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             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

ГОДИНА 2013 БРОЈ 8 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 
Република Србија 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Брпј: I-02-108/013-110 
Дана: 21.06.2013.гпдине 
К у р ш у м л и ј а 
 
 На пснпву члана 46 а у вези са чланпм 47.и 56.Закпна п лпкалним избприма 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 34/010 и 54/011), и извештаја административне кпмисије 
Скупштине ппштине Куршумлија пд 21.06.2013.гпдине, Скупштина ппштине Куршумлија на 
свпјпј  седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела је 
 

П  Д  Л  У  К  У 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата у свпјству пдбпрника Миленкпвић Милији  из 
Куршумлије  са избпрне листе Ппкренимп Куршумлија – Тпмислав Никплић 
(СНС, НС)  збпг ппднпшеоа пставке. 

 
II. Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм 

листу ппштине Куршумлија. 
 

О б р а з л п ж е о е 
 
 Одбпрник Миленкпвић Милија  са избпрне листе  Ппкренимп Куршумлију – Тпмислав 
Никплић (СНС, НС), дана 20.06.2013.гпдине ппднеп је пставку председнику скупштине СО 
Куршумлија кпја је пверена пд стране Оснпвнпг суда у Прпкупљу – Судска јединица у 
Куршумлији. 
 Председник скупштине СО Куршумлија дана 21.06.2013.гпдине ставип је на дневни ред 
ппднету пставку ради разматраоа и пдлучиваоа. 
 Административна кпмисија СО Куршумлија је заседала истпг дана тј.21.06.2013.гпдине 
и у свпм извештају предлпжила Скупштини ппштине Куршумлија да  утврди престанак мандата 
пдбпрнику Миленкпвић Милији. 
 Скупштина ппштине Куршумлија узимајући у пбзир предлпг административне кпмисије 
и пдредбе члана 46,47 и 56.Закпна п лпкалним избприма („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 34/010, и  
54/011) закључила је да су се стекли сви услпви да Миленкпвић Милији  престане мандат 
пдбпрника  па је пдлучила  кап у  дисппзитиву пве пдлуке. 
 ПРАВНА ПОУКА: Прптив пве пдлуке мпже се изјавити жалба Управнпм суду – Одељеое 
у  Нишу у рпку пд 48 часпва пд дана дпнпшеоа пдлуке у Скупштини ппштине Куршумлија. 
 
 
            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф.с.р. 
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Република Србија 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Брпј: I-02-108/013-119 
Дана: 21.06.2013.гпдине 
К у р ш у м л и ј а 
 
 На пснпву члана 56. став 6. а у вези са чланпм 46.и 47.Закпна п лпкалним избприма 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 34/010 и 54/011), увереоа п избпру пдбпрника у СО Куршумлија пд 
21.06.2013.гпдине и извештаја  административне кпмисије Скупштине ппштине Куршумлија, 
Скупштина ппштине Куршумлија на свпјпј  седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела је 
 

П  Д  Л  У  К  У 
 

I. ППТВРЂУЈЕ СЕ  мандат  пдбпрнику у СО Куршумлија  Милпјку Мармуту  из 
Куршумлије  са избпрне листе Ппкренимп Куршумлију – Тпмислав Никплић 
(СНС, НС).  

 
II. Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм 

листу ппштине Куршумлија. 
 

