22.12.2017. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I      ИМЕНУЈЕ СЕ  за секретара Комисије за планове Скупштине општине Куршумлија,  и то: 

         Јелена Јовановић, дипл.правник. 

II     Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III  Решење доставити: именованој, председнику и члановима Комисије и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром на повећан обим послова у раду Комисије за планове, посебно код припреме саме 

седнице односно израде записника, припреме и достављања материјала за рад на седници, као и 

процедуралних ствари везаних за рад Комисије за планове, потребно је проширење састава исте са 

секретаром Комисије који би обављао све послове за прирему седнице комисије, учествовао у раду 

комисије као записничар и консултант – правни, без права гласа и учествовања у одлучивању Комисије. 

На основу члана 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 55/2015), који даје могућност именовања секретара, Комисија за 

планове Скупштине општине Куршумлија је на својој седници одржаној дана 06.11.2017. године донела 

Закључак у коме се предлаже оснивачу – Скупштини општине Куршумлија, да Решењем о именовању 

чланова Комисије за планове Скупштине општине Куршумлија, именује и секретара Комисије, који ће 

учестовати у раду Комисије без права одлучивања. 

Број: I-02-300 

У Куршумлији, дана 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

24. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 и 

83/014 – др.закон и 101/16-др.закон),  и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је 

О Д Л У К У 

I УСВАЈА СЕ Локални Акциони план запошљавања општине Куршумлија за 

2018.годину који је саставни део ове одлуке. 
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II Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

III Одлуку доставити:Националној служби за запошљавање, Одељењу за привреду и 

локални економски развој и архиви. 

Број: I-02-304 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                            Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

25. 
 

На основу члана 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07 ,83/2014 – др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2017.године  доноси 
 

О Д Л У К У 
            

Члан 1. 
 
ПРИСТУПА СЕ изради Локалног акционог плана за остваривање родне равноправности у 
општини Куршумлија, за период 2018.-2020. године. 
 

Члан 2. 
 

Стручне и административно техничке послове на реализацији ове Одлуке обављаће 
Комисија за родну равноправност и Одељење за друштвене делатности и општу управу. 
 

Члан 3. 
 

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

Број: I-02-301 
У Куршумлији, дана 22.12.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Дејан Ловић,инг.машинства.с.р. 
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26. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. 

закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. 

изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 

209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. Уредбе о наменским 

трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 41. Статута општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина 

општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2017. године донела је 

ОДЛУКУ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. 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 2018. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. 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 2018. 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 2018. годину у области пружања 

услуга социјалне заштите предвиђених функционалном класификацијом 090 Одлуке о буџету општине 

Куршумлија за 2018. годину у укупном износу од 77.780.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан 

у следећој табели: 

Услуге социјалне заштите 

које се финасирају из 

средстава наменског 

трансфера односно буџета 

општине за 2018. годину / 

економска класификација 

Обухват врсте услуга 

Степен приоритета  Финансијски окрир 

Правни оквир 

Укупан износ 

по услузи из 

средстава 

наменског 

трасфера за 

2018. годину 

Учешће ЈЛС 

по услузи из 

сопствених 

извора -

прихода 

Трансфери осталим нивоима 

власти 

 

463000 

 Трансфери Центру за 

социјални рад „Боровњак“  

 Једнократне новчане 

помоћи 

 Радно ангажовање кроз 
добровољни рад 

1  6.350.000,00 

Одлука о услугама у 

области социјалне 

заштите у општини 

Куршумлија (Сл. 

Лист општине 

Куршумлија бр. 

3/2012 и 20/2016) 

Правилник о начину 

организаовања 
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добровољног рада II-

02-149/012-15 

Помоћ у кући старим 

особама и особама са 

инвалидитетом у селу и 

граду 

 

423000 

 одржавање хигијене стана,  

 набавка намирница,  

 припрема оброка,  

 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 

остваривање одређених 

права из области 
социјално-здравствене 

заштите, психосоцијална 
подршка),  

 помоћ у пакет 

намирницама, дружење, 
разговор,  

 помоћ у организовању 
слободног времена  

старе/инвалидне  особе...)  

 друге услуге уочене на 
лицу места..   

