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                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                              ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 
 

ГОДИНА 2015  БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 
На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са 
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007) и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија број 
22/08, 8/09 и 7/11) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 28.01.2015. 
године, донела  је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2015. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Додељује се у 2015. години јавним предузећима којима је оснивач општина Куршумлија 
и то: Јавном предузећу Дирекција изградњу, урбанизам, планирање и пројектовање и 
стамбене послове општине Куршумлија и Јавном предузећу за комуналне делатности 
„Топлица“ Куршумлија, искључиво право на обављање делатности одређених одлукама о 
оснивању и статутима ових јавних предузећа, на територији општине Куршумлија и од значаја 
за општину Куршумлија. 

Члан 2. 
 Делатности из члана 1. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима 
према Одлуци о буџету општине Куршумлија за 2015. годину (Службени лист општине 
Куршумлија број 20/2014). 
 Делатностима из члана 1. ове Одлуке сматра се и поверавање послова између јавних 
предузећа којима је оснивач општина Куршумлија а која су наведена у овој Одлуци. 
 

Члан 3. 
 За обављање делатности из чланова 1. и 2. ове Одлуке неће се примењивати Закон о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012). 
 Додељивање искључивог права из члана 1. ове Одлуке не искључује право општине 
Куршумлија да те послове може да уступа и путем поступка јавне набавке у складу са Законом 
о јавним набавкама. 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија. 
 

Број: I-02-5/2015 
Дана: 28.01.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                      Горан Бојовић, проф.с.р.  
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007) и члана 
41. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/2008,08/09 и 7/2011), 
члана  26. и 27. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/2001 и 88/2013) и члана 3 став 1 
тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 24/2012) Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 28.01.2015. године доноси  

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о изградњи објекта за социјално становање на кп 1795 КО Куршумлија 

 
Члан 1. 

Допуњује се Одлука о изградњи објекта за социјално становање на кп 1795 КО 
Куршумлија тако што се у наслову Одлуке и члану 1. и 2. после речи и броја „кп 1795“ додају 
речи и број „односно кп 595“. 

Члан 2. 
У свему осталом Одлука о изградњи објекта за социјално становање остаје 

непромењена. 
 

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

општине Куршумлија". 
 

Број: I-02-10/2015 
У Куршумлији, 28.01.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                    Горан Бојовић.проф.с.р.  
 

На основу члана 23. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 
48/94 и 11/98) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 
22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2015. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ СЕЛА САГОЊЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. 

ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Усваја се Извештај Комисије за спровођење референдума за увођење самодоприноса 
на територији села Сагоњево за период од 01.01.2015. године до 31.12.2020. године о 
утврђивању резултата референдума за увођење самодоприноса одржаног у периоду од 
22.12.2014. године до 26.12.2014. године. 

Члан 2. 
 Ову Одлуку и Извештај Комисије за спровођење референдума објавити у „Службеном 
листу општине Куршумлија“. 
 

Број: I-02-13/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                          Горан Бојовић, проф.с.р. 
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На основу члана 23. и 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник 
РС“ бр. 48/94 и 11/98) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ 
бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2015. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУЧ – СЕЛО САГОЊЕВО 
 

Члан 1. 
Проглашава се донетом Одлука о увођењу самодоприноса за део Месне заједнице Жуч 

– село Сагоњево за период од од 01.01.2015. године до 31.12.2020. године, чији предлог је 
Скупштина општине Куршумлија усвојила на седници дана 22.10.2014. године („Сл. лист 
општине Куршумлија“ бр. 15/2014), а за који су се грађани села Сагоњево већином изјаснили 
на референдуму одржаном у периоду од 22.12.2014. – 26.12.2014. године. 
 

Члан 2. 
 Ову Одлуку и Одлуку о увођењу самодоприноса за део Месне заједнице Жуч – село 
Сагоњево објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

Број: I-02-14/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                         Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 

ОДЛУКА 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУЧ – СЕЛО САГОЊЕВО 
 

Члан 1. 
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана села Сагоњево које је у саставу 
МЗ Жуч, уводи се самодопринос у новцу. 
 

