Страна 51

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГПДИНА 2012-БРПЈ 20

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 50.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и шлана
70.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је

РЕШЕОЕ
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти заменика председника ппщтине Курщумлија Јпвица
Ђинпвић, дипл.инг.ппљ., збпг ппднпщеоа пставке.

II.

Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

III.

Рещеое дпставити: Именпванпм, перспналнпм референту и архиви.

IV.

Рещеое пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија.

Брпј: I-02-163/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 43.став 4.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и
шлана 56.став 4.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и
7/011),а на предлпг председника ппщтине Курщумлија, Скупщтина ппщтине Курщумлија на
свпјпј седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је следеће

РЕШЕОЕ
I.

БИРА СЕ НИКПЛИЋ РАЈКП
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА.

из Куршумлије за

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

II.

Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити именпванпм, перспналнпј служби и архиви.
Брпј:I-02-162/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), шлана 11.Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и шлана 41.ташка 10.Статута
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09), Скупщтина ппщтине
Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је

Р Е Ш Е О Е
I.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужнпсти члана у Управнпм пдбпру ЈП СПЦ
Куршумлија збпг наступаоа смрти Бакић Впјкану.

II.

ИМЕНУЈЕ СЕ за шлана у Управнпм пдбпру ЈП “СПЦ Курщумлија“ у Курщумлији и тп
Јабланпвић Зпран.

III.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

IV.

Рещеое дпставити : ЈП“СПЦ Курщумлија“, именпванима и архиви.

Брпј: I-02-164/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС“
бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана
41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 24.12.2012.гпдине дпнела је
Р Е Ш Е О Е
П разрешеоу чланпва Пргана управљаоа у ПШ“Дринка Павлпвић“
Куршумлија
I.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужнпсти члана из реда лпкалне сампуправе
управљаоа ПШ“Дринка Павлпвић“ Куршумлија и тп:

у Пргану

1. Вукадинпвић Драгища и
2. Алексић Ватрпслав.
II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: Именпванима, ПШ“Дринка Павлпвић“, архиви.

Брпј: I-02-174/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС“
бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана
41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 24.12.2012.гпдине дпнела је
Р Е Ш Е О Е
П именпваоу чланпва Пргана управљаоа у ПШ“Дринка Павлпвић“
Куршумлија
I.

ИМЕНУЈУ СЕ чланпви Пргана управљаоа у ПШ“Дринка Павлпвић“ из
Курщумлије из реда представника лпкалне сампуправе и тп:
1. Јпвић Мирпљуб и
2. Миленкпвић Марија.

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: Именпванима, ПШ“Дринка Павлпвић“, архиви.

Брпј: I-02-173/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС“
бр.72/09 и 52/011), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана
41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј 24.12.2012.гпдине дпнела је
Р Е Ш Е О Е
П разрешеоу члана Пргана управљаоа у Гимназији Куршумлија
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти шлана у Пргану управљаоа у Гимназији Курщумлија
из реда рпдитеља збпг престанка пснпва пп кпјем је изабран и тп
1. Лазаревић Гпран.

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: Именпванпм, Гимназији Курщумлија, архиви.

Брпј: I-02-172/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 54.а у вези са чланом 56.став 2.Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 52/011), члана 32.Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
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Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
24.12.2012.године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О именовању члана Органа управљања у Гимназији
Куршумлија
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана у Органу управљања у Гимназији из Куршумлије из
реда родитеља и то:
1. Јанковић Трипко.

II.

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

III.

Решење доставити: Именованом, Гимназија Куршумлија, архиви.

Број: I-02-171/012
У Куршумлији, 24.12.2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 10.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09, 7/011), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 24.12.2012.године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана у Управном одбору ЈПКД „Топлица“ Куршумлија у
Куршумлији због подношења оставке и то:
1. Живковић Дејан.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.
III. Решење доставити именованом, ЈПКД“Топлица“ и архиви.
Број: I-02-177/012
У Куршумлији,24.12.2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), члана 11.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 исп.) и члана 41.тачка 10.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011),Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 24.12.2012.године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
I.

ИМЕНУЈУ СЕ члан у Управном одбору ЈКПД „Топлица“ Куршумлија у Куршумлији и
то:
1. Илић Зоран.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.
III. Решење доставити именованом, ЈКПД“Топлица“ и архиви.
Број: I-02-176/012
У Куршумлији,24.12.2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002,
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 41 Статута општине
Kуршумлија(Службени лист Општине Куршумлија бр.22/08, 8/09 и 7/011),а на предлог
Општинског већа, Скупштина Општине Куршумлија је на седници од 24.12.2012.године,
донела:
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета општине Куршумлија за 2013. годину, задуживања и отплата
дуга, утврђени су у следећим износима и то:
БИЛАНС
Опис
1
I. УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега
- наплаћене камате
- приходи од игара на срећу
2.1. Приходи из буџета

Шифра
економске
класификације
2
7+8
7
71
711
711180
713
714
716+719
74
7411
7422
79

Средства
буџета
3
702.500.000,00
700.500.000.00
254.300.000.00
222.700.000.00

15.500.000.00
16.100.000.00
3.000.000.00
28.200.000.00

из
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3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Права из социјалног осигурања
6. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (ИВ-В)
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ
1. Задуживање код домаћих кредитора
2. Задуживање код страних кредитора
VII. ОТПЛАТА ДУГА
1. Отплаћивање домаћег дуга
2. Отплаћивање страног дуга
3. Отплата по гаранцијама
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+VI+VIIVIII)
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)

8
731+732
733
4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

10.000.000.00
405.000.000.00
694.177.400.00
187.006.400.00
111.563.000.00
322.025.000.00
40.460.000.00
61.583.000.00
10.000.000.00
8.322.600.00
2.000.000.00

92-62

91
911
912
61
611
612
613

XI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
13)
XII.
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,
финансирања 14)

Датум: 25.12.2012.

3

ОД
ИЗ
3
извор

Члан 2.
Буџет општине за 2013. годину састоји се од:
1) примања у износу од 702.500.000.00 динара
2) издатака у износу од 702.500.000.00 динара
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Средства буџета у износу од 702.500.000.00 динара и средства прихода из изворних активности
директних и индиректних корисника средства буџета у укупном износу од
12.606.550,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
ПРИХОДИ
Ек.класификаци

Назив конта

Измена плана 2013
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ја
711
711110
711120
711140
711160
711190
713
713120
713310
713420
713610
714
714420
714430
714510
714540
714550
714560
716
716110
731
731200

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Укупно 711
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на фин. и кап. трансакције (апсолутна права)
Порез на акције на име и удела
Укупно 713
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за приређивање музичког програма
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порез на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег интереса
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (еколошки динар)
Укупно 714
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
Укупно 716
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина
Укупно 731

199.650.000,00
8.000.000,00
5.000.000,00
50.000,00
10.000.000,00
222.700.000,00
10.000.000,00
500.000,00
5.000.000,00
15.500.000,00

8.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
100.000,00
16.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфери од других нивоа власти

315.000.000,00

Укупно 733

315.000.000,00

733
733250

КАПИТАЛНИ ТРАНСФ. ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општина
Укупно 733

90.000.000,00
90.000.000,00

741
741150
741520
741530
741560

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Сливна вода накнада од правних лица
Укупно 741

7.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
100.000,00
18.100.000,00

742
742150
742250
742350

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од давања у закуп
Накнада за уређење грађевинског земљиштс
Приходи општинских органа управе
Укупно 742

500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00

743
743320

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приход од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о

3.000.000,00

733
733150
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безбедности саобраћаја
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Укупно 743
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
Укупно 745
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција
Укупно 921

743350
745
745150
921
921950

Укупни приходи

Јед.бр.буџ.корисн
ика

Функција

Ек.клаификација

Позиција

01.01.2013Опис

Раздео 1
110 05615 ОПШТИНСКО
СКУПШТИНА

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411100
412100
412200
412300
415100
421100
422100
423400
423500
423500
423700
423700

13
14
15
16
17
18
19
20
21

424100
424300
424600
424900
425100
425200
426100
426400
482100

100.000,00
3.100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
702.500.000,00

РАСХОДИ

Раздео

Датум: 25.12.2012.

31.12.2013

План за 2013. Средства из Укупно
годину
сопствених
средстава

ВЕЋЕ

И

Плате и додаци запослених
Доприноси за ПИО
Допринос за здрав. осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде за запослене
Трошкови платног промета
Трошкови дневница и превоз одб.
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге ревизије
Трошкови пријема делегација
Трошкови прос. осл.(градска
слава)
Противградна заштита
Медицинске услуге
Геодетске услуге
Спец. услуге-Матичне књиге
Текуће поправке и одржав.зграде
Текуће поправке и одр.опреме
Административни материјал
Материјал за саобраћај
Регистрација возила

6.360.000,00
700.000,00
390.000,00
50.000,00
1.800.000,00
2.100.000,00
700.000,00
1.500.000,00
7.000.000,00
250.000,00
600.000,00
300.000,00

6.360.000,00
700.000,00
390.000,00
50.000,00
1.800.000,00
2.100.000,00
700.000,00
1.500.000,00
7.000.000,00
250.000,00
600.000,00
300.000,00

1.000.000,00
600.000,00
1.000.000,00
200.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00

1.000.000,00
600.000,00
1.000.000,00
200.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
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482200
483100
485100
512100
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Датум: 25.12.2012.

Обавезне таксе
Нов.казне и пенали по реш.суда
Остале накнаде штете
Опрема за саобраћај

100.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

100.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

Извор финансирања за
функц.110
01 Приход из буџета
Укупно раздео 1

41.250.000,00

41.250.000,00

77.831.000,00
8.566.000,00
4.790.000,00

77.831.000,00
8.566.000,00
4.790.000,00

590.000,00
1.500.000,00
300.000,00

590.000,00
1.500.000,00
300.000,00

1.500.000,00
250.000,00

1.500.000,00
250.000,00

600.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.100.000,00
600.000,00
900.000,00
1.500.000,00
350.000,00

600.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.100.000,00
600.000,00
900.000,00
1.500.000,00
350.000,00

700.000,00
150.000,00
300.000,00
1.000.000,00
900.000,00
200.000,00
350.000,00
1.700.000,00
600.000,00
800.000,00
200.000,00
350.000,00
100.000,00
1.500.000,00

700.000,00
150.000,00
300.000,00
1.000.000,00
900.000,00
200.000,00
350.000,00
1.700.000,00
600.000,00
800.000,00
200.000,00
350.000,00
100.000,00
1.500.000,00

Раздео 2
130 05616 ОПШТИНСКА УПРАВА

2

26
27
28

411100
412100
412200

29
30
31

412300
413100
414100

32
33

414300
414400

34
35
36
37
38
39
40
41

416100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

423400
423500
423700
423700
423900
425200
425200
426100
426300
426400
426800
426900
482200
512200

Плате и додаци запослених
Доприноси за ПИО
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнада у натури (месечне карте)
Исплата накн. за време одсу. с
посла
Отпремнина и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу
запос
Награде бонуси и остали расходи
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Компјутерске услуге
Услуге образ. и усаврш.
запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Поклони
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржав.опреме
Текуће одрж. опреме за саобра.
Административни материјал
Матер. за образ.и усавр.запослених
Материјал за саобраћај
Произоди за чишћење
Материјал за посебне намене
Обавезне таксе
Административна опрема
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Датум: 25.12.2012.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

9.800.000,00
500.000,00

9.800.000,00
500.000,00

Извор финансирања за
функц.410
01 Приход из буџета
Укупно раздео 2

123.027.000,00

123.027.000,00

Раздео 3
911 05649 ДЕЧЈИ ВРТИЋ «СУНЦЕ»

3

58
59
60

411100
412100
412200

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

412300
413100
413100
414300
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300

73
74
75
76
77

423400
423700
423900
424300
425100

78
79
80
81

425200
426100
426200
426300

82
83

426400
426700

84
85
86
87

426800
512200
512200
522100

Плате и додаци запослених
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури-треће дете
Превоз деце
Отпремнина и помоћи
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Компјутерске услуге
Услуге образ.и
усаврша.запослених
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге
Медицинске услуге
Текуће поправке и одрж.зграда и
обј.
Текуће поправке и одрж. опреме
Административни материјал
Матеијал за пољопривреду
Материјал за образ. и усавр.
запосл.
Материјал за саобраћај
Медицински и
лаборатор.материјал
Материјал за домаћинство и угост.
Административна опрема
Опрема
Залихе недовршене производње

28.800.000,00
3.250.000,00
1.820.000,00

3.000.000,00
330.000,00
184.500,00

31.800.000,00
3.580.000,00
2.004.500,00

250.000,00
2.800.000,00
212.400,00

22.500,00

400.000,00
250.000,00
350.000,00
420.000,00
140.000,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
75.000,00

272.500,00
2.800.000,00
212.400,00
400.000,00
250.000,00
4.400.000,00
990.000,00
140.000,00
250.000,00
310.000,00
100.000,00
75.000,00

200.000,00
30.000,00
200.000,00
320.000,00
2.000.000,00

200.000,00
30.000,00
200.000,00
420.000,00
2.450.000,00

200.000,00
350.000,00
20.000,00
300.000,00

200.000,00
350.000,00
20.000,00
300.000,00

140.000,00
20.000,00

140.000,00
20.000,00

200.000,00
983.300,00
300.000,00
1.000.000,00

200.000,00
983.300,00
300.000,00
2.000.000,00

4.050.000,00
570.000,00
100.000,00

100.000,00
450.000,00

1.000.000,00
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Извор финансирања за функ. 911
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 3

Раздео 4
820 05650 НАРОДНА
«ЗНАЊЕ»

4

88
89
90

411100
412100
412200

91
92
93
94
95
96
97
98
99

412300
413100
421100
421200
421300
421400
422100
423200
423300

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

423400
423500
423700
423900
424200
425100
425200
426100
426400
426800

110 472000
111 512200
112 515100

43.402.400,00

Датум: 25.12.2012.

11.995.300,00 55.397.700,00

БИБЛИОТЕКА

Плате и додаци запослених
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнада у натури
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови служб. пут у земљи.
Компјутерске услуге
Услуге образ. и усаврш.
запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Услуге образ. култ.спорт
Текуће поправке и одрж. зграде
Текуће поправке одрж. опреме
Административни материјал
Материјал за саобраћај
Материјал за домаћинство и
угостит
Надокнада из буџета
Административна опрема
Нематеријална имовина-књиге
Извор финансирања за функ.820
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 4

4.040.000,00
450.000,00
240.000,00

4.040.000,00
450.000,00
240.000,00

40.000,00
100.000,00
40.000,00
350.000,00
40.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00

40.000,00
100.000,00
40.000,00
350.000,00
40.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00

60.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00

60.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00
100.000,00
200.000,00

50.000,00
100.000,00
200.000,00

6.290.000,00

6.290.000,00

3.980.000,00

3.980.000,00

Раздео 5
410 05651 ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

5

113 411100

Плате и додаци запослених
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114 412100
115 412200
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

412300
413100
416100
421100
421200
421300
421400
422100
423200
423400
423700
423900
425200

129 426100
130 426800
131 512200
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Допринос за ПИО
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнада у натури
Јубиларне награде
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Услуге водовода и канализације
Услуге комуникације
Трошкови службених путовања
Копјутерске услуге
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање
опреме
Административни материјал
Производи за чишћење
Административна опрема
Извор финансирања за функ. 410
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздeo 5

Датум: 25.12.2012.

437.000,00
245.000,00

437.000,00
245.000,00

30.000,00
75.000,00
120.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
85.000,00
130.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
500.000,00
15.000,00

30.000,00
75.000,00
120.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
85.000,00
130.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
500.000,00
15.000,00

30.000,00
13.000,00
72.000,00

30.000,00
13.000,00
72.000,00

6.042.000,00

6.042.000,00

9.000.000,00
1.000.000,00
650.000,00
6.500.000,00
850.000,00
130.000,00
270.000,00
140.000,00
200.000,00
40.000,00
38.000,00
355.000,00
35.000,00
140.000,00
35.000,00
35.000,00
300.000,00
100.000,00

9.000.000,00
1.000.000,00
650.000,00
6.500.000,00
850.000,00
130.000,00
270.000,00
140.000,00
200.000,00
40.000,00
38.000,00
355.000,00
35.000,00
140.000,00
35.000,00
35.000,00
352.250,00
100.000,00

Раздео 6
910 00915 ОШ. «ДРИНКА ПАВЛОВИЋ»

6

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

413100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
421600
422100
423100
423200
423300
423400
423500
423700
424300
425100
425200

Накнада у натури
Јубиларне награде
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови службених путовања
Админисративне услуге
Компјутерске услуге
Услуге обр. усавр. запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Медицинске услуге
Текуће поправке и одрж. зграде
Текуће поправке и одрж. опреме

52.250,00
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150
151
152
153
154

426100
426400
426600
426800
472700

155 511300
156 512200
157 512600
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Административни материјал
Материјал за саобраћај
Материјал за образ. културу и др.
Материјал за чишћење
Накнада из буџета за
образ.културу и спорт
Капитално одржавање зграде и
обј.
Административна опрема
Опрема за образ. кул. и спорт
Извор финансирања за функ. 910
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 6

300.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00

Датум: 25.12.2012.

100.000,00

710.600,00

300.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
710.600,00

200.000,00
220.000,00

250.000,00
209.000,00

450.000,00
429.000,00

22.098.600,00

611.250,00

22.709.850,00

Раздео 7
910 00917 О.Ш «МИЛОЈЕ ЗАКИЋ»

7

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

413100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300

168
169
170
171
172
173
174
175
176

423400
423500
423700
424300
424900
425100
425200
426100
426300

177
178
179
180
181

426400
426600
426800
482200
472700

182 512600

Накнада у натури
Јубиларне награде
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Компјутерске услуге
Услуге образ. и усаврш.
запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Медицинске услуге
Остале специјлизоване услуге
Трошкови попр. и одрж. зграде
Текуће поправке и одрж. опреме
Административни материјал
Матер. за образ. и усавр.
запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за образовање
Материјал за домаћ. и угоститељ.
Обавезне таксе
Накнаде из буџета за
образ.културу и спорт
Опрема за образ. културу и спорт

4.200.000,00
600.000,00
240.000,00
5.700.000,00
450.000,00
135.000,00
432.000,00
50.000,00
40.000,00
60.000,00

4.200.000,00
600.000,00
240.000,00
5.700.000,00
450.000,00
135.000,00
432.000,00
50.000,00
40.000,00
60.000,00

20.000,00
25.000,00
80.000,00
22.000,00
105.000,00
700.000,00
150.000,00
180.000,00
170.000,00

20.000,00
25.000,00
80.000,00
22.000,00
105.000,00
700.000,00
150.000,00
180.000,00
170.000,00

85.000,00
74.000,00
260.000,00
23.000,00
100.000,00

85.000,00
74.000,00
260.000,00
23.000,00
100.000,00

80.000,00

80.000,00
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Извор финансирања за функ. 910
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 7

13.981.000,00

13.981.000,00

650.000,00
180.000,00
210.000,00
4.000.000,00
450.000,00
40.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00

650.000,00
180.000,00
210.000,00
4.000.000,00
450.000,00
40.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00

20.000,00
30.000,00
80.000,00
20.000,00
400.000,00
300.000,00
170.000,00
150.000,00

20.000,00
30.000,00
80.000,00
20.000,00
400.000,00
300.000,00
170.000,00
150.000,00

30.000,00
60.000,00
200.000,00
20.000,00
100.000,00

30.000,00
60.000,00
200.000,00
20.000,00
100.000,00

250.000,00

250.000,00

50.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00
50.000,00
20.000,00

7.970.000,00

7.970.000,00

Раздео 8
920 01952 ЕКОНОМСКА ШКОЛА

8

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

413100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300

193
194
195
196
197
198
199
200

423400
423700
423900
424300
425100
425200
426100
426300

201
202
203
204
205

426400
426600
426800
426900
472700

206 511300
207 512200
208 512600
209 515100

Накнаде у натури
Јубиларне награде
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Компјутерске услуге
Услуге ообразовања и
усаврш.запо.
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге
Медицинске услуге
Текуће поправке и одржав. зграде
Текуће поправке и одржав опреме
Административни материјал
Материјал за образов и усав
запосле
Материјал за саобраћај
Мат.за образовање културу и спорт
Материјал за домаћин.и угоститељ.
Материјал за посебне намене
Накнада из буџета за образ.
културу и спорт
Капитално одржаб. зграда и
објеката
Административна опрема
Oпрема за образ.кул.и спорт
Нематеријална имовина.
Извори финансирања за
функ.920
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 8

9

Датум: 25.12.2012.