 

2 

 

 4.200.000,00  7.000.000,00 

 

Одлука о услугама у 
области социјалне 

заштите у општини 

Куршумлија (Сл. 
лист општине 

Куршумлија бр. 

3/2012 и 20/2016) 

Породични и домски 

смештај,прихватилишта и 

друге врсте смештаја 

 

472000 

 Набавка одеће и обуће 

 Накнада трошкова превоза 

до породичног смештаја, 

прихватилишта или друге 

врсте смештаја 
 

3  2.400.000,00 

Одлука о услугама у 

области социјалне 

заштите у општини 

Куршумлија (Сл. 

лист општине 

Куршумлија бр. 

3/2012 и 20/2016) 

Активности Црвеног крста у 

оквиру које спада и 

„Народна кухиња“ 

 

481100 

Право на услугу „Народна 

кухиња“ имају:  

 деца из материјално 

угрожених породица која 
нису у систему социјалне 

заштите,  

 стари и болесни који нису 
пензионери чији укупни 

приход домаћинства не 
прелази 10.000,00 динара,  

 корисници права на  
новчану социјалну помоћ  

 пензионери чији укупан 

приход домаћинства не 
прелази износ најниже 

пензије, као и други 

корисници по процени 
Центра за социјални рад и 

Црвеног крста.  

Број оброка који се 

користе из Народне 

кухиње одређен је на 

следећи начин:  

 породица до пет чланова - 

један оброк,  

 породица од пет до осам 

4  5.530.000,00 
донације 

Одлука о услугама у 

области социјалне 

заштите у општини 

Куршумлија (Сл. 

Лист општине 

Куршумлија бр. 

3/2012 и 20/2016) 
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чланова -  два оброка,  

породица преко осам 
чланова - три оброка 

Подршка деци и породици са 

децом 

 

472000 

 Право на новчану помоћ за 

свако новорођено дете: 
o једнократна 

новчану помоћ; 

o новчана помоћ у 
трајању од 12 

месеци и 

o новчана помоћ у 
трајању од 18 

месеци. 

 Право на регресирање 
трошкова боравка деце у 

предшколској установи, 
као и право на потпуно 

регресирање трошкова 

боравка деце у 
предшколској установи 

„Сунце“ у Куршумлији: 

o У целодневном 
трајању од 11 

сати дневно; 

o Целодневни 
боравак у 

предшколској 

установи током 
остваривања 

припремног  - 

предшколског 
програма у 

години пред 

полазак у 
основну школу у 

трајању од 11 

сати дневно за 
децу старости од 

5,5 до 6,5  

година; 
o У полудневном 

трајању – 

припремни 
предшколски 

програм – 4 сата 

дневно. 

5  25.300.000,00 

Одлука о 

финансијској 

подршци 

породицама са 

децом на територији 

општине 

Куршумлија (Сл. 

Лист општине 

Куршумлија бр. 

20/2014, 31/2016 и 

3/2017) 

Подршка рађању и 

родитељству 

 

472000 

 ублажавање економске 

цене подизања детета;  

 борба против неплодности;  

 популациона едукација 
 

6  27.000.000,00 

Локални акциони 

план мера 

популационе 

политике општина 

Куршумлија за 

период 2017-2020 

(Сл. лист општине 

Куршумлија бр. 

6/2017) 

У К У П Н О 4.200.000,00 73.580.000,00 

 

Члан 3. 

Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите 

за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити и другим прописима. 
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Члан 4. 

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

Куршумлија".  

Број: I-02-302 

У Куршумлији, дана: 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

           Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

 

27. 
           
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
др.Закон и 101/2016-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), а у вези са чл.14 ст.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.Закона и  9/2016 – одлука УС)  Скупштина општине Куршумлија на  седници 
одржаној дана 22.12.2017.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице 

Куршумлија у периоду  јануар 2017 – новембар  2017.године. 

 

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

Број: I-02-303 
У Куршумлији, дана  22.12.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

28. 
 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/014 – 
др.закон) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина 
општине Куршумлија на  седници одржаној дана 22.12.2017. године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за 2017.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: председнику Савета за здравље  и архиви. 

Број:  I-02-305 
У Куршумлији, дана 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

29. 
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111 од 

29. децембра 2009, бр. 92 од 7. децембра 2011, бр. 93 од 28. септембра 2012), члана 20. став 1. 

