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ГОДИНА 2019       БРОЈ 9         КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“  за 2018. Бр.243 од 28.02.2019.године као и финансијски извештај за период од 

01.01.2018 до  31.12.2018.године.  

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“,  рачуноводству  и архиви. 

Број: I-02-35/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

2. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ЈПКД „Топлица“  Куршумлија за 2018. годину бр.184 

oд 28.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018.годину за период  од 01.01.2018. до  

31.12.2018.године. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-36/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

3.        

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија за 

2017/2018. годину бр. 1265 од 14.09.2018.године као и финансијски извештај за 2018. годину за 

период од  01.01.2018. до  31.12.2018.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Предшколској установи „Сунце“ Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-37/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

4. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Народне библиотеке  Куршумлија за 2018. годину  бр. 

45/2019 oд 27.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018.годину. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Народној библиотеци Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-38/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.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, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија  за 2018. годину 

бр.04-280 од 28.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018. годину за период од 

01.01.2018.године до  31.12.2018.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ОШ „Дринка Павловић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-39/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.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, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ОШ „Милоје Закић“   Куршумлија   за 2017/2018. 

годину бр.93-02 oд 27.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018. годину за период од  

01.01.2018 до  31.12.2018.године. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: ОШ „Милоје Закић“  Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-40/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.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, 83/14-

др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Куршумлијско-Подујевске Гимназије  за 2018. годину 

бр.130 од 27.02.2019.године,  као и финансијски извештај за 2018. годину за период од 

01.01.2018. до  31.08.2018. и за период од 01.09.2018. до  31.12.2018.године. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Куршумлијско-Подујевској Гимназији,  рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-41/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

8.                            

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Куршумлијско-подујевске економско-техничке 

школе  у Куршумлији за 2018. годину бр 103 од 27.02.2019.године  као и финансијски извештај 

за 2018. годину за период од  01.01.2018. до 31.08.2018. и за период од 01.09.2018. до 

31.12.2018.године. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Куршумлијско-подујевској економско-техничкој школи  

у Куршумлији, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-42/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

9.                            

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Дома здравља Куршумлија за 2018. годину  бр.472 

oд 27.02.2019. године као и финансијски извештај за 2018.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Дому здравља Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-43/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

10. 

                       
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-

др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“  за 

2018.годину бр.45 oд 25.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018. годину за период  

од 01.01.2018 до  31.12.2018.године. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Установи за спорт Спортски центар „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-47/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

11. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-

др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Туристичке организације општине Куршумлија за 

2018. годину бр.50 од 27.02.2019.године као и финансијски извештај за 2018. годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-44/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

12. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-

др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана 29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Црвеног крста Куршумлија за 2018.годину бр.52 од 

27.02.2019.године  као и финансијски извештај за 2018. годину. 

 



Страна 98        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9           Датум: 29.03.2019.године 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Црвеном крсту  Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-45/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

13.      

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-

др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Центра  за социјални рад „Боровњак“  Куршумлија  

за 2018. годину бр.55-288-01/19 од 28.02.2019.године као и финансијски извештај за 

2018.годину.   

II Закључак објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад „Боровњак“, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-46/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

14. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Спортског савеза Куршумлија за 2018. годину као и 

финансијски извештај за 2018.годину. 

II Закључак објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 



Страна 99        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9           Датум: 29.03.2019.године 

III Закључак доставити: Спортском савезу Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-48/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

15. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-
др.закон,  101/16-др.закон и 47/18),  члана 18. и члана 41. став 1 тачка 60 Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана  29.03.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Савеза за школски спорт Куршумлије за 2018. годину 

као и финансијски извештај за 2018. годину. 

II Закључак објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Савезу  за школски спорт Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

Број: I-02-49/2019 
У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

16.                                                                                                                                                             

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и члана 41. 

став 1. тачка 28 Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 

6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.03.2019. године, 

доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију општине Куршумлија  за 2019. годину 

             

Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  за територију општине  Куршумлија  за 2019. годину. 
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Члан 2. 

 Саставни део Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Куршумлија за 2019. годину. 

Члан 3. 

 Ову  Одлуку објављивити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 4. 

Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

Број: I-02-50/2019 

У Куршумлији, дана: 29.03.2019..године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                  Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

Прилог: Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

17. 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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 РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(“Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија, на седници 
одржаној дана  29.03.2019. године, донела је 

  
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/013, 16/2017 и 
24/2017) врше се следеће измене и допуне и то: 

 
У члану 7. додају се нови ставови и то: 
 
- став 3. који гласи: 
„Учесник у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда из претходног става 

може излицитирати највише 3 локације на територији општине Куршумлија које су предвиђене 
Планом постављања киоска на јавним површинама“. 

 
- став 4. који гласи: 
„Једним учесником се сматра свако правно лице које има било какав облик повезаности 

привредних субјеката у смислу одредби Закона о привредним друштвима, као и свако физичко 
лице - супружник или ванбрачни партнер учесника, крвни сродник учесника у правој линији, 
односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник 
учесника, као и свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и 
околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са учесником“. 

http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
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Члан 2. 
 

У свему осталом  Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
4/013, 16/2017 и 24/2017) остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

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

 Број: I-02-51/2019 
 У Куршумлији,  29.03.2019.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                 Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

 

18. 

На основу члана 167.став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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 РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 41. Статута општине Куршумлије 

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

одржаној дана  29.03.2019.године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

    I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 
Овом Oдлуком уређују се услови и мере за уклањање објекта, односно његовог дела, који 

представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност 

саобраћаја, и одређује орган надлежан за доношење решења о уклањању објекта, односно 

његовог дела. 

 

Члан 2. 

 

Уклањање објекта, односно његовог дела, за који је утврђено да је услед дотрајалости, или 

већих оштећења, угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и 

здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, на захтев странке, односно по 

службеној дужности, одобриће Одељење за привреду и локални економски развој Општинске 

управе општине Куршумлија, под условом да јe прeтходно утврђeно да сe нeпосрeдна опасност нe 

можe отклонити рeконструкцијом објeкта, односно да наложeна рeконструкција нијe завршeна у 

одрeђeном року.  

 

Члан 3. 

 

Испуњеност услова из члана 2. утврђује се на основу налаза грађевинског инспектора или 

на основу налаза овлашћеног судског вештака грађевинске струке. 
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Члан 4. 

 

Одобрење за уклањање објекта издаје се у форми решења. 

Рeшeњe из става 1. овог члана можe сe извршити ако су прeтходно рeшeна питања 

смeштаја корисника објeкта, осим у случају када сe уклањањe објeкта одобрава на захтeв власника 

који тај објeкат користи. Као рeшeно питањe смeштаја корисника објeкта сматра сe обeзбeђивањe 

нужног смeштаја. 

Трошкове извршења решења о уклањању објекта, односно његовог дела сноси власник 

објекта. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

Жалба на рeшeњe о уклањању објeкта или дeла објeкта нe задржава извршeњe рeшeња. 

Решење о уклањању објекта обавезно садржи рок у коме се уклањање мора спровести и 

упозорење да ће се, у случају непоштовања одређеног рока, уклањање спровести, на терет 

власника објекта, принудним путем. 

 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Уклањање објекта по захтеву странке 

 

Члан 5.  

 

Уклањање објекта за који је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења 

угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за  

 

 

суседне објекте и за безбедност саобраћаја, одобриће решењем на захтев заинтересованог 

лица, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија.  
Рeшeњe из става 1. овог члана можe сe издати ако јe надлeжни грађeвински инспeктор 

прeтходно донeо рeшeњe о забрани коришћeња, односно употрeбe објeкта. 

Решење и става 1. овог члана доноси се у року од 15 дана од дана подношења захтева, 

уколико је достављена уредна документација. 

 

Члан 6. 

 

Уклањању објекта, односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења, 

може се приступити само на основу дозволе о уклањању објекта, односно његовог делa. 

Уз захтев за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела подноси се: 

1) доказ о својини на објекту; 

2) копија плана катастарске парцеле; 

3) пројекат рушења са техничком контролом у три примерка; 

4) посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес             

(заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита 

животне средине и сл.). 

5) пројекат регулисања саобраћаја у непосредном окружењу објекта, односно његовог дела, који 

се уклања.  