Раздео 9
920 01731 ГИМНАЗИЈА
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

413100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300
423400
423700
423900
424900
425100
425200
426100
426300

228 426600
229 426800
230 426900
231 472700
232 511300
233 512200
234 515100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 25.12.2012.

Накнаде у натури
Јубиларне награде
Трошкови платног прометаа
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Трошкови комуникација
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Компјутерске услуге
Услуге образ. и усаврш.запослених
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одрж.зграде
Текуће поправке и одрж.опреме
Административни маеријал
Материјал за образ. и
усаврша.запос
Маеријал за образ.културу и спорт
Материјал за домаћинство и угост.

860.000,00
130.000,00
250.000,00
4.000.000,00
400.000,00
40.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
100.000,00
20.000,00
16.000,00
30.000,00
100.000,00
400.000,00
300.000,00
170.000,00
160.000,00

860.000,00
130.000,00
250.000,00
4.000.000,00
400.000,00
40.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
100.000,00
20.000,00
16.000,00
30.000,00
100.000,00
400.000,00
300.000,00
170.000,00
160.000,00

160.000,00
100.000,00

160.000,00
100.000,00

Материјал за посебне намене
Накнаде из буџета за образ.
културу и спорт
Капитално одрж. зграда и објеката
Администартивна опрема
Нематеријална имовина

18.000,00
110.000,00

18.000,00
110.000,00

250.000,00
100.000,00
20.000,00

250.000,00
100.000,00
20.000,00

8.084.000,00

8.084.000,00

5.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

5.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

3.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00

3.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00

Извор финансирања за функ. 920
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 9
Раздео 10
090 00265 НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

10

235 472000
236 472000
237 472000
238 472000
239 472000
240 472000

Центар за социјални рад
Ученичке награде
Трош. деце омет. у псих.физ.
развој
Остала социјална давања
Ост.соц.давања-Новорођенчад
Стипендије ученицима и
студентима
Извор финансирања за функ. 090
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01 Приход из буџета
Укупно раздео 10

Датум: 25.12.2012.

40.000.000,00

40.000.000,00

О.О Црвеног крста
Друштво за церебралну парализу
Удружење особа са инвалидитетом
Савез слепих
Савез глувих и наглувих
Куршумлија
Коло српских сестара

2.000.000,00
300.000,00
550.000,00
100.000,00
330.000,00

2.000.000,00
300.000,00
550.000,00
100.000,00
330.000,00

110.000,00

110.000,00

Српска православна црква
Стална конференц. градова и
општина
Парламентарне политичке странке
Остале невладине организације
Савез удружења бораца НОР-а
Друшт. за нег.трад."Стефан
Немања"
Удружење пошт.чет.среза
Косаничког
Архив- Прокупље
Удружење рома
Канцеларија за Роме
Комесаријат за избеглице
Путни трош. за децу са територије
општине Куршумлија-основна
школа Блаце и Блажево
Канцеларија за младе
Удружење одгајивача голубова
Удружење пчелара
Ловачко друштво «Соко»
Удружење риболоваца
Удруж. Грађ. Топлички Гвоздени
пук
Удружење пензионера
Удружење ратних ветерана
Канцеларија за рурални развој
Штаб за ванредне ситуације
Удружење Самокос
Удружење самохраних родитеља
"Зрачак"
Туристички кластер Радана
Извор финанирања за функ.110
01 Приход из буџета

450.000,00
200.000,00

450.000,00
200.000,00

500.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00

500.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00
170.000,00
600.000,00
7.000.000,00
100.000,00

200.000,00
170.000,00
600.000,00
7.000.000,00
100.000,00

1.600.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

1.600.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

500.000,00
150.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00

500.000,00
150.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00

200.000,00

200.000,00

Раздео 11
160 00000 ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

11

241
242
243
244
245

481000
481000
481000
481000
481000

246 481000
247 481000
248 481000
249
250
251
252

481000
481000
481000
481000

253 481000
254
255
256
257
258

481000
481000
481000
481000
481000

259
260
261
262
263
264

481000
481000
481000
481000
481000
481000

265
266
267
268
269
270

481000
481000
481000
481000
481000
481000

271 481000
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Укупно

Датум: 25.12.2012.

17.010.000,00

17.010.000,00

РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
Фонд за развој пољопривреде 15.000.000,00
општине Куршумлија
Развој предузетништва
15.000.000,00

15.000.000,00

раздео 11
Раздео 12
160 00001 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ
КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГО
МЕСТО

12

272 451000

160

273 481000

160
160

274 481000

275 465000

276 463000

560

700
810

277
278
279
280

481000
481000
481000
481000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Средства за Месне Заједнице

15.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

ЗДРАВСТВО
Накнада из буџета Дому Здравља

8.000.000,00

8.000.000,00

СПОРТ И КУЛТУРА
Спортски савез
КУД "Бата Лачковић"
КК "Милутин Ускоковић"
Културне манифестације

10.600.000,00
250.000,00
200.000,00
1.000.000,00

10.600.000,00
250.000,00
200.000,00
1.000.000,00

ЈПКД "Топлица"
ЈП СПЦ "Куршумлија"

30.000.000,00
10.000.000,00

30.000.000,00
10.000.000,00

Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 12

93.050.000,00

93.050.000,00

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
Фонд за заштититу животне
средине

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
281 451000
282 451000

13

160
160

Раздео 13
Субвенције
нефинансијским
организацијама
620 05617 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
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15.400.000,00
1.700.000,00
950.000,00

15.400.000,00
1.700.000,00
950.000,00

412300
416000
451000
451000

Плате и додаци запослених
Допринос за ПИО
Допринос
за
здравствено
осуигурање
Допринос за незапосленост
Награде бонуси и остали расходи
Јавна расвета
Јавна хигијена и зеленило

120.000,00
100.000,00
13.000.000,00
9.000.000,00

120.000,00
100.000,00
13.000.000,00
9.000.000,00

290 451000
291 451000

Зимско одржавање улица и путева
Изградња и реконс. улица и путева

6.000.000,00
37.000.000,00

6.000.000,00
37.000.000,00

292 451000

Попр. и одрж.лок.и некат.путева и
ул.
Одржавање Регионалних путева
Сигнализација
Канализација
Пројек. докум.-Урбан.план
Остали економски послови
Спортска хала
Водоснабдевање

30.000.000,00

30.000.000,00

55.125.000,00
2.500.000,00
12.000.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00
20.000.000,00

55.125.000,00
2.500.000,00
12.000.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00
20.000.000,00

225.395.000,00

225.395.000,00

200.000,00
5.200.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00

200.000,00
5.200.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

283 411100
284 412100
285 412200
286
287
288
289

293
294
295
296
297
298
299

451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000

Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 13
Раздео 14
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У
ИНФРАСТРУКТУРУ

14

620 05620
300
301
302
303
304
305
306
307

451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000

308
309
310
311

451000
451000
451000
451000

312 451000

Туристичка обележавања
Пројектна документација
Уређење парка
Изградња капеле
Уређење фасада
ПУ "Чаролија"
Изградња спортских терена
Изградња стамбеног објекта зграде
за избеглице и социјално
угроженим лицима
Обнова манастира Св. Никола
Парк -Расадник
Пројекат Прогрес
Социјално интегрисана
Куршумлија
Очистимо Србију
Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
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06 Приход од донација
Укупно раздео 14
Укупни расходи

Датум: 25.12.2012.

54.900.000,00
54.900.000,00
702.500.000,00 12.606.550,00 715.106.550,00

На пснпву шлана 6.став 1.ташка 3.и шлана 11. - 18. Закпна п финансираоу лпкалне
сампуправе («Службени гласник РС» бр.62/06, 47/011 и 93/12),шлана 32.став1.ташка 13. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Сллужбени гласник РС“ брпј 129/07) и шлана.41. Статута Ппщтине
Курщумлија («Службени лист Ппщтине Курщумлија » бр.22/08,03/09 и 7/011), на предлпг
Ппщтинскпг већа Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012 гпдине,
дпнела је
ПДЛУКУ
П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Пвпм пдлукпм увпде се лпкалне кпмуналне таксе на теритприји ппщтине Курщумлија и
утврђују се пбвезници, висина, плакщице, рпкпви и нашин плаћаоа лпкалне кпмуналне таксе.
Члан 2.
Пбвезник лпкалне кпмуналне таксе јесте кприсник права, предмета и услуга за шије је
кприщћеое прпписанп плаћаое лпкалне кпмуналне таксе.
Члан 3.
Таксена пбавеза настаје данпм ппшетка кптищћеоа права, предмета или услуге за шије је
кприщћеое прпписанп плаћаое лпкалне кпмуналне таксе и траје дпк траје кприщћеое права,
предмета или услуге.
Члан 4.
Пбвезник лпкалне кпмуналне таксе је дужан да пре кприщћеоа права, преднета или
услуга , за шије је кприщћеое прпписанп плаћаое лпкалне кпмуналне таксе, прибави рещеое
надлежнпг Пдељеоа Ппщтинске управе, псим пбвезника за лпкалну кпмуналну таксу из шлана 9.
ташка 1., 3., и 5. пве пдлуке.
Пбвезник лпкалне кпмуналне таксе је дужан да пре кприщћеоа права, предмета или
услуга, за шије је кприщћеое прпписанп плаћаое лпкалне кпмуналне таксе, изврщи пријаву
ппстпјаоа пснпва за плаћаое лпкалне кпмуналне таксе Ппщтинскпј управи – Пдељеоу за
лпкалну ппреску администрацију,бучет и финасије.
Члан 5.
Акп пбвезник лпкалне кпмуналне таксе не ппднесе пријаву за кприщћеое
права,предмета или услуга ,таксена пбавеза утврдиће се на пснпву ппдатака кпјима распплаже
надлежнп Пдељеое или путем инспекцијскпг надзпра.
Члан 6.
Пбвезник лпкалне кпмуналне таксе за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру дужан је
да ппднесе пријаву у рпку пд 10 дана пд дана ппшетка кприщћеоа.
Пбвезник је дужан да сваку прпмену (трајне или привремене пдјаве
делатнпсти,прпмене делатнпсти,прпмене лпкације пбјеката,стешаја или ликвидације и сл.)
пријави надлежнпј управи у рпку пд 10 дана пд дана настале прпмене.
Члан 7.
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Акп таксени пбвезник дпспелу кпмуналну таксу не плати у прпписанпм рпку изврщиће
се принудна наплата у складу са закпнпм кпјим је регулисана принудна наплата јавних прихпда.
Члан 8.
Лпкалне кпмуналне таксе не плаћају се за кприщћеое права, предмета и услуга, пд
стране државних пргана и прганизација, пргана и прганизација теритпријалне аутпнпмије и
јединица лпкалне сампуправе.
Члан 9.
Лпкалне кпмуналне таксе увпде се за:
1. истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру;
2. кприщћеое рекламнпг панпа, укљушујући и истицаое и исписиваое фирме ван
ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и прпстприма кпји припадају Ппщтини Курщумлија ( кплпвпзи,
трптпари, зелене ппврщине, бандере и слишнп);
3. држаое мптпрних, друмских и прикљушних впзила псим ппљппривредних впзила и
мащина ;
4. кприщћеое прпстпра на јавнним ппврщинама или испред ппслпвних прпстприја у
ппслпвне сврхе, псим ради прпдаје щтампе, коига и других публикација, прпизвпда старих и
уметнишких заната и дпмаће радинпсти ;
5. држаое средстава за игру (« забавне игре »);
6. кприщћеое слпбпдних ппврщина за камппве, ппстављаое щатпра или друге пбјекте
привременпг кприщћеоа;
7.заузеће јавне ппврщине грађевинским материјалпм и за извпђеое грађевинских
радпва.
Члан 10.
Средства кпја се пстваре наплатпм лпкалних кпмуналних такса су извпрни прихпд бучета
ппщтине.
Члан 11.
Утврђиваое , наплату кап и ппслпве кпнтрпле наплате лпкалне кпмуналне таксе, врщи
Ппщтинска управа-Пдељеое за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије.
Члан 12.
Таксенпм тарифпм , кпја је саставни деп пве пдлуке , утврђује се лпкалне кпмуналне таксе
у разлишитпј висини, зависнп пд врсте делатнпсти, ппврщине и технишкп-упптребних
карактеристика пбјеката пп зпнама у кпјима се налазе пбјекти, предмети или врще услуге за
кпје се плаћају таксе.
Члан 13.
Лпкалне кпмуналне таксе утврђују се у разлишитпј висини пп зпнама у кпјима се налазе
пбјекти , предмети или врще услуге и тп:
Iа екстра ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд раскрснице улице 16. Фебруар са улицпм Прплетерских бригада, левпм странпм
Прплетерских бригада дп Немаоине улице, Немаоинпм улицпм дп мпста на реци Тпплици,
левпм странпм Тпплице дп кланице пд кланице дп ппшетка улице 7. Јули, левпм странпм улице
7. Јули дп раскрснице са улицпм Карађпрђевпм, левпм странпм улице Карађпрђеве дп
раскрснице са улицпм 16. Фебруар, левпм странпм улице 16. Фебруар дп раскрснице са улицпм
Прплетерских бригада.
I б ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
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Улица 16. Фебруар пд гвпзденпг мпста деснпм станпм железнишке пруге дп железнишке станице,
правац улице 4. Јули, улица Милпја Закића дп кружнпг тпка, Оегпщевпм улицпм дп улице Вука
Карачића, улицпм Вука Карачића дп улице Милана Тпплице, улицпм Милана Тпплице правп дп
реке Тпплице, левпм странпм реке Тпплице (узвпднп) дп правца према улици Стевана
Првпвеншанпг дп канала, деснпм странпм канала дп улице Др.Мелгарад, улицпм Др.Мелгарда
дп улице Милутина Ускпкпвића, улицпм Милутина Ускпкпвића дп улице Р.М.''Самп'' дп
гвпзденпг мпста, сем дела града кпји је пбухваћен Iа екстра зпнпм.
II ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд прве веће кривине у насељу Маркпвиће пптпкпм дп старпг села (севернп), деснп правац
прекп Баћпглавскпг пптпка дп улице Баћпглавске дп скретаоа према нпвпј касарни,
Баћпглавскпм улицпм дп улице Ћирила и Метпдија, улицпм Ћирила и Метпдија дп улице
Филипа Филиппвића и краја улице Оегпщеве, правац крај улице Петра Драпщина дп краја улице
Петра Драпщина, правац север улице Дпктпра Хачића дп улице Тпплишке, Тпплишкпм улицпм дп
канала, каналпм дп улице Дпопмикуљанске, улицпм Дпопмукуљанскпм дп улице Милана
Ракића, пд улице Милана Ракића правац улице Антпна Антпнијевића, правац улице Паншићеве,
улицпм Паншићевпм дп краја улице Дпситеја Пбрадпвића, ,пд краја улице Дпситеја Пбрадпвића
наставља правац дп улице Др.Мелгарда кпд прппуста канала,правац дп врха улице Вукпја
Јпванпвића Пилпта деснпм странпм улице Вукпја Јпванпвића Пилпта дп улице Коегиое Милице
левпм странпм улице Коегиое Милице и правцем дп кривине приступнпг пута за прекидну
кпмпру,деснпм странпм приступнпг пута дп краја улице Светпг Саве,пптпкпм дп улице
Р.М.''Самп'', пд улице Р.М.''Самп'' дп правца Хладоаше и реке Тпплице, рекпм Тпплицпм дп
железнишкпг мпста на ущћу, пд мпста железнишкпм пругпм дп укрщтаоа пруга дп ппдвпжоака
кпд Кастратскпг грпбља,деснпм странпм излаза на улицу Кпсаншић Ивана, правац улице
Кпсаншић Ивана деп насеља Кастрат, јужна страна дп надвпжоака, железнишкпм пругпм дп
бункера, левпм странпм реке Баоске дп Мирнишкпг пптпка, деснпм странпм улице Кпспвске дп
Маркпвићкпг пптпка, прва већа кривина у насељу Маркпвиће.
У пву зпну спада и грађевинскп земљищте на ппдрушју Курщумлијске и Прплпм баое.
III ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд границе II зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпг ГУП-пм. Пва зпна пбухвата и
грађевинскп земљищте на ппдрушју Лукпвске баое.
Члан 14.
Таксени пбвезник кпји пре дпбијаоа рещеоа надлежнпг пргана ппшне са кприщћеоем
права, предмета и услуга,за шије је кприщћеое прпписанп плаћаое лпкалне кпмуналне
таксе,пднпснп не ппднесе пријаву у рпкпвима прпписаним шланпм 6 пве Пдлуке,казниће се за
прекрщај и тп:
-правнп лице нпвшанпм казнпм пд 5.000,00 дп 200.000,00 динара,
-пдгпвпрнп лице у правнпм лицу нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 2.000,00 дп
25.000,00
динара.
-предузетник нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 5.000,00 дп 50.000,00 динара
-физишкп лице нпвшанпм казнпм пд 2.500,00 динара.
Члан 15.
Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре кпја пбављају
делатнпст на теритприји ппщтине Курщумлија, а пбвезници су кпмуналне таксе за истицаое
фирме на ппслпвнпм прпстпру дужни су да најкасније дп 1.марта текуће гпдине дпставе дпказ п
висини гпдищоих прихпда у претхпднпј гпдини, кап и дпказ п разврставаоу у средоа или
велика правна лица акп је билп прпмене у статусу.
Акп малп правнп лице благпвременп не ппднесе дпказ п висини прихпда у претхпднпј
гпдини или акп не дпстави дпказ п разврставаоу у средоа или велика правна лица ппд услпвпм
да је билп тих прпмена казниће се за прекрщај нпвшанпм казнпм:
1.правнп лице – пд 50.000 дп 500.000,пп динара,
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2.физишкп лице и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу – пд 5.000 дп 25.000 динара.
Члан 16.
Надзпр над применпм пдредаба пве пдлуке врщи Ппщтинска управа- Пдељеое за
лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије.
Ппслпве инспекцијскпг надзпра над применпм пдредаба пве пдлуке врщи Ппщтинска
управа –Надлежна инцпекција.
Члан 17.
Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама бр.I-434-2/011 пд 01.04.2011.гпдине
(«Службени лист Ппщтине Курщумлија » бр. 3/2011) и Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п
лпкалним кпмуналним таксама бр.I-02-132/012 пд 15.11.2012.гпдине престају да важе пд
01.01.2013.гпдине.
Члан 18.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у « Службенпм листу
Ппщтина Курщумлија » а примеоиваће се пд 01.01.2013.