тачка 19. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана  22.12.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О измени и допуни Одлуке  

о одређивању оспособљених правних лица од интереса за заштиту и спасавање на територији 

општине Куршумлија 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању оспособљених правних лица од интереса за заштиту и спасавање 

на територији општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр. 3/012) врше се 

следеће измене и допуне и то: 

 
- У члану 1. став 1.  тачка 10. брише се „МОДЕЛИНГ“ ДОО и додаје се „ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта Куршумлија“. 
 

Члан 2. 
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У свему осталом Одлука о одређивању оспособљених правних лица од интереса за 

заштиту и спасавање на територији општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ 

бр. 3/012) остаје непромењена. 

Члан 3. 

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

Куршумлија“. 

Број: I-02-306 

У Куршумлији, 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.  

30. 

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111 од 

29. децембра 2009, бр. 92 од 7. децембра 2011, бр. 93 од 28. септембра 2012), члана 20. став 1. 

тачка 19. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана  22.12.2017. године донела је 

О Д Л У К У 

О измени и допуни Одлуке  

о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Куршумлија 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 3/012, 7/014 и 21/015) врше се следеће 

измене и допуне и то: 

 
- У члану 11. став 1.  тачка 10. брише се „МОДЕЛИНГ“ ДОО и додаје се „ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта Куршумлија“. 
 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 3/012, 7/014 и 21/015) остаје 

непромењена. 

Члан 3. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

Број: I-02-307 

У Куршумлији, дана 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

31. 

На основу члана 15. став 1, тачка 4. и чл.42 Закона о ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, бр. 111 од 29. децембра 2009, бр. 92 од 7. децембра 2011, бр. 93 од 28. септембра 

2012), чл.10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(„Сл. гласник РС“ бр. 

98/2010), члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана  22.12.2017. 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. Горан Ђорђевић – представник „ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

Куршумлија“. 

 

II  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

 

III Решење доставити: именованом и архиви. 

 

Број: I-02-308 

У Куршумлији, дана 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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32. 

На основу члана 15. став 1, тачка 4. и чл.42 Закона о ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, бр. 111 од 29. децембра 2009, бр. 92 од 7. децембра 2011, бр. 93 од 28. септембра 

2012), чл.10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(„Сл. гласник РС“ бр. 

98/2010), члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 22.12.2017. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

I  ПОСТАВЉА  СЕ  за члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Куршумлија  и то: 

 

2. Родољуб Стојчић – представник „ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

Куршумлија“. 

 

II  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

 

III  Решење доставити: именованом и архиви. 

 

Број: I-02-309 

У Куршумлији, дана 22.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА   

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

33. 

На основу члана 115. и члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ бр.88/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,  
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 22.12.2017 године донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О разрешењу и  именовању  чланова школског одбора  Гимназије  у 

Куршумлији 
 
 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови  школског одбора Гимназије  у Куршумлији, због 
престанка основа по којем су именовани, и то: 

 
- Представник родитеља 
1. Зорица Анастасијевић и 
2. Дарко Јанићијевић 

 
II  ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови  школског одбора Гимназије  у Куршумлији и то: 

 
- Представник родитеља 
1. Бобан Илић 
2. Зорица Васић. 

 
III  Мандат новоименованих  чланова  траје до истека мандата школског одбора 
Гимназије  у Куршумлији. 

 
IV  Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
 

V  Решење доставити: Именованима, Гимназији  Куршумлија, архиви. 
 

 
Број: I-02-311 
У Куршумлији, 22.12.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

34. 
 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07, 83/14-др.Закон и 101/16-др.Закон), члан 17.став 3.Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана 41. став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 22.12.2017.године донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању  члана Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског 

земљишта „Куршумлија“  
 
 

I ИМЕНУЈЕ  СЕ  члан  Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског земљишта 
„Куршумлија“  и то:  

 
1. Саша Стевановић – представник запослених. 

 
 

II  Решење објавити  у Службеном листу општине Куршумлија. 
 

III Решење доставити именованом, ЈП За уређивање грађевинског земљишта 
„Куршумлија“ и архиви. 

 
 
 
 Број: I-02-310 
 У Куршумлији, 22.12.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
           Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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