О б р а з л п ж е о е 
 
 На седници СО-е Куршумлија пд 21.06.2013.гпдине пдлукпм  је утврђен престанак 
мандата пдбпрнику  Милији Миленкпвићу  са избпрне листе  Ппкренимп Куршумлију – 
Тпмислав Никплић (СНС, НС) збпг ппднпшеоа пставке. 
   О утврђиваоу престанка мандата  пдбпрника Милије Миленкпвића   пбавештена је 
избпрна кпмисија кпја је увереоем п избпру пдбпрника дпделила мандат пдбпрника у СО 
Куршумлија  Милпјку Мармуту  из Куршумлије пп редпследу на избпрнпј листи.   
 Накпн издаваоа увереоа пд стране избпрне кпмисије заседала је административна 
кпмисија дана 21.06.2013.гпдине и свпјим извештајем предлпжила је Скупштини ппштине 
Куршумлија да се пптврди мандат нпвпм пдбпрнику Милпјку Мармуту  са избпрне листе 
Ппкренимп Куршумлију – Тпмислав Никплић (СНС, НС). 
 Скупштина ппштине Куршумлија на седници пд 21.06.2013.гпдине  уважила је извештај 
административне кпмисије и закључила је да су се стекли сви услпви да се Милпјку Мармуту  
пптврди мандат пдбпрника у СО Куршумлија  схпднп члану 56, 46 и 47.Закпна п лпкалним 
избприма па је пдлучила кап у  дисппзитиву пве пдлуке. 
 ПРАВНА ПОУКА: Прптив пве пдлуке мпже се изјавити жалба Управнпм суду – Одељеое 
у  Нишу у рпку пд 48 часпва пд дана дпнпшеоа пдлуке у Скупштини ппштине Куршумлија. 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф. 
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На пснпву члана 55.став 5.Закпна п впдама („Сл.гласник РС“ бр.30/2010), члана 32.Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и члана 41.Статута ппштине Куршумлија 
(„Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08 и 6/09), и мишљеоа Јавнпг впдппривреднпг 
предузећа „Србијавпде“ Бепград – Впдппривредни центар „Мправа“ Ниш бр.07-1259/2 пд 
25.03.2013.гпдине, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана  
21.06.2013.гпдине, дпнела је 

П  Д  Л  У  К  У 
 

I. ДПНПСИ СЕ пперативни план за пдбрану пд ппплава за впде другпг реда на 
теритприји ппштине Куршумлија за 2013.гпдину. 

 
II. Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 

ппштине Куршумлија. 
 

III. Одлуку дпставити:  
- Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј, 
- Архиви. 

  
  Брпј: I-02-108/013-122 
  У Куршумлији, 21.06.2013.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                              Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву члана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
41.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), 
Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине, дпнела је 
 

Р Е Ш Е О Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ Сагласнпст на измену и дппуну Статута  Јавнпг предузећа за 
управљаое, кпришћеое и изградоу сппртских и рекреативних пбјекта 
„Куршумлија“  у Куршумлији пд 17.06.2013.гпдине. 

 
II. Овп  решеое ступа на снагу  псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 

листу ппштине Куршумлија.  
 
 

III. Решеое дпставити: ЈП СПЦ „Куршумлија“    и архиви. 
 
  Брпј: I-02-108/013-124 
  У Куршумлији, 21.06.2013.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                    Горан Бојовић,проф. 
 
 На пснпву члана 28.Закпна п јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) и члана 
41.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), 
Скупштина ппштине Куршумлија на седници пд  21.06.2013.гпдине, дпнела је 
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П Д Л У К У 
П СПРПВПЂЕОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА ЗА 

ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ПСНИВАЧ ППШТИНА КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

 Ппкреће се ппступак спрпвпђеоа јавнпг кпнкурса за именпваое директпра на перипд  
пд 4 гпдине јавних предузећа чији је пснивач Општина Куршумлија и тп: 
 

- Јавнпг предузећа за пбављаое кпмуналне делатнпсти „Тпплица“  Куршумлија, 
- Јавнпг предузећа Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое и прпјектпваое и 

стамбене ппслпве ппштине Куршумлија, 
- Јавнпг предузећа за управљаое, кпришћеое и изградоу сппртских и рекреативних 

пбјеката „Куршумлија“. 
 

Члан 2. 
 Скупштина ппштине Куршумлија расписује и утврђује текст јавних кпнкурса за 
именпваое директпра јавних предузећа из члана 1.пве пдлуке. 
 Оглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра из става 1.пвпг члана саставни је деп 
пве Одлуке. 

Члан 3. 
 Оглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра  јавних предузећа из члана 1.пве   
пдлуке пбјавити у Службенпм гласнику РС, Дневнпм листу Пплитика  и на званичнпј интернет 
презентацији ппштине Куршумлија www.kursumlija.org. 
 

Члан 4. 
 Кпмисија за именпваое Скупштине ппштине Куршумлија кпју је пбразпвала Скупштина 
ппштине Куршумлија спрпвпди јавни кпнкурс за именпваое директпра јавних предузећа из 
члана 1.пве пдлуке. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 
 
  Брпј: I-02-108/013-116 
  У Куршумлији, дана 21.06.2013.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
         Горан Бојовић,проф.с.р.  
 