Брпј:I-02-168/012
У Куршумлија дана: 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
ТАКСЕНА
ТАРИФА
Тарифни брпј 1.
За истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру (фирмарина) утврђује се лпкална кпмунална
такса и тп:
Ред
Бр. ДЕЛАТНПСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Банкарствп
Псигураое импвине и лица
Прпизвпдоа и тргпвина нафтпм и дериватима нафте
Прпизвпдоа тргпвине на великп дуванским прпизвпдима
Прпизвпдоа цемента
Ппщтанских, мпбилних и телефпнских услуга
Електрппривреде
Казина, кпнцкарнице, кладипнице, бингп сала и пружаое кпцкарских
услуга и нпћних барпва и дискптека
Велика предузећа
Средоа предузећа
Мала предузећа-прекп 50.000.000,пп динара

Изнпс у брпју
прпсешних
зарада
10
10
10
10
10
10
10
10
3
2
2

НАППМЕНА:
Ппд прпсешнпм зарадпм у смислу претхпднпг става, сматра се прпсешна зарада пп
заппсленпм пстварена на теритприји ппщтине Курщумлија у перипду јануар-август, гпдине кпја
претхпди гпдини за кпју се утврђује фирмарина, према ппдацима Републишкпг пргана надлежнпг
за ппслпве статистике.
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Изузетнп, Ппщтинска управа ппщтине Курщумлија мпже утврдити и већи изнпс
фирмарине уз претхпдну сагласнпст Министарства надлежнпг за финансије.
Пбвезници лпкалне кпмуналне таксе за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру су сва
правна и физишка лица кпји су уписани у регистар АПР.
Фирма у смислу пве пдлуке, јесте сваки истакнути назив или име кпје упућује на тп да
правнп или физишкп лице пбавља пдређену делатнпст (НАТПИС НА ВРАТИМА СТАНА,ИЛИ
КУЋЕ,ППШТАНСКПМ САНДУЧЕТУ.)
Акп се на једнпм ппслпвнпм пбјекту налази вище истакнутих фирми истпг пбвезника,
такса се плаћа самп за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван ппслпвнпг пбјекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Пслпбпђени су плаћаоа лпкалне таксе из пвпг тарифнпг брпја пбвезници кпји имају
статус мирпваоа(привремена пдјава).
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју, утврђује се у гпдищоем изнпсу.
2. Пбвезници из пвпг тарифнпг брпја су правна или физишка лица.Такса на фирму плаћа се за
седищте,представнищтвп или сваку ппслпвну јединицу правнпг лица на теритприју Ппщтине
Курщумлија.
3. Таксени пбвезници, шије је седищте на теритприји ппщтине Курщумлија и таксени пбвезници
шије је седищте ван теритприје ппщтине Курщумлија,кпмуналну таксу утврђену пвим тарифним
брпјем плаћају за један ппслпвни пбјекат, а за сваки други ппслпвни пбјекат плаћају кпмуналну
таксу умаоену за 80%.
4. Пд пбавезе плаћаоа таксе пп пвпм тарифнпм брпју , изузимају се устанпве
шији је
псниваш Скупщтина Ппщтине, удружеое грађана, хуманитарне, сппртске и друге непрпфитне
прганизације.
5. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се месешнп, у висини 1/12 гпдищоег изнпса таксе, и тп
дп 15-пг у месецу, за претхпдни месец.
Тарифни брпј 2.
Кприщћеое рекламних панпа, укљушујући и истицаое и исписиваое фирме ван
ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и прпстприма кпји припадају ппщтини Курщумлија (кплпвпзи,
трптпари, зелене ппврщине, бандере и слишнп), плаћа се лпкална кпмунална такса за сваку
ппјединашнп истакнуту фирму, ван ппслпвнпг прпстпра где се делатнпст пбавља.
Лпкална кпмунална такса из пвпг тарифнпг брпја, на гпдищоем нивпу за правна лица и
предузетнике изнпси 20% пдгпварајућег изнпса утврђенпг у таксенпј тарифи пве Пдлуке.
НАППМЕНА:
1. Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа правнп или физишкп лице шија је фирма истакнута, на
пснпву задужеоа пд стране Ппщтинске управе – Пдељеоа за лпкалну ппреску
администрацију,бучет и финансије а пп претхпднп издатпм пдпбреоу Ппщтинске управе –
Пдељеоа за привреду и екпнпмски развпј .
2. Ппщтинска управа - Пдељеое за привреду и екпнпмски развпј дужнп је да један примерак
пдпбреоа за истицаое и исписиваое фирме ван ппслпвниг прпстпра, дпстави Ппщтинскпј
управи- Пдељеоу за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије са следећим
ппдацима:
- за правна лица : ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј правнпг лица и текући
рашун, ташна адреса седищта правнпг лица, делатнпст.
- за физишка лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј, текући рашун, брпј лишне
карте и назив радое са ташнпм адреспм, делатнпст.
ТАРИФНИ БРПЈ 3
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За држаое мптпрних, друмских и прикљушних впзила, псим ппљппривредних впзила и
мащина утврђује се лпкална кпмунална такса кпја се плаћа приликпм регистрације впзила и тп:
За теретна впзила:
За камипне дп 2 т нпсивпсти - 1.200 динара,
За камипне пд 2 т дп 5 т нпсивпсти – 1.600 динара,
За камипне пд 5 т дп 12 т нпсивпсти - 2.800 динара,
За камипне прекп 12 т нпсивпсти - 4.000 динара.
За теретне и радне прикплице (за путнишке аутпмпбиле) дп 500 динара;
За путнишка впзила:
Дп 1.150 цм3 - 400 динара,
Прекп 1.150 цм3 дп 1.300 цм3 - 800 динара,
Прекп 1.300 цм дп 1.600 цм - 1.200 динара,
Прекп 1.600 цм дп 2.000 цм3 - 1.600 динара,
Прекп 2.000 цм3 дп 3.000 цм3 - 2.400 динара,
Прекп 3.000 цм3 - 4.000 динара;
За мптпцикле:
Дп 125 цм3 - 320 динара,
Прекп 125 цм3 дп 250 цм3 - 480 динара,
Прекп 250 цм3 дп 500 цм3 - 800 динара,
Прекп 500 цм3 дп 1.200 цм3 - 960 динара,
Прекп 1.200 цм3 - 1.200 динара.
5) За аутпбусе и кпмби бусеве дп 50 динара пп регистрпванпм седищту;
6) За прикљушна впзила: теретне прикплице, пплуприкплице и специјалне теретне
прикплице за превпз пдређених врста терета:
- 1 т нпсивпсти - 320 динара,
- пд 1 т дп 5 т нпсивпсти - 560 динара,
- пд 5 т дп 10 т нпсивпсти - 760 динара,
- пд 10 т дп 12 т нпсивпсти - 1.040 динара,
- нпсивпсти прекп 12 т - 1.600 динара,
7) за вушна впзила (тегљаше):
- шија је снага мптпра дп 66 килпвата - 1.200 динара,
- шија је снага мптпра пд 66-96 килпвата - 1.600 динара,
- шија је снага мптпра пд 96-132 килпвата - 2.000 динара,
- шија је снага мптпра пд 132-177 килпвата - 2.400 динара,
- шија је снага мптпра прекп 177 килпвата - 3.200 динара.
8) За радна впзила, специјална адаптирана впзила за превпз реквизита за путујуће
забаве, радое и атестирана специјализпвана впзила за превпз пшела - 800 динара.
НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у гпдищоем изнпсу.
2. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се приликпм регистрације мптпрних, друмских и
прикљушних впзила.
3. Таксу из пвпг тарифнпг брпја не плаћају државни пргани и пргани лпкалне сампуправе,
прганизације и устанпве и Јавна предузећа за специјална впзила, кпја су у неппсреднпј функцији
пбављаоа кпмуналне делатнпсти.
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4. Такса из пвпг рарифнпг брпја не плаћа се за путнишка впзила и друга превпзна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и вище телеснпг пщтећеоа, акп им впзилп служи за
лишну упптребу.
Тарифни брпј 4.
За кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама или испред ппслпвних прпстприја у
пппслпвне сврхе, псим ради прпдаје щтампе, коига, и других публикација, прпизвпди старих и
уметнишких заната и дпмаће радинпсти, пд свакпг целпг или заппшетпг m² кприщћенпг прпстпра,
а пп зпнама пдређеним у шлану 13. пве пдлуке, утврђује се лпкална кпмунална такса дневнп и
тп:
- за пбављаое ппслпвне делатнпсти( ппкретни привремени пбјекти-тезге, уређаји за
сладплед и напитке, апарати за кпкице, расхладне витрине и други лакп ппкретни пбјекти за
прпдају рпбе на малп и врщеое занатских услуга), лпкална кпмунална такса се утврђује:
I а Зпна ................................................................................ 18 динара
I Зпна ................................................................................ 15 динара
II Зпна ................................................................................ 13 динара
III Зпна ................................................................................. 5 динара
- за ппстављаое летоих бащти, лпкална кпмунална такса се утврђује:
I а Зпна ................................................................................ 10 динара
I Зпна.................................................................................. 5 динара
II Зпна................................................................................... 4 динара
III Зпна.....................................................................................3динара
-за прпдају и излагаое прпизвпда,пднпснп рпбе или другп заузимаое
I а Зпна ................................................................................ 18 динара
I Зпна.................................................................................. 15 динара
II Зпна................................................................................... 10 динара
III Зпна..................................................................................... 8 динара

за заузимаое трптпара,за ппстављаое пбјеката за прпдају прпизвпда,пружаое угпститељских
услуга лпкална кпмунална такса се утврђује:
I а Зпна ................................................................................ 20 динара
I Зпна .................................................................................. 15 динара
II Зпна................................................................................... 5 динара
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III Зпна.................................................................................. . 4 динара
за кприщћеое јавне ппврщине за ппстављаое тенди такса се утврђује на месешнпм нивпу и тп:
I а Зпна ................................................................................ 35 динара
I Зпна .................................................................................. 30 динара
II Зпна................................................................................... 22,5 динара
III Зпна................................................................................... 15,5 динара
-за кприщћеое јавне ппврщине за изнајмљиваое дешјих аутпмпбила,мптпра впзић и слишнп
такса се плаћа пп впзилу дневнп 44 динара :
-за ппстављаое телефпнских гпвпрница пп апарату дневнп 55 динара
- за тезге ппстављене у дане трајаоа манифестација, у дане државних, верских и других
празника, за прпдају цвећа, украсних предмета, шеститка, сувенира и слишнп, лпкална кпмунална
такса се утврђује пп 1 m² заузете ппврщине у изнпсу пд 220 динара.
НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у дневнпм изнпсу(псим за тенде такса се утврђује
месешнп).
2. Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа правнп или физишкп лице, на пснпву задужеоа пд стране
Ппщтинске управе-Пдељеоа за лпкалну ппрску администрацију ,бучет и финансије а пп
предхпднп издатпм пдпбреоу Ппщтинске управе-Пдељеоа за привреду и екпнпмски развпј.
3. Таксу из алинеје 4. пвпг тарифнпг брпја , не плаћа ппщтина за ппстављаое забавних пбјеката
на јавнпј ппврщини.
4. Ппщтинска управа-Пдељеое за привреду и екпнпмски развпј, дужнп је да један примерак
пдпбреоа за кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама у ппслпвне сврхе, дпстави Ппщтинскпј
управи-Пдељеоу за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије:``
- за правна лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј правнпг лица и текући
рашун, ташна адреса седищта правнпг лица, делатнпст.
- за физишка лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј, текући рашун, брпј лишне
карте и назив радое са ташнпм адреспм, делатнпст.
5. Такса пп пвпм тарифпм брпју плаћа се сразмернп времену кприщћеоа и тп:
- у слушају кприщћеоа прпстпра на јавнпј ппврщини из алинеје 1. , 2,3.4 пвпг тарифнпг
брпја, такса се плаћа месешнп дп 15-пг у месецу за претхпдни месец, псим кприщћеоа дп
тридесет дана, где се такса плаћа у пунпм изнпсу.
- у слушају кприщћеоа прпстпра на јавнпј ппврщини из алинеје ,5,6,7,8 пвпг тарифнпг брпја,
такса се плаћа уцелпст.
Сва правна и физишка лица кпју кпристе јавне ппврщине за ппстављаое летоих
бащти,прпдају рпбе и тенди истпвременп, плаћају таксу самп за ппстављаое летоих бащти –
пднпснп прпдају рпбе,дпк кпристе јавну ппврщину за ппстављаое летоих бащти-пднпснп
прпдају рпбе,укпликп наставе кприщћеое јавне ппврщине за ппстављаое тенди апслпбпде
јавну ппврщину плаћају таксу самп за ппстављаое тенди.
Тарифни брпј 5.
За држаое средстава за игру («забавне игре»), утврђује се лпкална кпмунална такса и тп:
- пп апарату за забавне игре ( кпмпјутери, флипери, билијар, видеп игре, стпни фудбал и
слишнп ).................................................................33 динара
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НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у дневнпм изнпсу.
2. Пбвезник таксе из пвпг тарифнпг брпја, је правнп или физишкп лице кпје држи средства и
апарате за забавне игре.
3. Таксени пбвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Ппщтинскпј управиПдељеоу за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије пре ппшетка кптищћеоа
стедстава за игру.
Пријава садржи:
- за правна лица: ппрески идентификаципни брпј , матишни брпј правнпг лица и текући
рашун, ташну адресу седищта правнпг лица; адресу места држаоа апарата, врсту, марку, тип и
серијски брпј апрата и датум ппшетка кприщћеоа средстава за игру.
- за физишка лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј, текући рашун, брпј лишне
карте и назив радое са ташнпм адреспм, адресу места држаоа апарата, врсту, марку, тип и
серијски брпј апарата и датум ппшетка кприщћеоа средстава за игру.
4. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се стазмернп времену кприщћеоа, дп 15-пг у месецу за
претхпдни месец.
Тарифни брпј 6.
За кприщћеое слпбпдних ппврщина за камппве, ппстављаое щатпра или друге пбјекте
привременпг кприщћеоа утврђује се лпкална кпмунална такса за сваки m² заузете ппврщине
14,00 динара.
НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у дневнпм изнпсу.
2. Пбвезник таксе из пвпг тарифнпг брпја, је кприсник ппврщине за ппстављаое камппва, щатпра
или других слишних пбјеката.
3. Таксу пп пвпм тарифнпм брпју не плаћају кприсници слпбпдних ппврщина за хуманитарне,
културне и сппртске пптребе.
4. Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа правнп или физишкп лице, на пснпву задужеоа пд стране
Ппщтинске управе- Пдељеоа за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије а пп
претхпднп издатпм пдпбреоу Ппщтинске управе-Пдељеоа за привреду и екпнпмски развпј.
5. . Ппщтинска управа - Пдељеое за привреду и екпнпмски развпј дужнп је да један примерак
пдпбреоа за кприщћеое пбале у ппслпвне и билп кпје друге сврхе, дпстави Ппщтинскпј управиПдељеоу за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије са следећим ппдацима:
- за правна лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј правнпг лица и текући рашун,
ташна адреса седищта правнпг лица;
- за физишка лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј, текући рашун, врпј лишне
карте и назив радое са ташнпм адреспм.
6. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се сразмернп времену кприщћеоа, и тп пре ппшетка
кприщћеоа слпбпдне ппврщине.
Тарифни брпј 7.
За заузеће јавне ппврщине грађевинским материјалпм и за извпђеое грађевинских радпва,
утврђује се лпкална кпмунална такса и тп:
- при изградои пбјекта пп m² заузете ппврщине...........................55 динара.
- при извпђеоу радпва кпји изискују раскппаваое кплпвпза и трптпара пп
m²..........................................................................................................110 динара.
НАППМЕНА:
1. Такса пп пвпм брпју утврђује се у дневнпм изнпсу.
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2. Пбвезник таксе из алинеје 1. пвпг тарифнпг брпја јесте инвенститпр и исту плаћа пд дана
заузећа јавне ппврщине дп дпврщетка градое.
3. Пбвезник таксе из алинеје 2. пвпг Тарифнпг брпја , јесте извпђаш радпва и исту плаћа пд дана
заузећа.
4. Такса из алинеје 2. пвпг тарифнпг брпја , не плаћа се акп се раскппаваое врщи збпг
рекпнструкције кплпвпза и трптпара кап и приликпм извпђеоа радпва Јавних кпмуналних
предузећа у сврху дпвпђеоа пбјеката у функцију.
5. Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа правнп или физишкп лице, на пснпву задужеоа пд стране
Ппщтинске управе- Пдељеоа за лпкалну ппреску администрацију,бучет и финансије а пп
претхпднп издатпм пдпбреоу Ппщтинске управе-Пдељеоа за привреду и екпнпмски развпј.
6. Ппщтинска управа- Пдељеое за привреду и екпнпмски развпј дужнп је да један примерак
пдпбреоа за заузеће јавне ппврщине грађевински материјалпм , дпстави Ппщтинскпј управиПдељеоу за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије са следећим ппдацима:
- за правна лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј правнпг лица и текући
рашун, ташна адреса седищта правнпг лица;
- за физишка лица: ппрески идентификаципни брпј, матишни брпј, текући рашун, брпј лишне
карте и назив радое са ташнпм адреспм.
7. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се сразмарнп времену кприщћеоа, и тп пре заузећа
јавне ппврщине.
На пснпву шлана 8.Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06,
47/011 и 93/012) шлана 5.и 6.Закпна п ппрезу на импвину („Сл.гласник РС“ бр.26/01, 45/02, 80/02
и 135/04), Правилника п нашину утврђиваоа пснпвице ппреза на импвину и права на
неппкретнпстима („Сл.гласник РС“ бр38/01, 45/04) и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија
(„Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), а на предлпг Ппщтинскпг већа ппщтине
Курщумлија, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине,
дпнела је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П УТВРЂИВАОУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНПСТИ
НЕППКРЕТНПСТИ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
У Пдлуци п утврђиваоу тржищне вреднпсти неппкретнпсти на теритприји ппщтине
Курщумлија бр.I-433-7/2010 пд 22.04.2010.гпдине меоа се шлан 4 и гласи:
- Пва Пдлука ће се примеоивати за 2013.гпдину.
Члан 2.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј:I-02-166/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 220.Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 и
24/011), шлана 32.став 1.ташка 14.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине, дпнела је
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ПДЛУКУ
П УТВРЂИВАОУ НАКНАДЕ ЗА КПРИШЋЕОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
I.

Пснпвне пдредбе

Члан 1.
Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта плаћа се у складу са Закпнпм п
планираоу и изградои Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 и 24/011) све дпк иста
не буде интегрисана у ппрез на импвину, и тп:
- За кприщћеое изграђенпг грађевинскпг земљищта и
- За кприщћеое неизграђенпг грађевинскпг земљищта.
Члан 2.
Пвпм Пдлукпм утврђују се пбвезници накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта,
мерила за пдређиваое висине накнаде, висина накнаде и нашин утврђиваоа и плаћаоа накнаде
за кприщћеое грађевинскпг земљищта.
II. Пбвезници накнаде за кпришћеое грађевинскпг земљишта
Члан 3.
Пбвезници накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта су:
- Власник пбјекта и нпсилац права распплагаоа на пбјекту изграђенпм на градскпм
грађевинскпм земљищту;
- Нпсилац права кприщћеоа на пбјекту, пднпснп ппсебнпм делу пбјекта, а акп је
пбјекат пднпснп ппсебан деп пбјекта дат у закуп, накнаду плаћа закупац пбјекта
пднпснп дела пбјекта;
- Власник пднпснп закупац стана у стамбенпј згради;
- Власник пднпснп кприсник неизграђенпг градскпг грађевинскпг земљищта;
- Власник пднпснп нпсилац права градскпг грађевинскпг земљищта у грађевинскпм
ппдрушју, у слушају привременпг кприщћеоа тпг земљищта у ппслпвне сврхе или за
станпваое, акп је тп земљищте средствима ппщтине или другим средствима у
државнпј свпјини ппремљенп пснпвним пбјектима кпмуналне инфраструктуре.
Пбвезници накнаде за кприщћеое градскпг грађевинскпг земљищта су правна и физишка
лица из става 1.пвпг шлана, кпја тп земљищте кпристе, без пбзира на пблик свпјине на
грађевинскпм земљищту.
III. Мерила за утврђиваое висине накнаде за кпришћеое грађевинскпг земљишта
Члан 4.
Градскп грађевинскп земљищте кап неппкретнпст ппсебне врсте кпристи се:
- Пп пснпву свпјине на тпм земљищту,
- Пп пснпву свпјине на пбјекту кпји је изграђен на кпнкретнпј грађевинскпг парцели,
- Пп пснпву кприщћеоа пбјеката изграђенпг на тпм земљищту,
- Пп пснпву акта п даваоу у закуп градскпг грађевинскпг земљищта.
Мерила за пдређиваое висине накнаде из пве Пдлуке представљају пплпжај
грађевинскпг земљищта у насељима, пбим и степен уређенпсти земљищта, ппремљенпст
земљищта пбјектима друщтвенпг стандарда, сапбраћаја, ппвезанпст са центрпм града, радним
зпнама и другим садржајима кап и ппгпднпсти кпје земљищте има за кприсника; а за
грађевинскп земљищте у грађевинскпм ппдрушју, кап мерила се кпристи ппремљенпст пснпвним
пбјектима кпмуналне инфраструктуре (електришна мрежа, впдпвпд, приступни пут и сл.).
Члан 5.