 Дозвола о уклањању објeкта, односно њeговог дeла издајe сe рeшeњeм у року од 8 дана од дана 

достављања урeднe докумeнтацијe. 

 На рeшeњe из става 3. овог члана можe сe изјавити жалба у року од 15 дана од дана 

достављања рeшeња. 
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Члан 7. 

 
 

Пројекат рушења објекта, односно његовог дела може да израђује привредно друштво, 

односно друго правно лице, односно предузетник који су уписани у одговарајући регистар за 

израду техничке документације. 

Пројекат рушења са техничком контролом, садржи мере и начин обезбеђења околних 

објеката и инфраструктуре, мере и начин обезбеђења пролазника и саобраћаја и мере на уређењу 

градилишта. 

Пројекат рушења обавезно садржи услове и мере за заштиту суседних објеката и начин 

искључења објекта који се руши са мреже комуналне и друге инфраструктуре. 

Изузетно, уколико се радови на уклањању објекта изводе истовремено са радовима на 

изградњи новог објекта за који је издата грађевинска дозвола, пројекат рушења је саставни део 

пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта. 

Сагласност на пројекат регулисања саобраћаја даје Одељење за привреду и локални 

економски развој Општинске управе општине Куршумлија. 

 
 

Члан 8. 

 

Власник објекта по добијању дозволе за уклањање објекта дужан је да пре почетка радова 

на уклањању објекта пријави органу надлежном за издавање дозволе за уклањање назив извођача 

радова, датум почетка извођења радова и рок завршетка радова. 

Уз пријаву из става 1. овог члана власник објекта подноси и доказ да је решено питање 

смештаја корисника објекта, осим у случају када сe уклањањe објeкта одобрава на захтeв власника 

који тај објекат користи. 

Члан 9. 

 
 

При спровођењу уклањања објекта, власник објекта који се уклања и извођач радова на 

уклањању објекта дужни су да обезбеде: 
 
1) ограђивање и видно обележавање простора на коме се спроводи уклањање, 
 
2) предузимање мера на смањењу загађења при уклањању (постављање заштитног платна, 

поливање објекта и сл.), 
 
3) спровођење мера заштите суседних објеката, 
 
4) свакодневно одвожење шута, 
 
5) обезбеђење уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане 

сигнализације и знакова упозорења  
По завршеном уклањању, власник објекта који је уклоњен, односно извођач радова, дужан је 

да изравна терен и околину доведе у уредно стање, а сва оштећења која су настала на јавној 

површини или комуналној инфраструктури отклони. 

Власник објекта из става 2. овог члана, односно извођач радова, дужан је да празну парцелу 

обезбеди тако да се коришћењем исте не доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност 

суседних објеката, безбедност околине или угрожава животна средина. 

 У случају да власник објекта по завршеном уклањању не изврши обавезу из става 2. и 

става 3. овог члана обавеза ће бити извршена принудним путем на терет власника. 
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Уклањање објекта по службеној дужности 

 

Члан 10. 

 
 

Уклањање објекта за који је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења 

угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за 

суседне објекте и за безбедност саобраћаја, одобриће решењем по службеној дужности, Одељење 

за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија. 

Поступак уклањања објекта по службеној дужности покреће се по достављању решења о 

забрани коришћења, односно употребе објекта које је донео надлежни грађевински инспектор.  

Решење и става 1. овог члана доноси се у року од 15 дана од дана подношења захтева, 

уколико је достављена уредна документација. 

 

Члан 11. 

 
 

Ако Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине 

Куршумлија  утврди да се непосредна опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и за 

безбедност саобраћаја може отклонити и реконструкцијом објекта, односно његовог дела, о томе 

обавештава власника објекта, ради предузимања мера у складу са Законом. 
 
 

Решењем којим се налаже реконструкција објекта у смислу става 1. овог члана утврђује се 

рок у коме се радови на реконструкцији морају завршити. 

Ако се реконструкција објекта не заврши у утврђеном року, наложиће се решењем, по 

службеној дужности или на захтев заинтересованог лица, уклањање објекта, односно његовог 

дела. 
 

Члан 12. 