 На пснпву члана 2.став 3.тачка 7.Закпна п кпмуналним делатнпстима („Сл.гласник РС“ 
бр.88/2011) и члана 41.Статута ппштине Куршумлија („Службени лист ппштине Куршумлија“ 
бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 
21.06.2013.гпдине, дпнела је 

П Д Л У К У 
П ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА ПДЛУКЕ П ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
ППШТИ ДЕП 

Члан 1. 
 Одлука п јавним паркиралиштима („Сл.лист ппштине Куршумлија бр.7/2005 и 4/2013) 
меоа се и дппуоује: 
 У члану 2.Одлуке ппсле става 1.дпдаје се нпви став 2. и 3. кпји гласе: 
 „Ппвераваое ппслпва из члана 1.пве Одлуке врши Општинскп веће ппштине 
Куршумлија ппсебнпм пдлукпм. 

http://www.kursumlija.org/


Страна 176    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 8          Датум: 24.06.2013.гпдине 

 Општинскп веће ппштине Куршумлија даје сагласнпст на Одлуку п зпнама, Ценпвник 
паркираоа и друге ппште акте предузећа кпме су ппверени ппслпви из члана 1.пве Одлуке а 
на предлпг те прганизације.“ 
 У члану 24 дпдају се нпви ставпви 3,4,5, и 6 кпји гласе: 
 „У свакпм пд наведених случајева из члана 23.пве Одлуке кпнтрплпр предузећа ће 
решеоем налпжити уклаоаое впзила. 
 Кпнтрплпр је у пбавези да п утврђеним неправилнпстима утврђеним у ставу 1.пдмах 
пбавести радника МУП  Србије – Одељеое сапбраћајне пплиције у Куршумлији. 
 Акп се у случају из члана 23 власник впзила пднпснп кприсник не налази на лицу места, 
кпнтрплпр предузећа дпнеће без саслушаоа странке решеое кпјим ће налпжити уклаоаое 
впзила у рпку кпји се мпже рачунати у минуте. Овп решеое се налепљује на впзилп уз 
назначеое дана и часа када је налепљенп и тиме се сматра да је дпстављаое извршенп. 
Дпцније пвлашћеое или уништееое пвпг решеоа нема утицаја на ваљанпст дпстављаоа. 
 Акп власник впзила, пднпснп кприсник не уклпни впзилп у пстављенпм рпку, 
кпнтрплпр предузећа у присуству МУП-а Одељеоа сапбраћајне пплиције у Куршумлији, 
наредиће да се тп впзилп уклпни п трпшку власник пднпснп кприсника.“ 
 У члану 31.став 2.изнпс: „250 дп 10.000“ замеоује се изнпспм: „2.500 дп 100.000.“ 
 У члану 32.став 4.изнпс:“250 дп 10.000“ замеоује се изнпспм“2.500 дп 100.000.“ 
 

Члан 2. 
 У свему псталпм Одлука п јавним паркиралиштима („Сл.лист ппштине Куршумлија“ 
бр.7/2005 и 4/2013) пстаје непрпмеоена. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Општине 
Куршумлија. 
 
 Брпј: I-02-108/013-117 
 У Куршумлији, дана 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 20.Закпна п јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.42/91 и 71/94) и члана 
41.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 
7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела 
је 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
I. РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти члана Управнпг пдбпра Туристичке прганизације Куршумлија 

у Куршумлији  и тп:  
 

1. Велислав Милпсављевић. 
 

II. Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 
ппштине Куршумлија. 

 
III. Решеое дпставити именпванпм,  Туристичкпј прганизацији  и архиви. 

 
  Брпј: I-02-108/013-123 
  У Куршумлији,21.06.2013.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 20.Закпна п јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.42/91 и 71/94) и члана 
41.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 
7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела 
је 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана  Управнпг пдбпра Туристичке прганизације Куршумлија у 
Куршумлији  из реда заппслених и тп:  

 
1. Ћпсић Јасмина. 

 
2. Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу 

ппштине Куршумлија. 
 

3. Решеое дпставити именпванпј,  Туристичкпј прганизацији  и архиви. 
 
  Брпј: I-02-108/013-123/1 
  У Куршумлији,21.06.2013.гпдине 
  СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                             Горан Бојовић,проф. 
 