Страна 80

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 25.12.2012.

На пснпву критеријума из шлана 5.став 2.пве Пдлуке, пднпснп степена и пбима
уређенпсти грађевинскпг земљищта кап и ппгпднпсти кпје тп земљищте пружа, а ради
пдређиваоа висине накнаде за оегпвп кприщћеое утврђују се зпне и тп:
I а екстра ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд раскрснице улице 16.фебруар са улицпм Прплетерских бригада, левпм странпм
Прплетерских бригада дп Немаоине улице. Немаоинпм улицпм дп мпста на реци Тпплици,
левпм странпм Тпплице дп кланице пд кланице дп ппшетка улице 7.Јули, левпм странпм улице
7.Јули дп раскрснице са улицпм Карађпрђевпм, левпм странпм улице Карађпрђеве дп
раскрснице са улиицпм 16.фебруар, левпм странпм улице 16.фебруар дп раскрснице са улицпм
Прплетерских бригада.
I б ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Улица 16.фебруар пд гвпзденпг мпста деснпм странпм железнишке пруге дп железнишке
станице, правац улице 4.Јули, улица Милпја Закића дп кружнпг тпка, Оегпщевпм улицпм дп
улице Вука Карачића, улицпм Вука Карачића дп улице Милана Тпплице, улицпм Милана
Тпплице правп дп реке Тпплице, левпм странпм реке Тпплице (узвпднп) дп правца према улици
Стефана Првпвеншанпг дп канала, деснпм странпм канала дп улице Др Мелгарда, улицпм
Др.Мелгарда дп улице Милутина Ускпкпвића, улицпм Милутина Ускпкпвића дп улице Р.М.Самп
дп гвпзденпг мпста, сем дела града кпја је пбухваћен Ia екстра зпнпм.
II ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд прве веће кривине у насељу Маркпвиће пптпкпм дп старпг села (севернп), деснп
правац прекп Баћпглавскпг пптпка дп улице Баћпглавске дп скретаоа према нпвпј касарни,
Баћпглавскпм улицпм дп улице Ћирила и Метпдија, улицпм Ћирила и Метпдија дп улице
Филипа Филиппвића и краја улице Оегпщеве, правац крај улице Петра Драпщина дп краја улице
Петра Драпщина, правац север улице Др.Хачића дп улице Тпплишке, Тпплишкпм улицпм дп
канала, каналпм дп улице Дпопмикуљанске, улицпм Дпопмикуљанскпм дп улице Милана
Ракића, пд улице Милана Ракића правац улице Антпна Антпнијевића, правац улице Паншићеве,
улицпм Паншићевпм дп краја улице Дпситеја Пбрадпвића, пд краја улице Дпситеја Пбрадпвића
наставља правац дп улице Др Мелгарда кпд прппуста канала, правац дп врха улице Вукпја
Јпванпвића Пилпта деснпм странпм улице вукпја Јпванпвића Пилпта дп улице Кнегиое Милице,
левпм улицпм Кнегиое Милице и правцем дп кривине приступнпг пута за прекидну кпмпру,
деснпм странпм приступнпг пута дп краја улице Светпг Саве, пптпкпм дп улице Р.М.Самп пд
улице Р.М.Самп дп правца хладоаше и реке Тпплице, рекпм Тпплицпм дп железнишкпг мпста на
ущћу, пд мпста железнишкпм пругпм дп укрщтаоа пруга дп ппдвпжоака кпд кастратскпг грпбља,
деснпм странпм излази на улицу Кпсаншић Ивана, правац улице Кпсаншић Ивана деп насеља
Кастрат, јужна страна дп надвпжоака, железнишкпм пругпм дп бункера, левпм странпм реке
Баоске дп мирнишкпг пптпка, деснпм странпм улице Кпспвске дп Маркпвићкпг пптпка, прва
већа кривина у насељу Маркпвиће.
У пву зпну спада и грађевинскп земљищте на ппдрушју Курщумлијске и Прплпм Баое.
III ЗПНА кпја пбухвата ппдрушје пгранишенп на следећи нашин:
Пд границе II зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпг ГУП-пм. Пва зпна пбухвата и
грађевинскп земљищте на ппдрушју Лукпвске Баое.
IV Висина накнаде и начин утврђиваоа и плаћаоа накнаде за кпришћеое грађевинскпг
земљишта
Члан 6.
Висина накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта пп 1м2 брутп развијене
ппврщине изнпси гпдищое за стамбени прпстпр, ппслпвни прпстпр, за неизграђенп земљищте
пп зпнама и тп:
I a екстра зпна
Iб зпна
II зпна
III зпна

Страна 81

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

-стамбени прпстпр
9,90
- ппслпвни прпстпр
79,пп
-неизграђенп земљищте 6,20

6,20
57,20
3,80

5,00
45,80
2,60

Датум: 25.12.2012.
3,30
38,50
1,70

Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта за прпизвпдна предузећа умаоује се за
50%.
Члан 7.
За пбјекте линијске инфраструктуре плаћа се накнада зависнп пд пптерећенпсти
земљищта пбјектима и пд врсте грађевинскпг земљищта на кпме се пбјекти налазе.
Пптерећенпст земљищта пбјектима за електрп-мрежу изнпси 3000 м2 пп килпметру
мреже.
Висина накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта пп 1м2 изнпси гпдищое за
пбјекте кпји су изграђени на градскпм грађевинскпм земљищту(ГГЗ):
За нискпнаппнску електрп мрежу: ГГЗ-100,пп динара.
За виспкпнаппнску електрп мрежу: ГГЗ-50,пп динара.
Накнаду за кприщћеое грађевинскпг земљищта впјска Србије – Министарствп пдбране
плаћа за пбјекте кпји су намеоени за пдбрану земље у висини пд 50% пд накнаде кпја је
предвиђена у шлану 7.пве Пдлуке за ппслпвни прпстпр у зависнпсти пд зпне у кпјпј се налази.
Накнаду за кприщћеое грађевинскпг земљищта власници телефпнскпг кабла ппдземнпг
и висећег, плаћају пп метру дужнпм и тп: 8,пп дин/м.
Накнаду за кприщћеое грађевинскпг земљищта власници каблпвске телевизије плаћају
пп метру дужнпм и тп: 11,пп дин/м.
Власници угпститељских пбјеката кпји имају летое бащте кпји су изградили на свпм
земљищту, грађевинскпм земљищту на кпјем имају правп кприщћеоа или на грађевинскпм
земљищту кпје су дпбили у закуп пп пснпву шлана 81.Закпна п планираоу и изградои плаћају
накнаду за кприщћеое грађевинскпг земљищта у висини пд 25% пд накнаде предвиђене за
ппслпвни прпстпр из шлана 7.Пдлуке у зависнпсти у кпјпј се зпни летое бащте налазе.
Члан 8.
Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта не плаћа се за грађевинскп земљищте
кпје се кпристи:
1. За јавне ппврщине (улице, трптпаре, паркпве и скверпве), акп се не кпристе у
ппслпвне сврхе,
2. За све сппртске терене и прпстприје за рекреацију уккљушујући терене и прпстприје
пвакве врсте кпје се налазе у кругу предузећа или друге прганизације,
3. За грпбља и деппније, за смеће службе јавне шистпће,
4. За бплнице, щкпле, дешије вртиће и ЈК предузећа шији је псниваш ппщтина,
5. За пбјекте спцијалне защтите за смещтај избеглих лица и за пбјекте верских
заједница.
Члан 9.
У изузетним слушајевима пслпбпдиће се пбавеза плаћаоа накнаде за кприщћеое
грађевинскпг земљищта и тп:
1. Пбвезник накнаде – грађанин за све врсте дпк прима сталну спцијалну ппмпћ, ппд
услпвпм да шланпви оегпвпг дпмаћинства не пстварују никакве прихпде и да нису
сппспбни за привређиваое.
Пслпбађаое пд пбавеза плаћаоа накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта према
пдредбама претхпднпг става врщи надлежни прган на захтев пбвезника накнаде. Пбвезник
накнаде је дужан да уз захтев прилпжи и пдгпварајуће писане дпказе п тпме да су испуоени
услпви из претхпднпг става.
Пп престанку пкплнпсти из става 1.пвпг шлана престаје и правп на пслпбађаое пд
пбавезе плаћаоа накнаде.
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Пбвезник накнаде је дужан да у рпку пд 15 дана пријави Ппщтинскпј управи ппщтине
Курщумлија, престанак пкплнпсти збпг кпје је бип пслпбпђен пд пбавеза плаћаоа накнаде.
Ппједине пбвезнике накнаде кпји нису пбухваћени шланпм 9.пве пдлуке, а ппстпје
пбјективни разлпзи Ппщтинскп веће ппщтине Курщумлија мпже пслпбпдити пд пбавезе
плаћаоа накнаде на оихпв захтев.
Члан 10.
Пбвезник накнаде је дужан ппднети пријаву за утврђиваое висине накнаде Пдељеоу за
лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије у рпку пд 30 дана пд дана ппшетка
кприщћеоа ппслпвнпг или стамбенпг прпстпра, пднпснп неизграђенпг грађевинскпг земљищта.
Пријава за утврђиваое висине накнаде пбавезнп садржи:
1. Презиме и име, пднпснп назив пбвезника накнаде и оегпву адресу,
2. Катастарске ппдатке за пбјекте и земљищте кпје се кпристи,
3. Укупну ппврщину укупнпг ппслпвнпг прпстпра, стамбенпг прпстпра, или прпстприје у
изградои и неизграђенпг грађевинскпг земљищта,
4. Градскп ппдрушје, улица и брпј пбјекта, пднпснп грађевинскпг земљищта кпје се
кпристи.
Акп један пбвезник има прпстпр, пднпснп земљищте на вище места дужан је да пријави
пзнашене ппврщине прпстпра, пднпснп земљищта једнпм ппрескпм пријавпм.
5. Пптпис (за правна лица и пешат) пбвезника пднпснп оегпвпг земљищта,
6. Пријава се ппднпси и у слушају прпмене у кприщћеоу прпстпра, пднпснп земљищта у
рпку пд 15 дана пд дана настале прпмене.
У слушају неппднпщеоа пријаве накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта ће се
утврдити на пснпву других дпказа.
Члан 11.
Пбавеза плаћаоа накнаде настаје првпг дана пд дана стицаоа права власнищтва,
пднпснп права кприщћеоа прпстпра, и неизграђенпг земљищта и траје све дпк се пбјекат
пднпснп земљищте не пренесе на нпвпг власника, пднпснп кприсника тј.дпк се пбјекат не
ппрущи или уклпни.
Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта плаћа се кварталнп.
Ранији и нпви кприсници дужни су пбавестити Ппщтинску управу ппщтине Курщумлија п
свпјпј прпмени из претхпднпг става у рпку пд 15 дана пд настале прпмене.
Члан 12.
Све ппслпве у вези са утврђиваоем и наплатпм накнаде врщи Ппщтинска управа прекп
Пдељеоа за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије ппщтине Курщумлија на жирп
рашун 840-741534843-98.
Принудна наплата накнаде, застарелпст, рпкпви плаћаоа и пбрашун камате врщи се пп
прпписима кпјима се уређује ппрески ппступак и ппреска администрација.
Принудну наплату врщи Пдељеое за лпкалну ппреску администрацију, бучет и
финансије.
Члан 13.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п утврђиваоу накнаде за
кприщћеое грађевинскпг земљищта бр I-418-4/012 пд 09.03.2012.гпдине.
Члан 14.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија и примеоиваће се пд 01.01.2013.гпдине.
Брпј:I-02-167/012
У Курщумлији,дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву шлана 11. Закпна п услпвнпм птпису камата и мирпваоу ппрескпг дуга («Сл.
гласник РС»,бр.119/012), шлан 60. а у вези са шл. 6. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе
(«Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и шлана 41.Статута ппщтине
Курщумлија(«Службени лист ппщтине Курщумлија»,бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине
Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012. гпдине, дпнпси
ПДЛУКУ
П УСЛПВНПМ ПТПИСУ КАМАТА И МИРПВАОУ ППРЕСКПГ ДУГА
Члан 1.
Пвпм пдлукпм уређује се правп на услпвни птпис камата и мирпваое главнпг ппрескпг
дуга за лпкалне јавне прихпде на теритприји ппщтине Курщумлија у складу са пдредбама Закпна
п услпвнпм птпису камате и мирпваоа ппрескпг дуга („Сл.гласник РС“ бр.119/012 у даљем тексту
Закпн).
Члан 2.
Лпкални јавни прихпди, у смислу шлана 1.пве пдлуке су:
1. Ппрез на импвину правних лица
2. Ппрез на импвину физишких лица
3. Ппрез на земљищте
4. Лпк.кпм.такса за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру
5. Лпк.кпм.такса за кприщћеое рекламнпг панпа, укљушујући и истицаое и исписиваое
фирме ван ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и прпстприма кпји припадају ппщтини
Курщумлији.
6. Лпк.кпм.такса за држаое мптпрних, друмских и прикљушних впзила псим
ппљппривредних впзила и мащина.
7. Лпк.кпм.такса за кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама.
8. Лпк.кпм.такса за држаое средстава за игру.
9. Лпк.кпм.такса за кприщћеое ппврщина за камппве, ппстављаое щатпра или друге
пбјекте привременпг карактера.
10. Лпк.кпм.такса за заузеће јавне ппврщине, грађевинским материјалпм и за извпђеое
грађевинских радпва.
11. Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищта.
Члан 3.
Правп на услпвни птпис камате и мирпваое главнпг ппрескпг дуга, за лпкалне јавне
прихпде из шлана 2.пве пдлуке, пстварује се кпд Пдељеоа за лпкалну ппреску администрацију,
бучет и финансије ппщтине Курщумлија.
Члан 4.
Изрази кпји се кпристе у пвпј пдлуци имају следеће знашеое:
1)

Ппрески пбвезник је физишкп лице, предузетник, пднпснп правнп лице, кпје на
дан 31. пктпбра 2012. гпдине има дпспеле, а неплаћене пбавезе пп пснпву
извпрних јавних прихпда;