Члан 2. 
Самодопринос уводе грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији 

села Сагоњево, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште у селу Сагоњево, ако 
на овом подручју имају непокретну имовину. 

Члан 3. 
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 3.000.000,00 динара. 

 
Члан 4. 

Самодопринос се уводи за изградњу, реконструкцију и одржавање путева у селу Сагоњево и то 
за: 

- Завршетак асфалтирања пута Л- 17 Жуч – Сагоњево у дужини од 1700 метара, према 
урађеној пројектној документацији; 

- За поправку и одржавање локалних путева у селу Сагоњево, а по засеоцима: 
o Од Јелицког гробља преко Јелића до Неваде, 
o Од цркве кроз засеок Бугарчани и Трновчани, 
o Од Јелицког пресла кроз засеок Речани. 

Реализација пројеката из претходног става ће се вршити према расподели и динамици у 
складу са годишњим програмом и планом Одбора села. 
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Члан 5. 

Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то од 01.01.2015. године до 
31.12.2020. године. 

Члан 6. 
Самодопринос се уводи у новцу на реално остварени приход за текућу годину од 

пољопривреде и шумарства, а по основу коришћења моторних возила за потребе превоза 
мештана, радника, корисника имовине, те превоз робе и производа стечених од 
пољопривредне делатности и шумарства у селу Сагоњево.Домаћинства се сврставају у шест 
категорија: 

1. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства преко 
350.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 12.000 динара. 

2. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства од 
300.000 до 350.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 11.000 динара. 

3. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства од 
250.000 до 300.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 10.000 динара. 

4. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства 
годишње од 200.000 до 250.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 9.000 динара. 

5. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства  од 
100.000 до 200.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 8.000 динара. 

6. Домаћинства која остварују годишњи приход од пољопривреде и шумарства  испод 
100.000 динара имају обавезу да за једну годину плате 5.000 динара. 
 

Члан 7. 
Сврставање домаћинстава по категоријама извршиће изабрани Одбор села за 

самодопринос од 6 (шест) чланова. Сваки засеок у селу именује  по једног члана. За чланове 
Одбора именују се лица која најбоље познају стање домаћинстава и њихове приходе од 
пољопривреде и шумарства, као и коришћења моторних возила и радних машина за напред 
наведене потребе. 

Одбор сврстава домаћинства у једну од шест категорија, утврђује динарски износ 
годишње обавезе и списак доставља Одељењу за локалну пореску љдминистрацију, буџет и 
финансије. То одељење доноси решење којим утврђује обавезу плаћања месног 
самодоприноса. 

Изабрани чланови Одбора су: Драган Младеновић – засеок Витићи, Миодраг Матић – 
засеок Јелићи, Зоран Мијајловић – засеок Морачани, Радивоје Миладиновић – засеок 
Бугарчани, Миломир Симијоновић – засеок Трновчани и Тихомир Михајловић - засеок Речани. 
 

Члан 8. 
Обвезници самодоприноса утвђени динарски износ плаћају у четири једнаке 

тромесечне рате и то: прву рату за текућу годину до 15. фебруара, другу рату до 15. јуна, трећу 
рату до 15. августа и четврту рату до 15. новембра. 

У случаји инфлације веће од планиране, Одбор има право да промени вредност 
годишњих обавеза за све категорије обвезника до висине раста цена на мало, а по основу 
података које објави Републички завод за статистику. 

Када се самодопринос законом утврди као локални јавни приход за село Сагоњево – МЗ 
Жуч, обрачун и наплату јавног прихода вршиће Одељење за локалну порску администрацију, 
буџет и финансије. 

Ако обвезник самодоприноса не плати предвиђени износ до краја новембра за текућу 
годину, Одељење за локалну порску администрацију, буџет и финансије издаће налог 
надлежном државном органу за принудну наплату по основу важећих законских прописа 
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Члан 9. 
Новчана средства за самодопринос уплаћују се на рачун број 840 -711183843-71 са 

позивом на број 97 КБ-054-ЈМБГ, код Управе за трезор, филијала Куршумлија. 
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању о завођењу 

самодоприноса, приливу уплата, принудној наплати, утрошку средстава и реализацији пројекта 
стараће се Одбор села. 