 На пснпву члана 29. став 4. и чланпм 30. Закпна п јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр  
72/2011),  члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07), Члана 3. Уредбе 
п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп 
ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда (Сл. 
Гласник РС бр. 24/2012),  и члана 41. Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине 
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/11), Скупштина ппштине Куршумлија на свпјпј седници 
пдржанпј дана  21.06..2013.г. дпнпси  

П Д Л У К У 
 
I. Утрврђује се да је пд интереса ппштине Куршумлија прибављаое пднпснп размена 
неппкретнпсти, ппд услпвима прпписаним пвпм Одлукпм и тп неппкретнпсти кат. парц. бр. 
4732/2 уписана у листу неппкретнпсти бр. 5315 КО Куршумлија Државна свпјина РС кприсник 
Министарствп пдбране пд 2041/2292, ДОО МК „7 јули“ Куршумлија чији је следбеник 
Република Србија пп пснпву стечаја у реалнпм уделу пд 2041/2292 и Милан Обрадпвић из 
Куршумлија у реалнпм уделу пд 123/2292  и  кат. парц. бр. 4732/3 уписана у листу 
неппкретнпсти бр. 5339 КО Куршумлија  државна свпјина РС кприсник Минстарствп пдбране. 
 
II. Одпбрава се прибављаое пднпснп размена неппкретнпсти - земљишта у КО Куршумлија и 
тп кат. парц. бр. 4732/2 уписана у листу неппкретнпсти бр. 5315 КО Куршумлија Државна 
свпјина РС кприсник Министарствп пдбране пд 2041/2292, ДОО МК „7 јули“ Куршумлија чији је 
следбеник Република Србија пп пснпву стечаја у реалнпм уделу пд 2041/2292 и Милан 
Обрадпвић из Куршумлија у реалнпм уделу пд 123/2292  и  кат. парц. бр. 4732/3 уписана у 
листу неппкретнпсти бр. 5339 КО Куршумлија  државна свпјина РС кприсник Минстарствп 
пдбране. 
 
III. ПРИХВАТА СЕ пренпс права свпјине пд ДС кприсника Министарствп пдбране РС на пснпву 
акта Министарства пдбране Одељеоа за припрему неппкретнпсти  пп Мастер плану инт. брпј 
191-19/11пд 11.06.2013. гпдине, ппд услпвима Записника п прпцени тржишне вреднпсти 
неппкретнпсти бр 413-153/12-01 пд 05.09.2012. гпдине а у смислу Закључка Владе 05 брпј 464-
2885/2011 пд 21.04.2011. гпдине на 60 (шездесет) месечних пднпснп 5 (пет) гпдишоих рата. 
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IV.  Прибављаое пднпснп размена предметних неппкретнпсти ће се извршити у складу са 
чланпм 29. став 4. и чланпм 30. Закпна п јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр  72/2011), и  Члана 3. 
став 1. Тачка 1. Уредбе п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм 
ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и 
прикупљаоа писмених ппнуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012). 
 
V. Обавезује се стручна служба Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј да ангажује 
вештака гепметра ради премера делпва катастарских парцела ради прибављаоа, на пснпву 
чега ће, кап и на пснпву предлпга кпмисије ОЈП припремити угпвпр п прибављаоу кпји ће 
закључити Председник ппштине пднпснп другп лице пвлашћенп за заступаое ппштине и 
извршити укоижба у катастру неппкретнпсти. 
 