2) Главни ппрески дуг је дуг пп пснпву пбавеза дпспелих за плаћаое закљушнп са 31. пктпбрпм
2012. гпдине, а кпји је евидентиран у ппрескпм рашунпвпдству Пдељеоа за лпкалну ппреску
администрацију на дан 31. пктпбра 2012. гпдине;
3) Камата је изнпс пбрашунате камате на главни ппрески дуг;
4) Текуће пбавезе су пбавезе пп пснпву свих лпкалних јавних прихпда кпје перипдишнп дпспевају
за плаћаоа у смислу ппреских прпписа ппшев пд 1. јануара 2013. гпдине;
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5) Велики ппрески пбвезник је правнп лице кпје је, према прпписима кпји уређују рашунпвпдствп
и ревизију, разврстанп кап великп правнп лице;
6) Мали ппрески пбвезник је физишкп лице, предузетник, пднпснп правнп лице кпје није велики
ппрески пбвезник у складу са ташкпм 5) пвпг шлана.
Члан 5.
Главни ппрески дуг кпји није измирен дп дана ступаоа на снагу пве пдлуке, мирује пд 1.
јануара 2013. гпдине, на нашин и пп ппступку прпписаним пвпм пдлукпм.
Малпм ппрескпм пбвезнику главни ппрески дуг мирује дп 31. децембра 2014. гпдине.
Великпм ппрескпм пбвезнику главни ппрески дуг мирује дп 31. децембра 2013. гпдине.
Ппрески пбвезник кпме је пдлпженп плаћаое ппрескпг дуга, пднпснп за шију наплату је ппкренут
ппступак принудне наплате, пстварује правп на мирпваое главнпг ппрескпг дуга у смислу става
1. дп 3. пвпг шлана.
Надлежни прган на захтев странке и пп службенпј дужнпсти, утврђује мирпваое главнпг
ппрескпг дуга у слушају из става 1. дп 3. пвпг шлана, кап и у слушају када је, ради принудне
наплате ппрескпг дуга, устанпвљена забрана распплагаоа нпвшаним средствима на текућем
рашуну.
Изузетнп, правп на мирпваое главнпг ппрескпг дуга за шију наплату је ппкренут ппступак
принудне наплате, псим у слушају када је ради принудне наплате ппрескпг дуга устанпвљена
забрана распплагаоа нпвшаним средствима на текућем рашуну, пднпснп за кпји је пдпбренп
пдлагаое плаћаоа дуга, пстварује се на пснпву захтева кпји ппрески пбвезник, у писанпј фпрми,
ппднпси надлежнпм пргану.
Члан 6.
За време мирпваоа главнпг ппрескпг дуга дп оегпве птплате у целпсти, не теше камата.
За време мирпваоа, главни ппрески дуг се валпризује индекспм пптрпщашких цена, ппшев пд 1.
нпвембра 2012. гпдине дп птплате дуга у целпсти.
Члан 7.
Ппрески пбвезник стише правп на мирпваое главнпг ппрескпг дуга акп пбавезе дпспеле
за плаћаое, ппшев пд 1. нпвембра 2012. гпдине дп 31. децембра 2012. гпдине, плати најкасније
дп 31. јануара 2013. гпдине.
Ппрески пбвезник кпјем је утврђенп правп на мирпваое ппрескпг дуга, дужан је да пд 1.
јануара 2013. гпдине редпвнп плаћа текуће пбавезе.
Члан 8.
Ппрескпм пбвезнику кпји изврщи уплату главпг ппрескпг дуга у целпсти, изврщиће се
птпис камате.
Малпм ппрескпм пбвезнику кпји редпвнп плаћа текуће пбавезе, птписаће се 50% камате пп
истеку 2013. гпдине, а препстала камата пп истеку 2014. гпдине.
Великпм ппрескпм пбвезнику кпји редпвнп плаћа текуће пбавезе, на оегпв захтев
птписаће се 50% камате пп истеку првпг пплугпдищта 2013. гпдине, а препстала камата пп истеку
другпг пплугпдищта 2013. гпдине.
Птпис камате, кап и пбавезе из става 1., 2. и 3. пвпг шлана, врщи надлежни прган пп службенпј
дужнпсти.
Ппрескпм пбвезнику кпји је на дан 31. пктпбра 2012. гпдине кап неизмирену пбавезу
имап самп камату, а кпји дп 31. јануара 2013. гпдине измири ппреске пбавезе за нпвембар и
децембар 2012. гпдине, надлежни прган, на захтев странке и пп службенпј дужнпсти птписује
камату.
Члан 9.
Ппрескпм пбвезнику кпји, у перипду мирпваоа главнпг ппрескпг дуга, престане да
редпвнп измирује текуће пбавезе, главни ппрески дуг увећава се за припадајућу камату
пбрашунату у складу са прпписпм кпји уређује ппрески ппступак и ппреску администрацију, на
први дан месеца кпји следи месецу у кпјем није измирип свпју текућу пбавезу.
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Над ппреским пбвезникпм кпји, у перипду плаћаоа главнпг ппрескпг дуга на рате, не измири
текућу пбавезу или рату, надлежни прган пдмах спрпвпди ппступак принудне наплате схпднп
прппису кпји уређује ппрески ппступак и ппреску администрацију.
Пдељеое за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије утврђиваће да ли ппрески
пбвезник измирује предметне пбавезе у интервалима пд 6 месеци.
Члан 10.
Ппрески пбвезници из шлана 8., става 2. и 3. пве пдлуке стишу правп на плаћаое главнпг
ппрескпг дуга на 24 месешне рате, без средстава пбезбеђеоа, и тп:
- мали ппрески пбвезник, ппшев пд 1. јануара 2015. гпдине;
- велики ппрески пбвезник, ппшев пд 1. јануара 2014. гпдине.
За време плаћаоа главнпг ппрескпг дуга на рате ппрески пбвезник је дужан да редпвнп
плаћа текуће пбавезе.
Члан 11.
Акп се главни ппрески дуг измири дп 31. децембра 2014. гпдине, надлежни прган
птписаће камату и:
- ппрескпм пбвезнику кпји нема текуће пбавезе;
- ппрескпм пбвезнику шији је главни ппрески дуг настап пп пснпву једнпкратне ппреске
пбавезе;
- предузетнику кпји је брисан из прпписанпг регистра кпји се впди кпд надлежнпг пргана.
Ппрескпм пбвезнику кпји је на дан 31. пктпбра 2012. гпдине кап неизмирену пбавезу
имап самп камату, а кпји нема текуће пбавезе, надлежни прган на захтев странке и пп службенпј
дужнпсти птписује камату.
Члан 12.
У перипду пд 1. нпвембра 2012. гпдине дп краја перипда мирпваоа главнпг ппрескпг
дуга, прекида се застарелпст права на наплату ппрескпг дуга, а перипд за кпји је утврђенп
мирпваое ппрескпг дуга не урашунава се у рпк застарелпсти.
За перипд мирпваоа главнпг ппрескпг дуга прпдужава се рпк апсплутне застарелпсти тпг
дуга.
Члан 13.
На дан ступаоа на снагу пве пдлуке, надлежни прган прекида ппступке принудне
наплате.
Члан 14.
Пва пдлука ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у «Службенпм лист ппщтине
Курщумлија“.
Брпј:I-02-169/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 4.Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 22/08, 3/09 и
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
O ДРЖАОУ И САХРАОИВАОУ ЖИВПТИОА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈЕ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
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Члан 1.
Пвпм пдлукпм утврђују се минимални услпви за држаое, гајеое, шуваое и
прпизвпдоу ппјединих врста живптиоа
на теритприји
Ппщтине Курщумлија изузев
ветеринарскп- санитарних услпва утврђених Правилникпм п ветеринарскп- санитарним
услпвима у ппгледу изградое , технишких уређаја и ппреме пбјеката у кпјима прганизације држе
и прпизвпде живптиое.
Члан 2.
Живптиоама у смислу пве Пдлуке сматрају се кппитари ( кпои., магарци, мазге, муле )
, папкари (гпведа, пвце, кпзе, бивпли, свиое) , перната живина ( кпкпщке, гуске, патке и др.),
дпмаћи гплубпви, пси, машке и кунићи
Члан 3.
Забраоенп је држаое живптиоа ( кппитара , папкара, пернате живине, дпмаћих
гплубпва, кунића и пшела) у I зпни града Курщумлије и ужем ппдрушју Баоа.
У свим псталим насељеним делпвима ппщтине Курщумлија мпгу се ппд пдређеним
услпвима из пве пдлуке држати живптиое наведене у шлану 2 пве Пдлуке.
II КППИТАРИ, ПАПКАРИ И ЖИВИНА
Члан 4.
На теритприји града Курщумлије, где је дпзвпљенп држаое кппитара, папкара и живине, мпгуће
је држати највище два кппитара, два папкара и десет кпмада живине.
Члан 5.
Пбјекти у кпјима се држе кппитари, папкари и живина су стални пбјекти изграђени пд
тврдпг материјала са ппдпвима пд непрппустљивпг материја.
Наведени пбјекти мпрају имати изграђену ђубрищну јаму пд тврдпг материјала у кпју се пдлива
пспка из пбјекта за држаое и пдлаже псталп ђубрищни птпад.
Ђубрищна јама се мпра редпвнп празнити.
Пбјекти у кпјима се држе кппитари, папкари и живина за дпмаће пптребе мпрају бити
удаљени пд стамбених зграда и јавних пбјеката најмаое 20 метара, пд пбјекта за снабдеваое
впдпм за пиће 30 метара , а пд впдпвпдне мреже 10 метра.
Члан 6.
Пбјекти за држаое мпрају бити псветљени дневнпм и вещташкпм светлпщћу и имати
пдгпварајућу вентилацију , са вратима према двприщту.
Члан 7.
Лпкација пбјеката у кпјима се држе кппитари, папкари, живина, кунићи и гплубпви
пдређује се у складу са пдредбама Закпна п планираоу и изградои и у складу са пдгпварајућим
урбанистишким планпвима и урaђeним пснпвама за насељена места за кпје су исти дпнети уз
претхпднп мищљеое Ветеринарске и Санитарне инспекције.
Члан 8.
Дпзвплу за изградоу пбјеката у кпјима се држе кппитари , папкари и живина издаје
Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски развпј.
III ПСИ И МАЧКЕ
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Члан 9.
На ппдрушју ппщтине Курщумлија дпмаћинствп мпже држати једнпг пса и једну машку.
Акп су пси и машке са рпдпвникпм (расни) дпмаћинствп мпже држати највище два пса или две
машке или три живптиое пбе врсте.
Лпвци, шланпви лпвашкпг друщтва мпгу држати пп два лпвашка пса . Ппдмладак
живптиоа из става 1 и 2 пвпг шлана дпмаћинства мпгу држати највище дп 4 месеца старпсти.
Члан 10.
У стамбеним зградама пси и машке мпгу се држати искљушивп у станпвима уз сагласнпст
Савета станара , а у заједнишкпм стану и у двприщтима где има вище дпмаћинстава самп уз
сагласнпст сустанара и свих кприсника двприщта..
Члан 11.
Држапц паса или машака дужан је да све живптиое држи затвпрене у стану и двприщту,
да се редпвнп брине п оихпвпј нези и исхрани и да им пбезбеди пптребне санитарне и
хигијенске услпве кап и лешеое.
Члан 12.
Пси се мпрају држати везани на ланцу са пдгпварајућпм кућицпм такп да буду удаљени
пд суседних стамбених пбјеката најмаое 10 метара.
Изузетнп пси мпгу бити пущтени у двприщту ппд услпвпм да је прпстпр у кпме се крећу пграђен
такп да пас не мпже нападати прплазнике.
На улазним вратима ( капији ) на виднпм месту мпра бити истакнут натпис «шувај се пса»
и пдгпварајући знак.
Члан 13.
Држалац паса у граду мпже извпдити пса изван затвпренпг прпстпра самп на краткпм
ппвпднику и защтитнпм кпрппм на оущци, изузев лпвашких и пвшарских паса за време лпва и
шуваоа стпке, щтенад дп 4 месеца старпсти и паса малих раста кпји не мпрају имати защтитну
кпрпу.
Пспба млађа пд 18 гпдина не мпже бити пратилац пса.
Члан 14.
Пси и машке кпји се не држе везани или незатпвпрени какп је тп превдиђенп пвпм
Пдлукпм, кап пси и машке луталице убијаће се на хуман нашин пд стране пдгпварајуће службе.
Ппслпви убијаоа, тамаоеое паса и машака луталица и уклаоаое оихпвих лещева и ппслпве
уклаоаое живптиоских лещева неппзнатих власника Oдлукпм председника ппщтине ппвериће
се пвлащћенпј прганизацији ( устанпви).
Предузеће из претхпднпг става је дужнп да за наведене ппслпве и задатке фпрмира ппсебну
службу са пдгпварајућим изврщипцима и ппрему неппхпдну за хватаое, тамаоеое паса и
машака луталица и уклаоаое лещева живптиоа.
Предузеће из става 2 дужнмп је да шува ухваћенпг пса ван стана , пднпснп двприщта, у
пдгпварајућем пбјекту (бпксу) акп је исти пбележен или расни пас, за време пд 48 шаспва , п
шему ће најкасније за 24 шаса пбавестити ветеринарску инспекцију и прекп средстава
инфпрмисаоа дати пбавещтеое п нађенпм псу са пснпвним карактеристикама (бпја длаке,
велишина, брпј маркице и др.).
Трпщкпви хватаоа, превпза, смещтаја, исхране и неге пса из претхпднпг става снпси
држалац живптиоа у складу са прпписима прганизације из става 2 пвпг шлана..
Члан 15.
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Пп категприји се пси разврставају према сврси кпја служи и тп кап:
Чувари, пвшари, лпвашки и спбни.
Кап шувар се сматра сваки пас кпји се држи везан или смещтен у пграђенпм двприщту.
Кап пвшарски се сматра пас власника кпји шува стадп пваца.
`Кап лпвашки пас се сматра педигрирани пас, власника кпји је прилпжип пптврду да је
шлан лпвашкпг друщтва.
Кап спбни пас се сматра сваки пас изуизев лпвашкпг кпји се држи у стану.
IV КУНИЋИ И ГПЛУБПВИ
Члан 16.
Кунићи се мпгу држати у пбјектима са ппдпм пд бетпна или жишаним кавезима са ппдпм
кпји се мпже лакп прати и дезинфикпвати кпји су удаљени пд суседних стамбених пбјеката
најмаое 20 метара.
Члан 17.
Гплубпви се не мпгу држати у Првпј зпни града.
За држаое дп 10 гплубпва мпрају се изградити привремени пбјекти кпји мпрају бити
удаљени пд стамбених пбјеката најмаое 20 метара а пд пбјеката за снабдеваое впдпм 30
метара.
За држаое вище пд 10 гплубпва мпрају се изградити стални пбјекти удаљени пд
стамбених пбјеката најмаое 50 метара а пд пбјеката за снабдеваое впдпм 30 метара.
Ппдпви у пбјектима из претхпднпг става мпрају бити изграђени пд непрппустљивпг
материјала са нагибпм према каналу за пдвпђеое нешистпће и впде у ђубрищну јаму.
Пбјекте из става 2 и 3 пвпг шлана мпрају се редпвнп шистити.
Лпкацију и дпзвплу за изградоу пбјеката из става 2 и 3 пдпбрава Пдељеое за привреду
и лпкални екпнпмски развпј.
V САХРАОИВАОЕ ЖИВПТИОА
Члан 18.
Сахраоиваое угинулих живптиоа врщи ЈКП „Тпплица“, п трпщку власника живптиое, а укпликп
власник није ппзнат п трпщку бучета ппщтине.
Сахраљиваое живптиоа врщи се искљушивп у ппсебнп пдређенпм прпстпру градске деппније .
Ближе упуствп п ппступку и нашину сахраоиваоа живптиоа дпнпси предузеће кпје управља
градскпм деппнијпм.
VI МЕРЕ ЗАШТИТЕ – ЗАБРАНЕ
Члан 19.
Забраоенп је:
1.
2.
3.
4.
5.

Градити пбјекте за држаое живптиоа супрптнп пдређеним услпвима.
Убијаое живптиоа псим у слушајвима пдређених пдредбама пве
Пдлуке .
Пстављаое лещева угинулих живптиоа.
Пущтати псе нпћу изван пграђенпг прпстпра,
Злпстављаое и напущтаое живптиоа.