Члан 10. 
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који су законом 

изузети од опорезивања, као и грађани насеља Миџићи који катастарски пропадају КО 
Сагоњево, а не користе путеве села Сагоњево за потребе бављења пољопривредом и 
шумарством на својим поседима. 
 

Члан 11. 
Грађани остварују надзор над наменском употребом средстава самодоприноса преко 

надзорног одбора села. 
Одбор села је дужан да најмање једном годишње, а обавезно приликом усвајања 

завршног рачуна информише грађане на збору или путем средстава јавног информисања о 
приливу и трошењу средстава самодоприноса. 
 

Члан 12. 
О предлогу Одлуке из чл. 1 грађани села Сагоњево, као и они који на том подручју имају 

непокретну имовину, изјасниће се путем референдума. За спровођење непосредног 
изјашњавања путем референдума именоваће се посебним решењем Комисија за спровођење 
референдума. 

Члан 13. 
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано Законом о 
финансирању локалне самоуправе, сходно се примењују одредбе закона којима се утврђује 
порески поступак и пореска администрација. 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“, а примењиваће се од 01. јануара 2015. године. 
 

На основу члана 32. ст. 1 тач. 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), члана 55. ст. 3. тач. 2  Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник 
РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 41. ст. 1 тач. 10 Статута општине Куршумлија („Сл. 
лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 28.01.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦЕ“ У КУРШУМЛИЈИ 

 
I Разрешавају се дужности чланова Управног одбора предшколске установе „Сунце“ у 

Куршумлији, и то: 

1. Данијел Поповић 

2. Милован Милутиновић 

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

општине Куршумлија“. 
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III Решење доставити именованима, предшколској установи „Сунце“ и архиви. 

Број: I-02-7/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                               Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 32. ст. 1 тач. 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), члана 53. и чл. 54. ст. 2  Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 41. ст. 1 тач. 10 Статута општине 
Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦЕ“ У КУРШУМЛИЈИ 

 
I Именују се чланови Управног одбора предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, и 

то: 

1. Мирољуб Челић 
2. Владимир Чавић 
 

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

општине Куршумлија“. 

III Решење доставити именованима, предшколској установи „Сунце“ и архиви. 

Број: I-02-9/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                      Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 20 став 1. тачка 16 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС) бр. 
129/07), члана 29 став 3 Закона о система образовања и васпитања (Сл.гласник РС'' бр.72/09), 
члана 1 Уредбе о критеријумима за доношење  акта о мрежи предшколских установа и  акта о 
мрежи основних школа (''Сл.гласник РС'' , бр. 80/10),  члана 41.Статута Општине Куршумлија 
(Сл.лист Општине Куршумлија бр.22/08 и 6/09), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 28.01.201. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

  Одлука о мрежи основних школа у општини Куршумлија бр.I-610-2/2012 од 
09.03.2012.године и измена и допуна Одлуке о мрежи основних школа у општини Куршумлија 
бр.I-02-111/012 од 09.10.2012.године  мења се и допуњује на начин и то: 
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 „У члану 2.став 2.тачка 2 после речи „ Жуч“ , брише се реч „и“ а  после речи 
„Мачковац“   додају  се речи  „ и Коњува“. 
 

Члан 2. 
 У осталом делу Одлука о мрежи основних школа у општини Куршумлија бр.I-610-2/2012 
од 09.03.2012.године и измена и допуна Одлуке о мрежи основних школа у општини 
Куршумлија бр.I-02-111/012 од 09.10.2012.године остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 Одлуку о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у општини Куршумлија 
доставити Министарству просвете за давање сагласности. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
 Број:I-02-12/015 
 У Куршумлији, дана: 28.01.2015.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                         Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 
135/04, 36/09 и 72/09) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута Општине Куршумлија („Службени лист 
Општине Куршумлија“, број 7/08), и добијеног мишљења Министарства животне средине, 
рударства и просторног планирања, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној 
дана 28.01.2015.године, донела је 
 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за  заштиту животне средине 
општине Куршумлија за 2015. годину 

 
Члан 1. 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења животне 
средине.  