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

П б р а з л п ж е о е 
 Урбанистичким прпјектпм за наставак изградое улице Кпсте Впјинпвића у Куршумлији 
предвиђен је наставак изградое улице,чиме се упптпуоује реализација Регулаципнпг плана 
„Стара касарна“, кпји је преиспитан 2003.гпдине и у примени је, а кпјим се стичу услпви за 
инфраструктурнп ппвезиваое улица Кпсте Впјинпвића са ул. 4.јули.На тај начин ће се увећати 
вреднпст сампг земљишта,кат.парц.4812/1 а превасхпднп 4732, кпја је у државнпј свпјини и 
чији је кприсник Министарствп пдбране,а прекп кпје се нпвппрпјектпвана улица прпстире 
целпм дужинпм.  
Општина Куршумлија се пбратила Министарству пдбране Републике Србије, пдељеоу за 
припрему неппкретнпсти пп Мастер плану, кпје је свпјим актпм бр. 1209-2 пд 30.05.2013. далп 
ппзитивнп мишљеое на прпцену тржишне вреднпсти дела впјнпг кпмплекса „Тпплички 
усатанак“, кпји чине кат.парц. бр. 4723/3, укупне ппвршине 11 а 39м2, уписана у ЛН 5339 КО 
Куршумлија и кат.парц.бр. 4732/2, укупне ппвршине 22 а 92 м2, уписанпј у лист неппкретнпсти 
бр. 5315 КО Куршумлија у укупнпм изнпсу пд 32.341,31 евра, пп званичнпм средоем курсу 
Нарпдне банке Србије на дан извршене прпцене.  
С пбзирпм да предметне неппкретнпсти једине пдгпварају пптребама ппштине Куршумлија пп 
свпјим карактеристикама за изградоу улице Кпсте Впјинпвића кап штп је и предвиђенп самим 
Регулаципним планпм „Стара касарна“, и да се тиме пстварују интереси лпкалне сампуправе за 
изградоу инфраструктуре, кап и да се у тпм делу тп пднпси на међуспбнп распплагаое између 
нпсилаца права јавне свпјине,  Скупштина ппштине Куршумлија је прихватила ппнуду 
Министарства пдбране са прпцеоенпм вреднпшћу предметне неппкретнпсти. Накнада на 
пренетп правп свпјине на неппкретнпсти плаћаће се на 60 месечних или 5 гпдишоих рата. 
 Ппред наведених неппкретнпсти чији је кприсник Министарствп пдбране РС пптребнп 
је прибавити и непппкретнпсти псталих кприсника пднпснп власника неппкретнпсти пп 
листпвима неппкретнпсти па је дпнета пдлука кап у дисппзитиву. 
Стручна служба и ОЈП  Куршумлија, кап и кпмисија ће спрпвести ппступак припреме ппдатака 
за закључеое угпвпра пднпсанп сппразума п наканди п прибављаое неппкретнпсти схпднп 
Закпну п јавнпј свпјини и Уредби п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти 
неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг 
надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда. 
 
 Брпј: I-02-108/013-118 
 У Куршумлији дана  21.06.2013.гпд. 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШЛИЈА                 
                                 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                         
                                                                                                            Горан Бојовић,проф. 
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На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), 
члана 42.Закпна п јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) и члана 41.став 1.тачка 
10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), 
Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана  21.06.2013.гпдине дпнела је 
 

П Д Л У К У 
П ПРПДУЖЕОУ МАНДАТА   В.Д. ДИРЕКТПРА 

ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДОУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАОЕ,ПРПЈЕКТПВАОЕ И 
СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ 

 
I 

 ПРПДУЖАВА СЕ мандат в.д. директпра ЈП „Дирекције за изградоу, урбанизам, 
прпјектпваое и стамбене ппслпве ппштине Куршумлија“  Ђпрђевић Гпрану, инг.ппљ., дп 
пкпнчаоа ппступка пп пгласу за именпваое директпра а најдуже 6 месеци пд дана дпнпшеоа 
пве пдлуке.   

II 
 Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

III 
 Одлуку дпставити: именпванпм, Дирекцији, архиви, Органу надлежнпм за упис у 
регистар. 
 
 Брпј: I-02-108/013-115 
 У Куршумлији, дана 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 42.Закпна п јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) и члана 
41.став 1.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 
и 7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана  21.06.2013.гпдине 
дпнела је 

П Д Л У К У 
П ПРПДУЖЕОУ МАНДАТА  В.Д. ДИРЕКТПРА 

ЈКПД“ТППЛИЦА“ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ 
 

I 
 ПРПДУЖАВА СЕ мандат в.д. директпра Јавнпг предузећа „Тпплица“ Куршумлија,  
Чарапић Впјимиру,дипл.прав., дп пкпнчаоа ппступка пп пгласу за именпваое директпра а 
најдуже 6 месеци пд дана дпнпшеоа пве пдлуке. 
 

II. 
 Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

III 
 Одлуку дпставити: именпванпм, ЈКПД“Тпплица“, архиви, Органу надлежнпм за упис у 
регистар. 
 
 Брпј: I-02-108/013-111 
 У Куршумлији, дана  21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На пснпву члана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 
124.Закпна п спцијалнпј заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011) и члана 41.Статута ппштине 
Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупштина ппштине 
Куршумлија на седници пдржанпј дана  21.06.2013.гпдине дпнела је 
 

П Д Л У К У 
П ПРПДУЖЕОУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТПРА 

ЦЕНТРА ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД „БПРПВОАК“ КУРШУМЛИЈА 
У КУРШУМЛИЈИ 

 
I. 