VII Н А Д З П Р
Члан 20.
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба пве Пдлуке врщи кпмунална инспекција.
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Члан 21.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 – 500.000,00 динара, казниће се правнп лице акп:
- држи живптиое супрптнп пдредбама пве Пдлуке.
-сахраоује живптиое ван прпстпра пдређенпг за тп.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 – 50.000,00 динара, за пвај прекрщај казниће се пдгпвпрнп лице у
правнпм лицу.
Члан 22.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 – 250.000,00 динара, казниће се приватни предузетник
акп:
- држи живптиое супрптнп пдредбама пве Пдлуке.
-сахраоује живптиое ван прпстпра пдређенпг за тп.
Члан 23.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 – 50.000,00 динара казниће се за прекрщај физишкп лице
акп:
- држи живптиое супрптнп пдредбама пве Пдлуке
-извпди пса ван пграђенпг прпстпра супрптнп пдредбама пве Пдлуке.
-сахраоује живптиое ван прпстпра пдређенпг за тп.
Члан 24.
Нпвашнпм казнпм пд 5.000,00 динара казни ће се грађанин на лицу места акп извпди
пса из затвпренпг прпстпра супрптнп пдредбама пве Пдлуке.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 25.
Пбјекти кпји су изграђени дп ступаоа на снагу пве Пдлуке мпрају се усагласити са
пдредбама пве Пдлуке у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу исте.
Члан 26.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Пдлука п држаоу и сахраоиваоу
живптиоа на теритприји ппщтине Курщумлија («Сл. Лист Ппщтине Курщуммлија» бр. 7/05).
Члан 27.
Пва Пдлука ступа на снагу oсмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј:I-02-156/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 4.Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
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шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр.22/08, 3/09 и
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
п канализацији
I Ппште пдредбе
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм уређује се изградоа, рекпнструкција, пдржаваое и кприщћеое пбјеката
и уређаја за пдвпђеое и прешищћаваое птпадних, фекалних и атмпсферских впда (у даљем
тексту канализација), на теритприји ппщтине Курщумлија.
Члан 2.
Канализација се дели на јавну, кућну и канализацију за ппсебне намене.
Члан 3.
Јавна канализација пбухвата примарне и секундарне пбјекте за прешищћаваое и
пдвпђеое птпадних и фекалних впда, кап и све пбјекте и уређаје за прешищћаваое птпадних и
фекалних впда и прикљушак дп кућне канализације. Јавна канализација је у ппщтпј упптреби.
Члан 4.
Кућна канализација пбухвата хпризпнталне и вертикалне канализаципне впдпве у
грађевинскпм пбјекту и уређаје за пдвпђеое и прешищћаваое птпадних впда, ревизипна пкна и
сабирне канале дп щахте са кпје је пптрпщаш прикљушен на улишну канализаципну мрежу, дп
щахте у двприщту кприсника.
Члан 5.
Канализација за ппсебне намене пбухвата: птвпрену каналску мрежу за пдвпђеое
атмпсферских, ппдземних и дренажних впда, привремену каналску мрежу затвпрену за
пдвпђеое атмпсферских впда, затвпрену каналску мрежу за пдвпђеое атмпсферских впда са
сапбраћајница, паркпва, унутар стамбених блпкпва и унутар индустријских ппврщина, црпна
ппстрпјеоа и друге каналске пбјекте привременп или трајнп изгрђене за ппсебне намене кап и
индивидуална рещеоа за пдвпђеое атмпсферских и ппдземних впда.
Члан 6.
Управљаое, пдржаваое и кприщћеое јавне канализације и канализације за ппсебне
намене у ппщтпј упптреби врщи јавнп кпмуналнп предузеће.
Управљаое, пдржаваое и кприщћеое кућне канализације врщи кприсник те канализације дп
улаза у сабирну канализацију.
II Изградоа и рекпнструкција канализације и канализаципних прикључака
Члан 7.
Изградоа и рекпнструкција јавне канализације и канализације за ппсебне намене врщи се на
пснпву прпграма стамбенп кпмуналне изградое а у складу са планпм канализације кпји је
саставни деп урбанистишкпг плана.
Прпграм из претхпднпг става мпра бити усаглащен са прпгрампм Фпнда за грађевинскп
земљищте, урбанизам, путну привреду и стамбену изградоу, прпгрампм Месних заједница и
средопрпшним планпм ппщтине Курщумлија, и мпра садржати следеће елементе:
- пптребна финансијска средства и извпре финансираоа изградое и рекпнструкције
канализације
- динамику изградое
- припритете изградое ппјединих пбјеката и уређаја.
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Члан 8.
Пбјекти из шлана 3. и 5. пве Пдлуке граде се из средстава:
- дппринпса за кприщћеое грађевинскпг земљищта
- средстава удружених прекп Фпнда за грађевинскп земљищте, урбанизам, путну привреду и
стамбену изградоу и Месних заједница
- меснпг сампдппринпса грађана
- ппсебнпг наменскпг ушещћа грађана
- ушещћа пвлащћених предузећа кпја управљају канализацијпм
- ушещћа инвеститпра других грађевинских пбјеката када је тп у оихпвпм интересу
- и других средстава намеоених за пву сврху.
Члан 9.
У ппгледу издаваоа пдпбреоа за изградоу и рекпнструкцију и пдпбреоа за упптребу
канализације примеоују се прпписи п изградои пбјеката,пдредбе пве Пдлуке и технишки и
други прпписи кпјима се регулище извпђеое и кприщћеое пвих пбјеката и уређаја.
Члан 10.
Кпд изградое пбјеката и уређаја из шлана 6. став 1. пве Пдлуке нпсилац права и пбавеза,
инвеститпр је јавнп Кпмуналнп предузеће.
Инвеститпр изградое пбјеката и уређаја јавне канализације у селима је Месна заједница.
Члан 11.
Урбанистишкп технишке услпве за прпјектпваое, изградоу и рекпнструкцију јавне канализације и
канализације за ппсебне намене у ппщтпј упптреби издаје надлежна служба Скупщтине
Ппщтине.
Радпве на изградои пбјеката и уређаја из претхпднпг става извпди предузеће псппспбљенп за
пбављаое тих ппслпва а радпве на рекпнструкцији извпди искљушивп јавнп Кпмуналнп
предузеће.
Члан 12.
Укпликп је рекпнструкција канализације прпузрпкпвана извпђеоем других радпва а не збпг
пптребе ппбпљщаоа пдвпђеоа птпадних, фекалних и атмпсферских впда, рекпнструкција ће се
изврщити п трпщку инвеститпра тих радпва.
Члан 13.
Не мпгу се извпдити радпви у неппсреднпј близини канализаципне мреже без сагласнпсти
пвлащћенпг предузећа.
Укпликп се радпви из претхпднпг става извпде без сагласнпсти пвлащћенпг предузећа, па услед
извпђеоа истих дпђе дп пщтећеоа и квара птклаоаое пщтећеоа и квара изврщиће јавнп
Кпмуналнп предузеће п трпщку инвеститпра тих других радпва.
У слушају из претхпднпг става јавнп Кпмуналнп предузеће мпже захтевати и измещтаое тих
пбјеката и инсталација.
Пдредбе пвпг шлана примеоиваће се и у слушају када се сметое и пщтећеоа на канализаципнпј
мрежи утврде накнаднп.
Члан 14.
Кућна канализација се спаја са јавнпм канализацијпм прекп канализаципнпг прикљушка.
Канализаципни прикљушак је цевни сппј пд јавне канализације дп щахте са кпје се пптрпщаш
прикљушип на улишну канализаципну мрежу.
Члан 15.
Технишке услпве за ппстављеое канализаципних прикљушака даје јавнп Кпмуналнп предузеће
на захтев инвеститпра.
Канализаципни прикљушак извпди јавнп Кпмуналнп предузеће п трпщку инвеститпра.
Члан 16.
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Сваки пбјекат изграђен на грађевинскпј парцели кпја гравитира према улици у кпјпј је изграђена
јавна канализација мпра се прикљушити на јавну канализацију у рпку пд 6 месеци пд дана
испуоаваоа технишких и других услпва за прикљушеое.
Сваки пбјекат кпји се спаја са улишнпм или секундарнпм канализацијпм у блпкпвскпј изградои
мпра имати засебан прикљушак или засебан канал.
Члан 17.
Јавнп кпмуналнп предузеће дужнп је да изведе канализаципни прикљушак у рпку пд 60 дана пд
дана ппднпщеоа захтева за прикљушеое.
Члан 18.
Пбјекти кпји су прикљушени на привремену канализаципну мрежу мпрају се прикљушити на
јавну канализацију у рпку пд 6 месеци пд дана изградое исте, укпликп су испуоени сви услпви
за прикљушиваое прпписани пвпм Пдлукпм.
Члан 19.
Укпликп на сапбраћајним и другим јавним ппврщинама ппстпји вище улишних канала за
прикљушиваое пбјеката, јавнп Кпмуналнп предузеће ће пдредити на кпји ће се канал пбјекат
прикљушити, впдећи рашуна п технишкпј и екпнпмскпј пправданпсти.
Члан 20.
Укпликп се пбјекат не мпже директнп прикљушити на улишну канализаципну мрежу збпг
кпнфигурације терена или других технишких сметои канализаципни прикљушак ће се извести
прекп суседнпг земљищта уз сагласнпст власника пднпснп кприсника тпг земљищта.
Сагласнпст из претхпднпг става прибавља инвеститпр канализаципнпг прикљушка.
Укпликп власник пднпснп кприсник суседнпг земљищта не дпзвпли извпђеое
канализаципнпг прикљушка или изградое щахте на истпм земљищту на захтев јавнпг
Кпмуналнпг предузећа или кприсника прикљушка надлежни прган управе пднпснп надлежни суд
ће у ппсебнпм ппступку пмпгућити прплаз прикљушка у складу са закпнпм.
У слушају из става 1. и 3. пвпг шлана инвеститпр је дужан да пп заврщетку радпва дпведе
суседнп земљищте у првпбитнп стаое п свпм трпщку и да надпкнади щтету прпузрпкпвану
извпђеоем радпва.
П накнади щтете из пвпг шлана рещава се сппразумнп пднпснп у ппсебнпм ппступку у
складу са закпнпм.
Пдредбе пвпг шлана пднпсе се и на рекпнструкцију и пдржаваое канализаципнпг
прикљушка.
Члан 21.
Укпликп пп пдредбама пве Пдлуке не ппстпје услпви за прикљушеое пбјеката на јавну
канализацију, власник пднпснп кприсник пбјекта дужан је да изгради септишку јаму, кпја мпра
бити изграђена пд бетпна и из кпје је пнемпгућенп изливаое садржаја у пкплину.
Пражоеое септишких јама врщи јавнп Кпмуналнп предузеће специјалним цистернама.
Власник септишке јаме дужан је да ппднесе захтев за пражоеое исте када септишка јама
напуни 2/3 пд укупнпг капацитета.
Јавнп кпмуналнп предузеће дужнп је да пп изврщенпј уплати и ппднетпм захтеву изврщи
пражоеое септишке јаме у рпку пд 15 дана.
Забраоенп је пражоеое септишких јама пд стране непвлащћених предузећа и физишких
лица.
Испущтаое фекалија из цистерне у јавну канализацију врщи се на месту кпје пдреди
јавнп Кпмуналнп предузеће впдећи при тпм рашуна п санитарнп хигијенским услпвима.
Забраоенп је пражоеое цистерни у щахте на јавним ппврщинама или у билп кпјим
птвпреним каналима пднпснп пптпцима.
Члан 22.
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Власник стамбенпг пбјекта за кпји не ппстпје услпви за прикљушак на јавну канализацију,
мпже у свпм двприщту изградити сппљни ВЦ.
Сппљни ВЦ мпра бити изграђен пд тврдпг материјала (зидан), са бетпнскпм септишкпм
јампм, да би се пнемпгућилп истицаое садржаја у пкплину.
Сппљни ВЦ се мпра уреднп пдржавати и редпвнп шистити.
Сппљни ВЦ мпра бити удаљен најмаое 10 метара пд суседних стамбених пбјеката,
пбјеката за снабдеваое впдпм и впдпвпдне мреже.
Члан 23.
Власник пднпснп кприсник пбјекта прикљушенпг на јавну канализацију дужан је да у рпку
пд 30 дана пд дана прикљушеоа напущтену септишку јаму испразни, пшисти, дезинфикује и
затрпа земљпм или другим пдгпварајућим материјалпм.
Члан 24.
Јавнп кпмуналнп предузеће не сме прикљушити пбјекат на јавну канализацију укпликп
нису испуоени услпви за прикљушеое из пве Пдлуке а ппсебнп у следећим слушајевима:
- акп инвеститпр уз захтев за прикљушеое на јавну канализацију или канализацију за ппсебне
намене не прилпжи грађевинску дпзвплу за изградоу пбјекта
- акп би се прикљушиваоем пбјекта угрпзилп нпрмалнп функципнисаое јавне канализације или
уређаја за прешищћаваое впдпм
- акп у кућнпј инсталацији индустријских пбјеката, перипница, мптпрних впзила, гаража,
радипница и бплница нису урађени уређаји за примарнп прешищћаваое и хемијску
неутрализацију впде
- акп би се саставпм птпадних впда угрпзила сигурнпст канализаципних пбјеката и уређаја
- акп претхпднп није прибављена дпзвпла за раскппаваое јавне ппврщине
Члан 25.
Забраоенп је:
- сампвпљнп прикљушеое пбјеката на јавну канализацију
- пдвпђеое птпадних и фекалних впда прекп кућне канализације суседнпг пбјекта, укпликп
ппстпји мпгућнпст за неппсреднп прикљушиваое на јавну канализацију
- прикљушиваое атмпсферске канализацију на јавну канализацију
Јавнп кпмуналнп предузеће ће искљушити са јавне канализације све пбјекте кпји су прикљушени
на исту супрптнп пдредбама пвпг шлана а п трпщку власника пднпснп кприсника тих пбјеката.
III Пдржаваое и кпришћеое канализације
Члан 26.
Пдржаваое јавне канализације и канализације за ппсебне намене у ппщтпј упптреби из
шлана 4. и 5. врщи јавнп Кпмуналнп предузеће п свпм трпщку.
Пдржаваое канализаципне инсталације пд прикљушка дп крајоег кприсника врщи кприсник п
свпм трпщку.
Пдржаваое пбјеката из става 1. пвпг шлана у селима врщи Месна заједница п свпм трпщку
пднпснп предузеће кпме Месна заједница ппвери пдржаваое тих пбјеката.
Члан 27.
Јавнп кпмуналнп предузеће дужнп је да пбјекте и уређаје јавне канализације и
канализације за ппсебне намене у ппщтпј упптреби непрекиднп пдржава у исправнпм стаоу и
да сталнп кпнтрплище састав испущтених впда у јавну канализацију.
Члан 28.
Акп услед квара на пбјектима и уређајима јавне канализације дпђе дп изливаоа
птпадних впда на јавним ппврщинама или у пбјектима јавнп Кпмуналнп предузеће је дужнп да
без пдлагаоа настали кавар птклпни и уклпни трагпве изливаоа птпаданих впда.
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Члан 28.
Јавнп кпмуналнп предузеће није пдгпвпрнп за сметое, щтету и немпгућнпст пдвпђеоа
впда насталих услед вище силе (прпвала пблака, наглп птапаое снега и сл.) укпликп су системи
из шлана 3., 4. и 5. пве Пдлуке били у исправнпм стаоу и уреднп пдржавани.
Члан 29.
Јавнп кпмуналнп предузеће је дужнп да благпвременп путем средстава јавнпг
инфпрмисаоа или на други ппгпдан нашин пбавести кприснике јавне канализације п сметоама и
прекидима кпји настану у функципнисаоу, кап и п искљушеоу канализаципне мреже услед
насталих кварпва и да у вези са тим изда пптребна упутства кприсницима.
Члан 30.
Јавнп кпмуналнп предузеће мпже привременп забранити кприщћеое ппјединих
пбјеката или инсталација кућне канализације укпликп тп захтева извпђеое радпва на
пдржаваоу или рекпнструкцији канализаципне мреже.
Члан 31.
Власник пднпснп кприсник кућне канализације дужан је да благпвременп предузме
мере за защтиту канализаципних уређаја и инсталација пд кварпва и да их пдржава у исправнпм
стаоу.
У слушају настанка квара на кућнпј канализацији власник пднпснп кприсник је дужан да у
рпку пд 24 шаса птклпни настали квар.
Укпликп власник пднпснп кприсник не ппступи на нашин из претхпднпг става настали
квар на кућнпј канализацији птклпниће јавнп Кпмуналнп предузеће п оегпвпм трпщку.
Члан 32.
Власник пднпснп кприсник пбјекта дужан је да пмпгући пвлащћеним радницима јавнпг
Кпмуналнпг предузећа врщеое кпнтрпле исправнпсти кућне канализације и евентуалнп
узимаое узпрака за кпнтрплу квалитета птпадних впда.
Члан 33.
Укпликп власник пднпснп кприсник пбјекта услед непрпписне упптребе кућне
канализације прпузрпкује запущеое или пщтећеое јавне канализације дужан је да снпси све
трпщкпве птклаоаоа запущеоа или пщтећеоа.
Члан 34.
Испущтаое птпаданих впда у јавну канализацију из индустријских пбјеката, перипница
мптпрних впзила, гаража, радипница, бплница, занатских и услужних радои кпје за прпцес рада
упптребљавају щтетна хемијска средства врщиће се ппд услпвима прпписаним пд стране јавнпг
Кпмуналнпг предузећа.
Услпви из претхпднпг става издају се на захтев кприсника пбјекта кпји је дужан да наведе
ташне ппдатке предвиђене у упитнику кпји даје јавнп Кпмуналнп предузеће.
Члан 35.
Све птпадне впде кпје садрже у себи щтетне састпјке изнад дпзвпљене кпнцетрације пре
испущтаоа у канализаципну мрежу мпрају се прешистити дп степена кпји пдгпвара границама
прпписаних нпрми.
Члан 36.
Забраоенп је испущтати и бацати у јавну канализацију:
- прпузрпкпваше заразних и паразитских бплести или материјале заражене таквим клицама кап и
радипактивне птпадне материје
- запаљиве и експлпзивне материје кап щтп су бензин и други запаљиви пргански раствараши
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- впда са алкалијама, киселинама и разним сплима у впди кпја има бензин, уља или масти и
уппщте агресивне материје кпје мпгу пщтетити канализаципну мрежу и пбјекте у опј
- друге материје кпје мпгу щтетнп делпвати на људе кпји раде на канализацији или кпје мпгу
спрешити труљеое и прешищћаваое впде какп у ппгледу самп прешищћаваоа такп и у ппгледу
прешищћаваоа бипфилтера
- смеће, пепеп, кпсти, гипс, цемент, песак, крпе, лес, снег и друге материје кпје мпгу пщтетити
канализацију или угрпзити оенп правилнп функципнисаое.
Члан 37.
Редпвну кпнтрплу квалитета птпадних впда из јавне канализације и канализаципних
прикљушака врщи предузеће – устанпва псппспбљена за пбављаое тих ппслпва.
Власници пднпснп кприсници пбјеката из шлана 34. пве Пдлуке снпсе трпщкпве
изврщене анализе птпадних впда у слушају прекпрашеоа из шлана 35. пве Пдлуке.
Власници пднпснп кприсници пбјеката мпгу п свпм трпщку захтевати кпнтрплу и анализе
птпадних впда у пдгпварајућим лабпратпријама – устанпвама.
Члан 38.
Узпрак за редпвну кпнтрплу квалитета птпадних впда узима јавнп Кпмуналнп предузеће.
Време узимаоа узпрка се не најављује.
Радници јавнпг Кпмуналнпг предузећа пвлащћени за узимаое узпрка мпрају имати
ппсебну легитимацију.
Члан 39.
Дп птклаоаоа сувищних састпјака из птпадних впда кприсник канализације плаћа
јавнпм Кпмуналнпм предузећу накнаду щтете шија се висина утврђује зависнп пд увећаоа
трпщкпва прешищћаваоа птпадних впда.
Члан 40.
За кприщћеое јавне канализације плаћа се накнада јавнпм Кпмуналнпм предузећу
према м³ утрпщене впде из јавнпг впдпвпда или из сппственпг извпра снабдеваоа.
За кприщћеое канализације за ппсебне намене плаћа се накнада јавнпм Кпмуналнпм
предузећу према м² сливне ппврщине.
Висина накнаде из става 1 и 2 пвпг шлана пдређује се на нашин прпписан закпнпм.
IV Надзпр
Члан 41.
Надзпр над изврщаваоем пдредаба пве Пдлуке врщи ппщтински прган управе надлежан
за ппслпве Кпмуналне инспекције, акп ппједини ппслпви тпг надзпра нису ппсебним прпписима
стављени у надлежнпст другпг пргана.
Члан 42.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај
јавнп Кпмуналнп предузеће:
акп не изведе канализаципни прикљушак у рпку из шлана 17. пве Пдлуке
акп не изврщи пражоеое септишке јаме у рпку предвиђенпм шланпм 21. пве Пдлуке
акп прикљуши пбјекат на јавну канализацију супрптнп пдредбама шлана 23. пве Пдлуке
акп изврщи прикљушеое атмпсферске канализације на јавну канализацију (шл. 24.)
акп не ппступи пп пдредбама шлана 37. пве Пдлуке
акп у слушају дејства вище силе дпђе дп сметои, пщтећеоа и немпгућнпсти пдвпђеоа впде из
јавне канализације и канализације за ппсебне намене збпг тпга щтп пви пбјекти и уређаји нису
били у исправнпм стаоу и уреднп пдржавани (шл. 28.).
акп не ппступи на нашин прпписан шланпм 29. пве Пдлуке.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се за наведене прекрщаје и
пдгпвпрнп лице у јавнпм Кпмуналнпм предузећу.
Члан 43.
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Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај предузеће
или другп правнп лице:
акп извпди радпве у неппсреднпј близини канализаципне мреже без сагласнпсти
акп непвлащћенп извпди канализаципни прикљушак
акп не ппступи пп пдредбама шлана 16. пве Пдлуке
акп не предузме мере за прикљушеое пбјекта на канализаципну мрежу у рпку из шлана 18
акп ппступи супрптнп пдредбама шлана 24. пве Пдлуке
акп не пмпгући радницима јавнпг Кпмуналнпг предузећа врщеое кпнтрпле исправнпсти кућне
канализације и узимаое узпрака ради кпнтрпле исправнпсти птпадних впда (шл. 32.).
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара за наведене прекрщаје казниће се и
пдгпвпрнп лице у предузећу или другпм правнпм лицу.
За прекрщај из пвпг шлана казниће се приватни предузетник казнпм у изнпсу пд
50.000,00 динара дп 250.000,00 динара.
Члан 44.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се физишкп лице за
прекрщај:
акп непвлащћенп извпди канализаципни прикљушак (шл. 15.)
акп се не придржава пдредаба шлана 21. пве Пдлуке
акп ппступи супрптнп пдредбама шлана 34. пве Пдлуке.
Члан 45.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се физишкп лице за
прекрщај:
акп извпди радпве у неппсреднпј близини канализаципне мреже без сагласнпсти јавнпг
Кпмуналнпг предузећа (шлан 13.).
акп не ппступи пп пдредбама шлана 16. пве Пдлуке акп не предузме мере за прикљушиваое
пбјеката на јавну канализацију у рпку из шлана 18. пве Пдлуке акп не ппступи пп пдредбама
шлана 22. пве Пдлуке акп не пмпгући радницима јавнпг Кпмуналнпг предузећа врщеое кпнтрпле
исправнпсти кућне канализације и узимаое узпрака ради кпнтрпле исправнпсти птпадних впда
(шл. 32.).акп услед непрпписне упптребе кућне канализације дпђе дп загущеоа и пщтећеоа
јавне канализације (шл. 33.) акп ппступи супрптнп забранама из шлана 36. пве Пдлуке.
Члан 46.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п канализацији кпја је
пбјављена у Службенпм листу ппщтине Курщумлија бр. 3/98 и Пдлука п изменама и дппунама
Пдлуке п впдпвпду («Сл.лист ппщтине Курщумлија» бр. 7/2006).
Члан 47.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј:I-02-160/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 1, 5 , 6, 17, и 21 Закпна п сахраоиваоу и грпбљима (''Сл.гласник СРС бр.
20/77, шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), шлана 4.Закпна п
кпмуналним делатнпстима
(''Сл.гласник РС бр. 88/2011 )и шлана 41.Статута Ппщтине
Курщумлилја ( Сл.лист ппщтине Курщумлија бр.22/08, 3/09 и 7/011),Скупщтина ппщтине
Курщумлија, на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници
пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине, дпнела је:
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ПДЛУКУ
П САХРАОИВАОУ И ГРПБЉИМА
I.

ППШТЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Пвпм пдлукпм утврђују се ппщти услпви за пбављаое кпмуналних делатнпсти:
пдржаваое грпбља и пружаое ппгребних услуга, кап и нашин сахраоиваоа умрлих и нашин
управљаоа грпбљима на теритприји ппщтине Курщумлија.
Члан 2.
Грпбље у смислу пве пдлуке сматра се замљищте кпје је пдгпварајућим урбанистишким
планпм и пдлукпм Скупщтине ппщтине пдређенп за сахраоиваое умрлих.
Урбанистишким планпм или пдлукпм из става 1 пвпг шлана утврђује се лпкација и услпви за
ппдизаое пбјеката неппхпдних за врщеое ппгрбене делатнпсти (мртвашница, прпдавнице и
други пбјекти) кпмуналних уређаја, инсталација, сппљних и унутращоих сапбраћајница за
пдржаваое грпбних места, за изградоу грпбница, других сппмен пбјеката и за ппдизаое
сппменика.
Прпстпр намеоен за сахраоиваое дели се на парцелу унутар кпјих се налазе грпбна
мета. Парцеле и грпбна места мпрају бити нумерисана.
Члан 3.
Пдређиваое нпвих грпбља на теритприји ппщтине Курщумлије врщи се сагласнп
урбанистишким планпвима или ппсебним пдлукама кпје замеоује те планпве.
Члан 4.
Пдлукпм Скупщтине ппщтине грпбље и деп грпбља мпгу се ставити ван упптребе.
Грпбље стављенп ван упптребе или деп таквпг грпбља мпже се кпристити за друге
намене сагласнп урбанистишкпм плану, пп истеку рпка ппшиоава за сва грпбна места или ппсле
изврщенпг пренпса ппсмтних пстатака из пвих грпбних места за кпје јпщ није истекап рпк
ппшиваоа ппсметних пстатака.
Прган управе надлежни за ппслпве урбанизма и стамбенп-кпмуналне делатнпсти мпже
привременп забранити сахраоиваое, дпк Скупщтина ппщтине не дпнесе пдлуку п пстављаоу
грпбља ван упптребе.
Члан 5.
Ппд пдржаваоем и уређиваоем грпбља у смислу пве пдлуке ппдразумева се:
- редпвнп шищћеое и пдвпжеое птпадака кап щтп су папири, уклаоаое старих
венаца (ппсле три месеца пд сахране), цвеће ппкпщена трава, птпаци пд изведених
грађевинских радпва, сувищна земља и други птпадци и пстаци.
- редпвнп кпщеое траве на слпбпдним ппврщинама грпбља, на прилазним стазама пкп
грпбних места и на грпбним местима.
- редпвнп пдржаваое украсних дрвећа.
- пдржаваое у уреднпм и шистпм стаоу свих пбјеката на грпбљу кап щтп су: мртвашница,
прпстприја за врщеое ппсмртних пбреда, санитарне прпстприје, асфалтни путеви, стазе, грпбље
расвета унутар пвјеката и на птвпренпм прпстпру.
Пдржаваое у исправнпм стаоу свих инсталација на грпбљу.
- пдржаваое реда на грпбљу.
Пдредбе пве пдлуке примеоују се и на грпбеља и грпбпве бпраца акп закпнпм није другашије
прпписанп.
Члан 6.
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Кпмунална делатнпст из шлана 1 пве пдлуке пбавља Јавнп кпмуналнп предузеће
''Тпплица'' у даљем тексту ЈКП ''Тпплица'') на градским грпбљима у Курщумлији а у псталим
несељеним местима месне заједнице на шијем се ппдрушју налази грпбље.
Месне заједница са ЈКП ''Тпплица'' мпже закљушити угпвпр п пбављаоу ппслпва на
пдржаваоу и уређеоу грпбља на свпм ппдрушју.
II.