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Куршумлија у 
укупном износу од 2 000 000, 00 динара, а како је то предвиђено у разделу Заштита животне 
средине позиција 270 Одлуке о буџету општине Куршумлија.  
 

Члан 2. 
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за:  

 
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 
општине Куршумлија:                             200.000,oo  динара 
 

У току 2015. године планира се праћење следећих параметара:  
- праћење квалитета ваздуха,  
- праћење нивоа комуналне буке,  
- мерења у ванредним ситуацијама у случају хемијског удеса  
За реализацију наведених мониторинга у току 2015. године биће закључени уговори са 
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне 
набавке и у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008).  
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2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 

 
        1.400.000,oo   динара 
 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то:  
- санација депоније комуналног отпада општине Куршумлији, 
- подстицање смањења настајања и одвојеног сакупљања отпада, рециклажа и поновна 
употреба отпада, 
- санација дугогодишњег загађења отпадом, 
- за имплементацију система интегралног управљања отпадом, 
- за озелењавање и уређење јавних и зелених површина, 
- програм образовања и јачање свести јавности о питањима заштите животне средине и 
управљање отпадом, 
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама у слуцају хемијског удеса 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим 
из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим институцијама са територије 
општине Куршумлија. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу 
појединачног акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и 
институција са територије општине Куршумлија, као и предлога надлежног одељења 
Општинске управе општине Куршумлија.   
 
3. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине (радионице)
                    
                     200.000, oo динара 
 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, Општинска управа општине Куршумлија, надлежно одељење за привреду и локални 
економски развој ће у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 
суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације и 
институција са територије општине Куршумлија. Акт о додели средстава за суфинсирање из ове 
позиције доноси Председник општине.  
 

2. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
 
         200.000,oo  динара 
 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите 
животне средине, у току 2015. године планирано је обавештавање јавности о стању животне 
средине путем средстава јавног информисања. 
 

Члан 3. 
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 
Србије", број 135/04, 36/09 и 72/09).  
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Члан 4. 
Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Куршумлија 

утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за привреду и локални 
економски развој општине Куршумлија. 

Члан 5. 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза, и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба Општинске управе.  
 Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине 
Куршумлија, Одељење за привреду и локални економски развој општине Куршумлија, пре 
усвајања Програма за наредну годину. 
  

Члан 6. 
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Куршумлија“. 

 
Број: I-02-11/015 
Дана: 28.01.2015.године. 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                           Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ 
бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2015. 
године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 2014. 
годину, који је Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија донео на седници 
дана 24.12.2014. године. 

Члан 2. 
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
 

Број: I-02-16/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                              Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ 
бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2015. 
године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Усваја се Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 
2015. годину, утврђен на седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија дана 24.12.2014. године. 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

Број: I-02-15/2015 
У Куршумлији, дана 28.01.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                       Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана 
41. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 3/09 и 7/011) а на 
предлог Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
28.01.2015.године доноси  

О Д Л У К У 
 

I. УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања Општине Куршумлија за 
2015.годину који је саставни део ове одлуке. 
 

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

III. Одлуку  доставити: Националној служби за запошљавање, Одељењу за 
привреду и локални економски развој и архиви. 

 
 
  Број: I-02-6/2015 
  У Куршумлији, дана 28.01.2015.године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
   

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 
88/2013-3, 105/2014-3),  члана 32 Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
Члана 3. став 1. Тачка 1. и 3.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012),  и члана 41  Статута општине 
Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 3/09 и 7/11), и Закључка Општинског 
већа општине Куршумлија бр. II-02-1/2015-2 од 26.01.2015. године Скупштина општине 
Куршумлија на својој седници одржаној дана  28.01.2015.године, доноси 
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О Д Л У К У 

 
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под 

условима прописаним овом Одлуком - земљишта у КО Данковиће и то кат.парц.бр. 
1560 КО Куршумлија уписана у листу непокретности бр. 80 приватна својине 
власника Драгише Ђуровића из Ниша, с обзиром да је иста обухваћена планским 
документом – урбанистичким пројектом „Ново гробље“ бр. 04 од 29.04.2002. 
 