 ПРПДУЖАВА СЕ мандат в.д. директпра Центра за спцијални рад „Бпрпвоак“ у 
Куршумлији Невени Драгпвић, дипл.ецц, дп пкпнчаоа ппступка пп пгласу за именпваое 
директпра а најдуже 6 месеци пд дана дпнпшеоа пве пдлуке.   
 

II. 
 Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

III. 
 Одлуку дпставити: именпванпј, Центру за спцијални рад „Бпрпвоак“ Куршумлија, 
архиви. 
 
 Брпј: I-02-108/013-112 
 У Куршумлији, дана 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Горан Бојовић,проф. 
 
 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 17.Закпна п јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.42/91 и 71/94) и члана 
41.став 1.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 
и 7/011),  Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине 
дпнела је 

П Д Л У К У 
П ПРПДУЖЕОУ МАНДАТА   В.Д. ДИРЕКТПРА 

ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ  ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ 
I 

 ПРПДУЖАВА СЕ мандат в.д.директпра Туристичке прганизације Кпвачевић Ивану 
диплпмиранпм гепграфу  из Куршумлије дп пкпнчаоа ппступка пп пгласу за именпваое 
директпра а најдуже 6 месеци пд дана дпнпшеоа пве пдлуке. 

II. 
 Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

III 
 Одлуку дпставити: именпванпм, Туристичкпј прганизацији , архиви, Органу надлежнпм 
за упис у регистар. 
 
 Брпј: I-02-108/013-114 
 У Куршумлији, дана 21.06.2013..гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 18.став 1.Закпна п јавним  службама („Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 
79/2005 и др.Закпн 81/2005 – исп.закпна и 83/2005 исправка др.закпна), члана 17.став 2.Закпна 
п библиптечкп-инфпрмаципнпј делатнпсти („Сл.гласник РС“ бр.52/11),и члана 41.став 1.тачка 
10.Статута ппштине Куршумлија(„Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), 
Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана  21.06.2013.гпдине дпнела је 
 

П Д Л У К У 
П ПРПДУЖЕОУ МАНДАТА  В.Д.ДИРЕКТПРА 

НАРПДНЕ БИБЛИПТЕКЕ У КУРШУМЛИЈИ 
 

I 
 ПРПДУЖАВА СЕ мандат в.д.директпра Нарпдне библиптеке Куршумлија  Драгану 
Симићу, дипл.истпр.уметнпсти  дп пкпнчаоа ппступка пп пгласу за именпваое директпра а 
најдуже 6 месеци пд дана дпнпшеоа пве пдлуке.  

II 
 Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппштине 
Куршумлија. 

III 
 Одлуку дпставити: именпванпм, Нарпднпј библиптеци, Органу надлежнпм за упис у 
регистар . 
 
 Брпј: I-02-108/013-113 
 У Куршумлији, дана 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 17.Закпна п јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/012) и члана 
41.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 
7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела 
је 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
П разрешеоу председника Надзпрнпг пдбпра ЈП СПЦ „Куршумлија“ у Куршумлији 

 
I. Разрешава   се дужнпсти  председника   Надзпрнпг пдбпра  ЈП СПЦ „Куршумлија “ у 

Куршумлији  и тп:  
 

1. Јевтић Дпбривпје,прпф., 
 

II. Овп решеое ступа на снагу  псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппштине Куршумлија. 

 
III. Решеое дпставити именпванпм, ЈП СПЦ “ Куршумлија“  и архиви. 

 
 Брпј: I-02-108/013-120 
 У Куршумлији, 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 



Страна 182    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 8          Датум: 24.06.2013.гпдине 

 На пснпву члана 32.став 1.тачка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07), члана 16.Закпна п јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/012) и члана 
41.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 
7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 21.06.2013.гпдине дпнела 
је 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
П именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра ЈП СПЦ „Куршумлија“ у Куршумлији 

 
I. Именује    се  председник   Надзпрнпг пдбпра  ЈП СПЦ „Куршумлија “ у Куршумлији  и 

тп:  
 

1. Челић Даркп,дипл.инг.маш. 
 

2. Овп решеое ступа на снагу  псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппштине Куршумлија. 

 
3. Решеое дпставити именпванпм, ЈП СПЦ “ Куршумлија“  и архиви. 

 
 Брпј: I-02-108/013-121 
 У Куршумлији, 21.06.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                            Горан Бојовић,проф.с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 183    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 8          Датум: 24.06.2013.гпдине 
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