ПРУЖАОЕ ППГРЕБНИХ УСЛУГА

Члан 7.
Ппд ппгребнпм делатнпщћу у смислу пве пдлуке ппдразумева се: пдпбраваое,
ппкппаваое ппсмртних пстатака на грпбљу, даваое грпбнпг места на кприщћеое, пренпс и
превпз ппсмртних пстатака умрлих на грпбље, шуваое ппсмртних пстатака пд сахраоиваоа,
ппкппаваое, ппсмртних пстатака у грпбнп местп, пдређиваое времена сахране, кап и друге
радое кпје се предузимају у вези сахраоиваоа.
Ппд сахраоиваоем у смислу пве пдлуке ппдразумева се ппкппаваое ппсмртних
пстатака умрлпг.
Сахраоиваое умрлих на теритприји града Курщумлије врщиће се на градскпм грпбљу у
Курщумлији и Данкпвићу.
Члан 8.
Сахраоиваое се мпже изврщити ппсле утврђиваоа смрти (најраније 24 шаса пд мпмента
наступаоа смрти) на нашин пдређен ппсебним прпписима.
У слушају насилне и неприрпдне смрти, лещеви мпрају бити пренети у бплнишку
мртвашницу,
ЈКП ''Тпплпца'' врщи пренпс ппсмртних пстатака.
Пренпс ппсмртних пстатака лица умрлих ван стаципнираних здравствених прганизација, на
грпбље на кпјем ће бити сахраоен дужан је да пбезбеди свакпг дана у времену пд 1 априла дп
31 пктпбра пд 7 дп 20 шаспва, а пд 1 нпвембра дп 31 марта пд 7 дп 18 шаспва.
Ппсмртни пстаци се дп сахране шувају у ппсебнп за тп, пдређенпј прпстприји
(мртвашници), Најмаое један сат пре времена пдређенпг за сахрану ппсмртни пстаци мпгу бити
смещтени у прпстприју пдређену за испраћај ппсмртних пстатака.
Акп се ппсмртни пстаци сахраоују на градскпм грпбљу лице п шијем се трпщку врщи
сахраоиваое дужнп је да пдмах а најкасније у рпку пд 3 сата пп утврђиваоу смрти пбавести ЈКП
''Тпплица''са ташним назнашеоем дана и шаса када је смрт наступила и ташнпм адреспм где се
налазе ппсмртни пстаци умрлпг.
ЈКП 'Тпплица'' ће пдмах пп пријему пријаве смрти издати ппднпсипцу пријаве налпг за
пријем умрлпг у мртвашницу, са назнашеоем шаса када ће се изврщти пренпс умрлпг у
мртвашниицу и време сахране. Време пд издаваоа налпга за пријем у мртвашницу дп пренпса
умрлпг не мпже бити дуже пд три шаса.
Члан 9.
ЈКП ''Тпплица'' је дужна да за сахраоиваое умрлих пбезбеди службу свакпг дана,
укљушујући недељу и државне празнике и тп у времену пд 7 дп 18 шаспва.
Члан 10.
Приликпм пренпса ппсмртни пстаци мпрају бити смещтени у мртвашки сандук а пренпсе
се специјалним ппгребним впзилпм.
Члан 11.
Ппкппаваое ппсмртних пстатака умрлих врщи се самп на грпбљу кпје је у упптреби.
Ван грпбља мпже се изврщити ппкппаваое самп у слушајевима предвићеним ппсебним
закпнпм. Пдпбраваое п ппкппаваоу ван грпбља издаје надлежни прган Скупщтине ппщтине.
Члан 12.
Чуваое ппсмртних пстатака лица умрлих пд заразних бплести, eскумација,
евидентираое и другп врщиће се према важећим прпписима.
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Превпз ппсмртних пстатака лица умрлих пд заразних бплести врщиће се самп ппд
услпвпм и на нашин кпји пнемпгућава щиреое заразе.
Члан 13.
Трпщкпве сахраоиваоа снпсе лица кпја су била дужна да умрлпг за живпта издржавају
или да се старају п оегпвпм сахраоиваоу. Акп не ппстпји лице из претхпднпг става трпщкпве
сахраоиваоа снпси ппщтина на шијпј је теритприји изврщенп укппаваое.
Ппщтина, предузеће или месна заједница кпја је пбезбедила сахраоиваое умрлпг лица
имају правп на надпкнаду трпщкпва пд лица кпја су била дужна да пбезбеде сахраоиваое из
запставщтине умрлпг.
Члан 14.
Грпбнп местп за сахраоиваое ппсмртних пстатака умрлпг даје се кприщћеое ЈКП
'Тпплица'' пднпснп месна заједница.
Ппд грпбним местпм у смислу пве пдлуке ппдразумева се грпб и грпбница.
Грпбнп местп и грпбница дају се на кприщћеое на време пд 10 гпдина.
Највище се мпгу закупити три грпбна места.
Члан 15.
Пвлащћенп лице предузећа или месне заједнице дпнпси рещеое п кприщћеоу грпбних
места - парцеле ппд услпвпм да ппстпји усмени или писмени захтев заинтереспванпг лица, да је
захтев пправдан и да ппднпсилац захтева плати утврђену цену.
Пп жалби на рещеое из става 1 пвпг шлана пдлушује прган управе надлежан за стамбене
и кпмуналне ппслпве.
Члан 16.
Међуспбна права и пбавезе између лица кпје је изврщилп сахрану ( у даљем тексту
кприсник грпбнпг места), и ЈКП ''Тпплица пднпснп месна заједница уређује се писменим
угпвпрпм у складу са пдредбама пве пдлуке.
Члан 17.
Димензије једнпг грпбнпг места изнпсе щирина 1,80, дужина 3,30метара и дубина 1,20
м.
Укпликп се ради п ппрпдишнпј парцели на кпјпј се налази вище грпбних места, свакп
даље грпбнп местп пп дужини пстаје истп кап у претхпднпм ставу а щирина изнпси 1 м.
Велишина ппрпдишне грпбнице утврђује се скицпм кпја мпра бити у складу са планпм уређаја
грпбља.
Члан 18.
ЈКП 'Тпплица'' је дужна да впди евиденцију сахраоених .
Ппсмртни пстаци сахраоенпг мпгу се искппати и пренети на другп грпбље пп претхпднп
прибављенпм пдпбреоу надлежнпг ппщтинскпг пргана и пдпбреоу пргана надлежнпг за
ппслпве санитаране инспекције, акп је на другпм грпбљу пбезбеђенп грпбнп метп за сахрану.
Кппаое, пренпс и затрпаваое ппсмртних пстатака из једнпг у други грпб на истпм
грпбљу врще самп пвлащћена лица пд стране ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месне заједнице.
Пвлащћена лица из претхпднпг става кап и лица пвлащћена да пбаве ппслпве изнпщеоа
лица из мртвашнице мпрају имати пдгпврајуће унифпрме.
Акп се на пснпву пдлуке надлежнпг пргана ппщтине врще искппаваое и пренпс
ппсмртних пстатака пре истека рпка кпјим је прпдуженп ппшиваое ппсмртних пстатака трпщкпва
искппаваоа и пренпс ппсмтних пстатака, грпбних знакпва, сппменика и других предмета са тих
грпбних места снпси ппщтина шији је прган наредип искппаваое и пренпс ппсмртих пстатака.
Члан 19.
За кприщћеое грпбнпг места и пбјеката на грпбљу и услуга у вези са сахраоиваоем и
ексхумацијпм ппсмртних пстатака плаћа се накнада.
Висину накнаде за кприщћеое грпбнпг места и пбјеката на грпбљу пдређује Ј.К.П.
„Тпплица“ уз сагласнпст Скупщтине ппщтине Курщумлија, а висину накнаде за пстале услуге у
вези са сахраоиваоем и ексхумацијпм ппсмртних пстатака пдређује се пп тарифи кпју утврђује
Ј.К.П. „Тпплица“ уз сагласнпст пргана надлежнпг за ппслпве цена.
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Накнада за крпщћеое грпбнпг места пдређује се у гпдищоем изнпсу и плаћа се унапред
за све време кприщћеоа грпбнпг места.
У слушајевима када кприсник грпбнпг места на градскпм грпбљу у Курщумлију нема
закпнских наследника или других српдника кпји би ппсле оегпве или оене смрти плаћали
пдржаваое грпбнпг места, мпже са ЈКП ''Тпплица'' Курщумлији закљушити угпвпр п унапред
плаћаоу пдржаваоа грпбнпг места за време кпје сами пдреде угпвпрпм.
Члан 20
Кприсник градскпг грпбља нема правп да кприщћеое грпбнпг места пренесе на другп лице.
У слушају смрти кприсника грпбнпг места правп кприщћеоа грпбнпг места припада лицу кпје је
пглащенп за оегпвпг наследника, а ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница дужна је да са пвим
лицем закљуши писмени угпвпр из шлана 16 пве пдлуке..
Акп није пдређен наследник кприсника грпбнпг места или акп је вище лица пглащенп за
наследнике пва лица су дужна да између себе пдреде лице кап заједнишкпг ппнпмпћника и да
примерак пунпмпћја дпстве ЈКП 'Тпплица''.
Члан 21.
Ппсмртни пстаци сахраоених мпрају да ппшивају у грпбнпм месту најмаое 10 гпдина пд
дана сахраоиваоа ( у даљем тексту: рпк пбавезнпг ппшиоава).
Члан 22.
Кприсник грпбнпг места пднпснп ппрпдица и српдници сахраоенпг лица имају правп да
пп истеку рпка пбавезнпг ппшиваоа прпдуже рпк ппшиоава ппд услпвпм да се грпбнп метп
уреднп пдржава и да је плаћена накнада за прптеклп време ппшиоава.
ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница мпже пдпбрити и другпм лицу да ппд услпвима
из става један пвпг шлана прпдужи рпк ппшиваоа.
Рпк ппдржанпг ппшиваоа ппсмртних пстатака изнпси 10 гпдина тј. мпже се прпдужавти
све дпк се испуоавају услпви из става 1 пвпг шлана.
Не мпже се прпдужити рпк ппшиваоа за грпбна места на грпбљу или делу грпбља кпји су
стављени ван упптребе.
Члан 23.
Акп кприсник грпбнпг места пднпснп ппрпдица, српдници и друга лице не успуоавају
услпве пдржаваоа грпбнпг места или писменп изјаве да пбавезу неће изврщити, ЈКП ''Тпплица''
пднпснп месна заједница мпже запущтенп грпбнп метп издати за ппкппаваое ппсмртних
пстатака другпг умрлпг лица, а ппсмртне пстатке дп тада сахраоенпг пренети и закппати у
заједнишку за тп пдређену грпбницу.
Запущтеним грпбпм у смислу пдредаба претхпднпг става сматраће се грпб у кпме се
никп за тп пд ппзваних лица не стара ни пп прптеку рпка пд щест месеци ппсле дана
дпстављаоа писмене пппмене за испуоаваое дпспелих пбавеза за накнаде за кприщћеое и
пдржаваое.
Члан 24.
Пдредбе из претхпднпг шлана примеоиваће се и на грпбпве за кпје је данпм ступаоа на
снагу пве пдлуке пбавезни рпк ппшиваоа прптекап, щтп ће се утврдити на пснпву ппдатака из
дпкументације путем кпмисије кпју пдређује ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница.
Неппзнате кприснике грпбпва за кпје је пбавезни и прпдужни рпк ппшиваоа прптекап
ЈКП ''Тпплица'' пднпнп месна заједница ће ппзвати и пбавестити путем пгласа или других
средстава инфпрмисаоа да је пбавезни прпдужни рпк ппшиваоа прптекап са уппзпреоем на
ппследице оегпвпг прптека пдређене у пвпј пдлуци.
Члан 25.
ЈКП 'Тпплица'' пднпснп месна заједница стише правп распплагаоа сппменицима и
другим пбјектима на запущтеним грпбпвима из шлана 23 и 24 пве пдлуке.
Члан 26.
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Ппсмртне пстатке из грпбпва пднпснп грпбница кпјима је истекап рпк ппшиваоа ЈКП
''Тпплица'' пднпснп ,месна заједница мпже пренети у за тп пдређену заједнишку парцелу
пднпснп грпбницу акп за тп ппстпје услпви на грпбљу.
Надгрпбне сппменике и друге предмете са пвих грпбпва пднпснп грпбница ЈКП
''Тпплица'' пднпснп месна заједница ће уклпнити и п тпме пбавестити кприсника грпбпва,
пднспнп грпбница и пдредити им рпк у кпме су дужни да предузму надгрпбне сппменике
тј.друге уклпоене предмете. Пвај рпк не мпже бити краћи пд 30 дана.
Акп се кприсник грпба пднпснп грпбнице не пдазпве ппзиву или акп пбавещтеоу у
смислу става 1 пвпг шлана из билп кпјих разлпга није мпгуће урушити ЈКП ''Тпплица'' пднпснп
месна заједница је дужна да уклпоени надгрпбни сппменик шува најмаое щест месеци пп
оегпвпм уклаоаоу. Ппсле истека пвпг рпка мпгу се прпдати надгрпбни сппменици путем јавне
лицитације
Члан 27.
Сппменици и други пбјекти над грпбпвима уређују се и пдржавају у складу са пдредбама
са пдредбама пве пдлуке и других прпписа. Сппменици и други пбјекти из претхпднпг стаоа
сматрају се ппрпдишне капеле , надгрпбни сппменици, кап и пквири кпјима су пграђена грпбна
места.
Сппменик пд нарпшиће истпријске и уметнишке вреднпсти на кпји је ЈКП 'Тпплица''
пднпснп месна заједница стекла правп распплагаоа не мпже се уклпнити са грпбља.
Кпји су сппменици пд нарпшите истпријске или неке вреднпсти, пдређује ппсебна
Кпмисија кпју именује надлежни прган за кпмуналне ппслпве СП Курщумлија.
Сппменик из претхпднпг ства ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница је дужна да
ппсебнп евидентира и да се стара п оихпвпм уређеоу и пдржаваоу.
Члан 28.
Изградоа и рекпнструкција грпбнице или другпг сппмен пбележја кап и ппдизаое,
преправке или уклаоаое сппменика и другпг предмета на грпбнпм мету мпже се врщити акп је
за тп претхпднп прибављенп пдпбреое надлежнпг ппщтинскпг пргана. Лице кпје тражи
пдпбреое за изградоу дужнп је ппднети: скицу са технишким пписпм пбјекта пднпснп
сппменика и пптврду да је пбезбеђенп кприщћеое грпбнпг места (парцеле).
Акп је грпбница или други сппмен пбјекат изграђен или акп је сппменик или други
предмет на грпбу ппдигнут прптивнп пдредби ства 1 пвпг шлана, надлежни прган ппщтине
мпже наредити пбустављаое радпва, уклаоаое пбјекта – грпбнице, сппменика или другпг
предмета на грпбнпм месту.
За предузимаое билп какве радое на сппменику или другпм предмету на грпбници или,
грпбу кпји има свпјствп сппменика културе пптребнп је претхпдна дпзвпла надлежнпг пргана
пднпсн прганизације сагласнп Закпну п защтити кулурних дпбара.
Члан 29.
Пп изнпщеоу кпвшега са ппсмртним пстацима умрлпг из мртвашнице мпгу се на грпбљу
и пбјектима намеоеним за врщеое верских пбреда на грпбљу врщити верски пбреди у складу
са пбишајима и прпписима верских заједница.
Пренпс ппсметних пстатака умрлпг дп мртвашнице или верских пбреда на грпбљу из
претхпднпг става врщи се без пратое, ппвпрке и верских пбреда у граду.
III. РЕД НА ГРПБЉУ
Члан 30.
ЈКП ''Тпплица'' ради пдржаваоа шистпће:
1. пдређује време у тпку дана у кпме је дпстављен приступ на грпбље
пбавещтеое п пвпме истише се на улазу у грпбље.
2. пдређује се дан хигијене грпбља на нашин из претхпднпг става,
3. мпже из нарпшитп пправданих разлпга привременп да забрани
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приступ на грпбље.
Члан 31
На грпбљу је забраоенп:
1. прескакати пграде, газити зелене ппврщине, кидати цвеће и друге засаде,
2. садити щумске саднице и украснп щибље без пдпбреоа ЈКП ''Тпплице''.
3. газити прљати и скрнавити грпбна места,
4. нанпсити щтету надгрпбним сппменицима и другим предметима на грпбни
местима,
5. нарущавати мир на грпбљу пднпснп изазвати неред, у туши и галаму,
6. увпдити живптиое,
7. впзити бициклу, мптпрциклу и друга мптпрна впзила акп тп није пдпбренп пд стране
ЈКП ''Тпплица'',
8. на стазама , путевима и зеленим ппврщинама стварати нешистпћу, бацати увеле
венце, увелп цвеће и друге предмете.
9. пбављати фптпграфисаое у виду заната и врщити друге услуге без пдпбреоа ЈКП
''Тпплица'',
10. прпдавати ма какву рпбу без пдпбреоа.
11. улазити у мртвашницу ван времена пдређенпг за тп,
12. тпшећа места на впдпвпду ппсле упптребе пстављати незатвпрена, нити се мпже
прати алат на шесмама,
13. прпсјашити,
14. садити впћна дрвета,
15. прављеое птвпра на пгради грпбља ради прпласка и уласка у грпбље.
16. лпвити у прпстпру грпбља,
17. ппстављати ппсуде за цвеће, свећоаке и друге предмете акп пп пблику и врсти
материјала не пдгпварају естетскпм изгледу грпбља,
18. пбављате ппсметне свешанпсти над птвпреним сандукпм акп је ппкпјник умрп пд
заразне бплести,
19. извпђеое занатских радпва у неппсреднпј близини места где се врщи шин
сахраоиваоа,
20. приступ деци исппд 10 гпдина старпсти на грпбљу без пратое старијих, а без такве
пратое самп пп пдпбреоу ЈКП ''Тпплица''
Члан 32.
Венци стављени на грпбнп местп приликпм сахраоиваоа мпгу пстати на грпбнпм месту
најдуже три месеца.
Пп прптеку рпка из претхпднпг става кприсници грпбних места дужни су да венце
уклпне у прптивнпм пвп ће шинити ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница.
Члан 33.
На грпбљу у Курщумлији занатске радпве: израда сппменика, надгрпбне плпше,
ппстављаое пграде мпнтажа сппменика и друге радпве на грпбљу извпди ЈКП ''Тпплица'' а
извпђеое оихпвп мпже пдпбрити и другим физишким или правним лицима ппд следећим
услпвима:
1. да се претхпднп пријави ЈКП '''Тпплица''.
2. да физишкп лице ппседује пдгпварајућу квалификацију за пву врсту ппслпва, а правнп
лице да је регистрпванп за пву врсту ппслпва,
3. да се извпде у радне дане пд 7 дп 14 шаспва и тп такп да се дп највеће мере пшува
мир и дпстпјавствп грпбља.
4. грађевински материјал (песак и щљунак) држи на грпбљу самп за најкраће
време кпје је неппхпднп за изврщеое радпва, али такп да се тиме не пмета приступ и кретаое
ппсетипца грпбља, а у слушају прекида радпва кап и ппсле заврщетка радпва извпђаш је дужан
да радилищте без пдлагалоа дпведе у првпбитнп стаое.
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5. да се превпз материјала пптребнпг за извпђеое занатских радпва на грпбљу,
изврщи самп путевима и стазама кпје пдреди ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница
6. да акп приликпм извпђеоа радпва прпнађе делпве сандука, кпсти и сл. закпна
из истпм месту,
7. да акп приликпм извпђеоа радпва прпнађе предмете пд вреднпсти без
пдлагаоа преда ЈКП ''Тпплица'' пднпснп меснпј заједници
8. да пре ппшетка извпђеое радпва плати пдређену накнаду ЈКП '' Тпплици
пднпснп меснпј заједници.
9. да се придржава реда на грпбљу приписнпг пвпм пдлукпм и Правилника п
реду на грпбљу.
На градскпм грпбљу у Курщумлији занатске радпве, израду грпбнице и пквира пкп
грпбних места мпже извпдити самп ЈКП ''Тпплица''. Правп и пбавезе из пвпг пргана регулисаће
се угпвпрoм.
ЈКП 'Тпплица'' пднпснп месна заједница мпже да забрани извпђеое занатских радпва на
грпбљу или ппјединим делпвима грпбља у пдређене дане или у пдређенп дпба гпдине.
Извпђашу занатских радпва кпји се не придржава пдредба пвпг шлана и пдредба п раду
на грпбљу ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница мпже забранити рад на грпбљу.
Пдредбе става 1. ташка 4, 5,6 ,7 ,8 и 9 и пдредбе става 2 и 3 пвпг шлана примеоиваће се
на грпбљу кпја су у ппгледу уређиваоа и пдржаваоа ппверена месним заједницама.
Члан 34.
ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница пп пптреби уз претхпдну сагласнпст надлежнпт
ппщтинскпг пргана управе за кпмунале ппслпве дпнпси ближе прпписе п реду на грпбљима.
ЈКП ''Тпплица'' пднпснп месна заједница је дужна да пдредбе пве пдлуке кпје се пднпсе
на рад на грпбљу кап и евентуалнп ближе прпписе у смислу става 1 пвпг угпвпра шлана истакне
на виднп местп на улазу у грпбље.
Члан 35
Ппсетипци грпбља дужни су да се на грпбљу ппнащају на нашин кпји пдгпвара
дпстпјанству грпбља и пијетету према умрлима.
Члан 36.
Надзпр над уређеоем, и пдржаваоем грпбља врщи прган управе надлежан за
кпмуналне ппслпве Скупщтине ппщтине курщумлпја .
Члан 37.
П спрпвпђеоу пве пдлуке стараће се прган управе надлежан за ппслпве кпмуналне и
санитарне иснпекције.
Члан 38.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај правнп лице
–предузећа,
1. Акп врщи ппкппаваое ппсмртних пстатака умрлпг ван грпбља кпје је у упптреби
(шлан 11 став 1 пве пдлуке),
2. акп не пбавља кпмуналне делатнпсти (шлан 6 пве пдлуке)
3. акп се не ппступи пп пдредбама (шл.10 и 13 пве пдлуке),
4. акп не пбезбеди пренпс на другп грпбље ппсмртнних пстатака (шл.18 пве пдлуке),
5. акп не впди евиденцију сахраоених и акп немају пдгпварајућу унифпрму (ст.1. и 4 шлана
18 пве пдлуке),
6. акп не закљуши писмени угпвпр (шл.20 пве пдлуке),
7. акп не ппступи пп пдредбама (става 2, шлана 24 пдлуке),
8. акп не истакне пбаещтеое из става 1 шлана 30 пве пдлуке.
Нпвшанпм казнапм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се и пдгпвпрнп лице у предузећу
или меснпј заједници за прекрщаје из пвпг шлана.
Члан 39.
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Нпвшанпм казнпд пд 10.000.00 дп 50.000.00 динара казниће се за прекрщај грађани:
1. акп ппступи супрптнп пдредби шлана 7 став 3 пве пдлуке,
2. акп врщи ппкппаваое ппсмертних пстатака умрлпг ван грпбља кпје је у упптреби
(шлан 11 пве пдлуке).
3.акп не пбавести ЈКП ''Тпплица'' п времену наступа смрти а дужнп је да тп ушини (шлаан 8
став 5 пве пдлуке),
4.акп пнемпгући ЈКП ''Тпплица'' да ппступи пп налпгу за пријем ппсмртних пстатака (шлан
8 став 6 пве пдлуке.
5 акп без пдпбреоа врщи искппаваое и пренпс ппсмртних пстатака из једнпг на другп грпбнп
местп (шлан 18 став 2 пве пдлуке),
6. акп ппступи прптивнп пдредбама шлана 28 став 1 и 2 пве пдлуке,
7. акп врщи верске пбреде ван пбјекта на грпбљу шлан 29 пве пдлуке,
8. акп ппступа прптивнп забрани из шлана 31 пве пдлуке.
9. акп ппступи прптивнп услпвима из шлана 33 пве пдлуке.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 40.
ЈКП ''Тпплица'' за пдржаваое шистпће наплаћује накнаду за пружаое услуге:
сахраоиваое, кприщћеое мртвашнице, превпз ппсмртних пстатака у лпкалу, закуп грпбнпг
места и пдржаваое грпбља пп цени на кпју даје сагласнпст надлежан за ппслпве цена.
Члан 41.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Пдлука п сахраоиваоу и грпбљима
пбјављена у (Службенпм листу ппщтине Курщумлија бр. 2/05) и измена и дппуна Пдлуке п
сахраоиваоу и грпбљима („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.4/09).
Члан 42.
Пва пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-02-159/012
У Куршумлији, дана 24.12.2012.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф. с.р.
На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 4. Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 22/08, 3/09 и
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлиja на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је
П Д Л У К У
П КПМУНАЛНПЈ ИНСПЕКЦИЈИ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм прпписује се врщеое надзпра над применпм Закпна п кпмуналним
делатнпстима и Пдлука Скупщтине ппщтине дпнетих на пснпву тпг закпна, кпји на теритприји
ппщтине Курщумлија пбавља кпмунална инспекција.
Члан 2.
Ппслпве из надлежнпсти кпмуналне инспекције врще кпмунални инспектпри.
Кпмунални инспектпр је сампсталан у раду, у границама пвлащћеоа утврђених Закпнпм
п кпмуналним делатнпстима и другим прпписима.
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Члан 3.
У врщеоу инспекцијскпг надзпра кпмунални инспектпр је пвлащћен да:
1) прегледа ппщте и ппјединашне акте, евиденције и другу дпкументацију врщилаца
кпмуналне делатнпсти и других правних и физишких лица;
2) саслуща и узима изјаве пд пдгпвпрних лица кпд врщилаца кпмуналне делатнпсти и
других правних и физишких лица;
3) прегледа пбјекте, ппстрпјеоа и уређаје за пбављаое кпмуналне делатнпсти и
ппслпвне прпстприје ради прикупљаоа неппхпдних ппдатака;
4) налпжи рещеоем да се кпмунална делатнпст пбавља на нашин утврђен закпнпм и
прпписима на пснпву закпна;
5) налпжи рещеоем изврщаваое утврђених пбавеза и предузимаоа мера за
птклаоаое недпстатака у пбављаоу кпмуналне делатнпсти;
6) прегледа пбјекте, ппстрпјеоа и уређаје кпји служе кприщћеоу кпмуналних услуга,
укљушујући и пне кпје представљају унутращое инсталације и припадају кприснику
кпмуналне услуге;
7) налпжи рещеоем кприснику птклаоаое недпстатака на унутращоим инсталацијама
и да приступи тим инсталацијама приликпм изврщеоа рещеоа кпјим је налпжип
птклаоаое недпстатака или искљушеое кприсника са кпмуналнпг система;
8) изрише и наплаћује нпвшане мандатне казне пп прппису јединице лпкалне
сампуправе на лицу места, пднпснп ппднпси, у складу са закпнпм, прекрщајну
пријаву, у слушајевима када ушинилац прекрщаја не плати нпвшану казну изрешену на
лицу места;
9) ппднпси захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, пднпснп пријаву за привредни
преступ или кривишнп делп укпликп пцени да је ппвредпм прпписа ушиоен прекрщај,
привредни преступ или кривишнп делп;
10) налпжи рещеоем уклаоаое ствари и других предмета са ппврщина јавне намене
акп су пни ту пстављени прптивнп прпписима;
11) налпжи рещеоем уклаоаое, пднпснп премещтаое впзила, кап и ппстављаое
уређаја кпјима се спрешава пдвпжеое впзила са ппврщина јавне намене акп су
пстављена прптивнп прпписима;
12) забрани рещеоем пдлагаое птпада на местима кпја нису пдређена за ту намену;
13) забрани рещеоем спаљиваое птпада изван за тп пдређенпг ппстрпјеоа;
14) забрани рещеоем пдлагаое кпмуналнпг птпада ван за тп пдређених кпмуналних
кпнтејнера;
15) забрани рещеоем пдлагаое кпмуналнпг птпада на местима кпја нису пдређена кап
регистрпване кпмуналне деппније;
16) забрани рещеоем пдлагаое птпаднпг грађевинскпг материјала, земље и псталпг
грађевинскпг материјала ван за тп пдређене лпкације;
17) забрани рещеоем пдлагаое птпада и птпадних материја у впдптпке и на пбале
впдптпка;
18) забрани рещеоем бацаое гпрећих предмета у кпмуналне кпнтејнере и кпрпе за
птпад;
19) забрани рещеоем унищтеое пграда, клупа и дешијих игралищта;
20) забрани рещеоем унищтеое зелених ппврщина;
21) фптпграфище или сашини видеп снимак ппдрушја на кпме се врщи кпнтрпла
22) предузима друге мере утврђене закпнпм и ппдзакпнским прпписима.
Кпмунални инспектпр је дужан да узме у ппступак пријаве правних и физишких лица у
вези са ппслпвима из надлежнпсти кпмуналне инспекције и да у рпку пд псам радних дана п
резултатима ппступка пбавести ппднпсипца пријаве.
П свакпм изврщенпм прегледу и радоама кпмунални инспектпр саставља записник, у
складу са закпнпм.
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Записник се пбавезнп дпставља врщипцу кпмуналне делатнпсти, пднпснп другпм
правнпм или физишкпм лицу над шијим је ппслпваоем, пднпснп ппступаоем изврщен увид.
Члан 4.
Кпмунални инспектпр из става 2. пвпг шлана, мпже бити лице кпје има стешенп виспкп
пбразпваое другпг степена, пднпснп заврщене мастер академске студије или виспкп
пбразпваое стешенп у складу са прпписима кпји су важили дп дана ступаоа на снагу закпна
кпјим се уређује виспкп пбразпваое и кпје је закпнпм изједнашенп са академским називпм
мастер, лице кпје има вищу струшну спрему, пплпжен струшни испит за рад у прганима управе и
најмаое три гпдине раднпг искуства.
Приликпм врщеоа надзпра, кпмунални инспектпр мпра имати службену легитимацију
кпјпм дпказује свпјствп инспектпра.
Легитимација кпмуналнпг инспектпра издаје се на прпписанпм пбрасцу пд стране
Ппщтинске управе, кпја је пптписана пд пвлащћенпг лица.
Члан 5.
Кпмунални инспектпр, у врщеоу ппслпва надзпра, сарађује са другим прганима,
устанпвама, предузећима, месним заједницама, прганима управљаоа стамбеним зградама и
грађанима.
Кпмунални инспектпр је дужан да узме у ппступак пријаве предузећа, приватних
предузетника и устанпва, пднпснп грађана, у вези са ппслпвима из надлежнпсти кпмуналне
инспекције и да п резултатима ппступка пбавести ппднпсипца пријаве у рпку кпји не мпже бити
дужи пд 30 дана.
Члан 6.
Предузеће, приватни предузетник и устанпва, пднпснп грађанин, дужни су да
кпмуналнпм инспектпру пмпгуће несметанп врщеое ппслпва, да ставе на увид пптребна
дпкумента и да, у рпку кпји пдреди кпмунални инспектпр, дпставе пптребне ппдатке.
У ппступку врщеоа инспекцијскпг надзпра, кпмунални инспектпр мпже саслущавати и узимати
изјаве пдгпвпрних и заинтереспваних лица и сведпка, а у складу са прпписима мпже кпристити
услуге струшних прганизација.
Члан 7.
Кпмунални инспектпр мпже, у слушају пптребе, да затражи ппмпћ пргана унутращоих
ппслпва, ради спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра, изврщеоа рещеоа и других радои.
Члан 8.
П свакпм изврщенпм инспекцијскпм прегледу кпмунални инспектпр саставља записник
кпји садржи утврђенп шиоенишнп стаое.
Налпг кпмуналнпг инспектпра даје се у фпрми рещеоа где се утврђује рпк за птклаоаое
утврђених недпстатака и неправилнпсти.
Рещеое се пбавезнп дпставља предузећу, приватнпм предузетнику, устанпви, пднпснп
грађанину, над шијим је ппслпваоем, пднпснп ппступаоем изврщен инспекцијски надзпр.
Предузеће, приватни предузетник, пднпснп устанпва, писменим путем пбавещтавају
кпмуналнпг инспектпра п предузетим мерама налпженим у рещеоу, у рпку пд псам дана пд
дана истека рпка из става 2. пвпг шлана.
Накпн истека рпка за изврщеое налпжене, пднпснп наређене мере, кпмунални
инспектпр врщи кпнтрплни инспекцијски преглед п шему сашиоава записник.
Члан 9.
Кад кпмунални инспектпр пцени да је ппвредпм прпписа ушиоен прекрщај, привредни преступ
или кривишнп делп дужан је да без пдлагаоа ппднесе пријаву за ушиоени привредни преступ
или кривишнп делп, пднпснп захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка.
Члан 10.
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Акп у врщеоу инспекцијскпг надзпра кпмунални инспектпр утврди ппвреду прпписа шију
примену кпнтрплище друга инспекција или државни прган, дужан је да их пбавести ради
предузимаоа мера из оихпве надлежнпсти.
Кпмунални инспектпр је дужан да шува, кап службену тајну, ппдатке дп кпјих дпђе
приликпм врщеоа надзпра или кпје му друга инспекција, пднпснп државни прган, дпставе у
врщеоу надзпра.
Члан 11.
Кпмунални инспектпр у врщеоу инспекцијскпг надзпра кад утврди да се пмета врщеое
кпмуналне услуге или кприщћеое кпмуналних пбјеката пстављаоем впзила, ствари и других
предмета или на други нашин, наредиће рещеоем кприснику, пднпснп сппственику, акп је
присутан, да пдмах уклпни те ствари, пднпснп предмете, ппд претопм принуднпг изврщеоа.
Акп се лице из става 1. пвпг шлана не налази на лицу места, кпмунални инспектпр ће, без
саслущаоа странке, дпнети рещеое кпјим ће налпжити да се впзила, ствари и други предмети
уклпне у пдређенпм рпку, кпји се мпже пдредити и на минуте.
Рещеое из става 2. пвпг шлана лепи се на те ствари, пднпснп предмете уз назнашеое дана и шаса
када је налепљенп и тиме се сматра да је дпстављаое изврщенп, а дпцније пщтећеое,
унищтеое или уклаоаое пвпг рещеоа не утише на ваљанпст дпстављаоа.
Акп лице из става 1. пвпг шлана не ппступи пп датпм налпгу, кпмунални инспектпр ће
пдредити ппстављаое уређаја кпјим се спрешава пдвпжеое впзила, пднпснп пдредиће да се
впзила, ствари и други предмети уклпне п трпщку кприсника, пднпснп сппственика, на местп
кпје је за тп пдређенп.
Трпщак из става 4. пвпг шлана се утврђује актпм јединице лпкалне сампуправе и мпже да
пбухвата трпщкпве ппступка, пднпщеоа впзила, ствари и другпг предмета, лежарине и друге
дпспеле трпщкпве.
Пдлукпм јединице лпкалне сампуправе се мпже предвидети да врщилац кпмуналне
делатнпсти кап ппверилац дпспелпг пптраживаоа у шијим се рукама налази дужникпвп впзилп,
ствар и други предмет уклпоен пп налпгу надлежнпг пргана, има правп задржати га дпк му не
буде исплаћенп пптраживаое.
Жалба прптив рещеоа из ст. 1. и 2. пвпг шлана не пдлаже оегпвп изврщеое.
Члан 12.
Акп кпмунални инспектпр приликпм врщеоа надзпра утврди да прппис није примеоен
или да је неправилп примеоен, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 15 дана пд дана изврщенпг
надзпра дпнеће рещеое п птклаоаоу утврђене неправилнпсти и пдредиће рпк за оенп
птклаоаое.
На рещеое кпмуналнпг инспектпра мпже се изјавити жалба ппщтинскпм, пднпснп
градскпм већу у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа рещеоа, сем акп је закпнпм друкшије
предвиђенп.
П жалби веће пдлушује у рпку пд 30 дана пд дана пријема жалбе. Жалба не пдлаже
изврщеое рещеоа кпмуналнпг инспектпра.
Рещеое већа јединице лпкалне сампуправе је кпнашнп у управнпм ппступку и прптив
оега се мпже ппкренути управни сппр.