II. Одобрава се прибављање непокретности - земљишта у КО Данковиће и то 
кат.парц.бр. 1560 КО Куршумлија уписана у листу непокретности бр. 80 приватна 
својине власника Драгише Ђуровића из Ниша. 

 
III. Прибављање предметних непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. став 

4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3), и  
члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012). 

 
IV. Обавезује се стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој да 

ангажује вештака геометра ради идентификације и припреме података катастарске 
парцеле ради прибављања, на основу чега ће предсеник општине формирати 
комисију за сачињавање предлога за прибављање непокретности и припремити 
Уговор о прибављању који ће закључити Председник општине односно друго лице 
овлашћено за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности. 

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

Куршумлија. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општинско веће оштине Куршумлија је дана 26.01.2015. године донело Закључак бр. II-
02-1/2015-2 којим се усваја тај захтев ради прибављања земљишта – кат.парц.бр. 1560 КО 
Куршумлија уписана у листу непокретности бр. 80 приватна својине власника Драгише 
Ђуровића из Ниша.   

Непокретност описана у диспозитиву ове Одлуке прибавља се у складу са чланом 29 
став 1 тачка 4 Закона о јавној својини и чланом 3 став 1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, с обзиром да предметне непокретности 
својим карактеристикама једине одговарају потребама општине Куршумлија што је и утврђено 
важећим планиским документом – урбанистичким пројектом „Ново гробље“ бр. 04 од 
29.04.2002.тако да је целисходност прибављања истог са аспекта интереса локалне самоуправе 
таква да се једино на тај начин могу прибавити.  

Стручна служба и комисија ће спровести поступак припреме података за закључење 
уговора односано споразума о наканди-поравнању за прибављање непокретности сходно 
Закону о јавној својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда. 
 

Број: I-02-8/2015 
У Куршумлији дана 28.01.2015.године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
    Горан Бојовић,проф. с.р.  
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На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 22/08, бр.3/09 и 7/011) и члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско 
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.01.2015.године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

I. ОДОБРАВА СЕ  додела  награда успешним студентима на територији општине 
Куршумлија са просеком оцена изнад 9,5. 

 
II. Право на награду могу остварити студенти основних академских, основних 

струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је 
оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе. 

 
III. Да би остварили право на награду студенти морају да имају редовно  уписану 

другу, трећу, четврту или пету годину студија на буџету са просеком оцена изнад 
9,5, као и пребивалиште на територији општине Куршумлија. 

 
IV. Уз пријаву студенти прилажу: фотокопију личне карте, потврду високошколске 

установе да је студент редовно уписао одређену годину студија у текућој 
школској години, уверење о просечној оцени студирања и фотокопију картице 
текућег рачуна. 

 
V. Пријава са траженом документацијом подноси се на адресу: Општинска управа 

општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада б.б. Куршумлија, са назнаком: 
“За доделу награде успешним студентима“. Пријаве доставити најкасније до 
15.фебруара 2015.године. 

 
VI. Висина једнократне награде утврдиће се према расположивим средствима за ту 

намену и броју студената који остварују право на награду. 
 

VII.  Додељене награде из тачке 1.ове Одлуке исплатиће се студентима  из буџета 
општине Куршумлија са позиције – Ученичке награде на текући рачун. 

 
VIII. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
IX.  Одлуку доставити: рачуноводству СО Куршумлија и архиви. 

 
 
 Број: II-02-1/2015-1 
 У Куршумлији,26.01.2015.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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 J.П. Спортско-пословни центар „Куршумлија“ 
Ул. Свете Ане бб 
Куршумлија 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у 

Јавном предузећу за обављање, коришћење и изградњу спортских и рекративних 
објеката „ Куршумлија“ у Куршумлији 

 
Члан 1. 