 

Уклањање објекта, односно његовог дела може да врши привредно друштво, односно 

друго правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, 

односно за извођење радова. 
 
 Уклањањем објекта из става 1. овог члана руководи одговорни извођач радова. 

 

 

III. НАДЗОР 

 

Члан 13. 

 

 Надзор над извршењем решења о уклањању објекта, односно његовог дела врши 

Одељење за привреду у локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија. 

 

 

Члан 14. 

 

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава 

да ли: 

1. привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који врше послове на 

уклањању објеката испуњавају прописане услове, 

2. да ли уклањањем објекта руководи одговорни извођач радова и да ли исти испуњава 

услове за обављање тог посла, 

3. да ли је власник објекта закључио утовор о извођењу радова на уклањању објекта, 
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4. да ли је извршена пријава почетка радова на уклањању објекта у складу са чланом 8. ове 

Одлуке, 

5. да ли се уклањање објекта врши у складу са пројектом рушења објекта, 

6. да ли је извођач радова предузео мере прописане чланом 9. ове Одлуке, 

 

 

Члан 15. 

 
 

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да: 

- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања 

објекта и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за отклањање уочених недостака, ако 

утврди да уклањање објекта се врши супротно члану 12. ове Одлуке, 
 
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања 

објекта и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за отклањање уочених недостака, ако 

утврди да власник објекта није закључио уовор о извођењу радова на уклањању објекта, 
 
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања 

објекта, односно његовог дела и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за отклањање 

уочених недостака, ако утврди да власник није извршио пријаву почетка радова у складу са 

чланом 8. ове Одлуке. 
 
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања 

објекта, односно његовог дела и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за отклањање 

уочених недостака, ако утврди да се уклањање објекта не врши у складу са пројектом рушења 

објекта  
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања 

објекта, односно његовог дела и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за отклањање 

уочених недостака, ако утврди да власник односно извођач радова није предузео мере прописане 

чланом 9. ове Одлуке. 
 

Члан 16. 

 

Инспектор за саобраћај у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да 

проверава да ли је власник објекта, односно извођач предузео мере на обезбеђењу уредног 

одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане сигнализације и знакова 

упозорења. 

 

Члан 17. 

 
 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за саобраћај је овлашћен да: 

 

-да решењем наложи власнику објекта који се уклања, односно извођачу радова, да 

предузме мере на обезбеђењу одвијања несметаног пешачког и другог саобраћа, 

-да решењем наложи власнику објекта постављање прописане сигнализације и знакове 

упозорења. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 18. 

 

Новчаном казном у износу од 250.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако: 
 
1) приступи уклањању објекта без одобрења надлежног органа и пријаве почетка радова; 
 
2) не изврши пријаву почетка радова у складу са чланом 8. ове Одлуке. 
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3) не обезбеди мере заштите и обезбеђења утврђене пројектом рушења и чланом 9. ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 15.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник, новчаном казном у износу од 

150.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице, новчаном казном у износу од 

15.000,00 динара. 

Члан 19. 

 
 

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

Куршумлија". 

 

Број: I-02-52/2019 

У Куршумлији, 29.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

 

19. 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/19),  члана 32. став 1 тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), и члана 41. став 1 тачка 13. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 

29.03.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  именовању  Школског одбора  ОШ „Дринка Павловић“ 

у Куршумлији 
 

             I    ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског  одбора ОШ „Дринка Павловић“ у 

Куршумлији, и то: 

 

                    - Представници  локалне самоуправе 

 1.  Славољуб Вранић 

             2.  Горан Рачић 

 3.  Љубомир Миладиновић 

 

         -Представници  запослених 

1.  Милош Радовановић 

2.  Наташа Милисављевић 

3.  Светлана Николић 
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         -Представници родитеља 

1.  Јасна Спасојевић 

2.  Смиљана Вуковић 

3.  Новак Новаковић 

 

II  Мандат школског одбора  траје четири године и почиње да тече од дана 

доношења овог Решења. 

 

III   Ово Решење  објавити   у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

IV Решење доставити именованима, ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији и 

архиви. 

 

Број: I-02-53/2019 

У Куршумлији, дана: 29.03.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                    Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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