Члан 10. Тачка 2. мења се и гласи: 
               Помоћник директора – један (1) извршилац 
               Услови: ВШС или ССС- гимназија- друштвено језички смер, три године радног  
               искуства. 
 

У члану 10. после тачке 3. додаје се тачка 4. и гласи: 
                Референт правних послова, један (1) извршилац 
                Услови: ВСС, дипломирани правник, 1 година радног искуства 

Тачка 7. мења се и гласи: 
                Домар, два (2) извршиоца 
                Услови: ССС- Техничка школа – електротехничар за расхладне и термичке уређаје  
                 или погонски електричар за аутоматику. 

 Тачка 8. мења се и гласи: 
                 Радник на одржавању и обезбеђењу објеката, два (2) извршиоца 
                 Услови: ССС- металостругар-машинске струке или машински техничар 
 

Члан 2. 
     У члану 11. после тачке 3. додаје се тачка 4. и гласи: 
    Референт правних послова: Заступање предузећа пред судовима у случају постојања  
    Спора, припрема, доношење и израда правилника, статута и других општих и  
    Појединачних аката, спровођење и реализација поступка јавних набавки, праћење  
    Прописа и давање тумачења у вези са пословањем фирме, кадровски послови, вођење 
    Пословне евиденције свих запослених посредством персоналних досијеа запослених  
    Као и матичне књиге запослених уз праћење и примену законских прописа из дате обла- 
    Сти, пријава и одјава запослених, овера здравствених књижица и издавање потврда  
    Везаних за радни однос, обављање осталих послова из области радних односа, као и  
    Обављање  других послова других послова  по налогу директора. 
 

Члан 3. 
     Остали чланови  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у Јавном предузећу за обављање, коришћење и изградњу спортских и 
рекреативних објеката „Куршумлија“ бр. 20 од 30.01.2013. године остају непромењени. 
 
 
   У Куршумлији,                                                        Ј.П. Спортско-пословни центар „Куршумлија“ 
   Дана: 01.12.2014. године                                                   В.Д. директор, Дејан Живковић,с.р. 
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На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/011) и члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско 
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.01.2015.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I.       ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог измене и допуне Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈПСПЦ  Куршумлија 
бр.321 од 01.12.2014.године. 

                   
II.       Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 
III.       Решење доставити: ЈПСПЦ Куршумлија и архиви. 

 
 Број: II-02-1/2015-7 
 У Куршумлији, 26.01.2015 .године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 
1.Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима који је оснивач општина 
   Куршумлија за обављање делатности пружања услуга у 2015.години ...................................     1 
2.Одлука о допуни одлуке о изградњи објекта за социјално становање на к.п.1795 
   КО Куршумлија.............................................................................................................................      2     
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4.Одлука о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за део Месне заједнице 
  Жуч-село Сагоњево........................................................................................................................    3 
5.Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Сунце“................    5 
6.Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Сунце“...............     6 
7.Одлука о измени и допуни одлуке о мрежи основних школа у општини Куршумлија..........    6 
8.Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
  општине Куршумлија за 2015.годину..........................................................................................    7 
9.Закључак о усвајању извештаја о раду штаба за ванредне ситуације општине 
  Куршумлија за 2014.годину.........................................................................................................     9 
10.Решење о усвајању годишњег плана рада штаба за ванредне ситуације општине 
   Куршумлија за 2015.годину........................................................................................................   10 
11.Одлука о усвајању Локалног Акционог плана запошљавања општине Куршумлија 2015....10 
12.Одлука о прибављању непокретности на кат.парцели бр.1560 КО Куршумлија уписана 
     у листу непокретности бр.80,приватне својине Драгише Ђуровића из Ниша........................11 
13.Одлука о додели награде успешним студентима на територији Општине Куршумлија 
      који имају просек изнад 9,5......................................................................................................  12 
14. Предлог измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
 Послова и радних задатака у јавном предузећу за обављање, коришћење и изградњу 
 Спортских и рекреативних објеката „Куршумлија“ у Куршумлији................................   13 
15. Решење о давању сагласности на предлог измене и допуне Правилника о унутрашњој 
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