-

Члан 13.
Кпмунални инспектпр је ппсебнп пдгпвпран:
Акп у врщеоу надзпра не предузме, не предлпжи или не пдреди меру за кпју је
пвлащћен
Акп не предлпжи или не ппкрене ппступак пред надлежним прганпм збпг утврђене
незакпнитпсти, пднпснп неправилнпсти
Акп прекпраши границе пвлащћеоа
Члан 14.
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Кпмунални инспектпр је дужан, да на захтев старещине пргана, дпстави писани извещтај
п раду, у датпм рпку.
Кпмунална инспекција је дужна да ппднпси извещтај п свпм раду и ппјавама у пбласти у кпјима
је врщила надзпр, п предузетим мерама и резултатима тих мера Скупщтини ппщтине
Курщумлија.
Кпмунална инспекција мпже пп пптреби да прганизује дежурствп у ппппдневним сатима,
нпћу, у дане викенда и празника, пп налпгу старещине пргана.
II КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 15.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара, казниће се за прекрщај
правнп лице акп:
- Кпмуналнпм инспектпру не пружи лишне и друге тражене ппдатке, или га на други нашин
пнемпгућава и пмета у врщеоу службене дужнпсти, пднпснп не дпстави тражене
ппдатке, у пдређенпм рпку или дпстави неташне ппдатке (шлан 6. Став 1.)
- Не ппступи пп налпгу, пднпснп наређеоу из рещеоа кпмуналнпг инспектпра (шлан 8.)
За прекрщај из става 1. пвпг шлана, казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу нпвшанпм
казнпм у изнпсу пд 10,000,00 дп 50.000,00 динара.
Члан 16.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50.000,00 дп 250.000,00 динара, казниће се приватни
предузетник, акп ушини прекрщај из шлана 15. став 1.
Члан 17.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара, казниће се физишкп лице,
акп ушини прекрщај из шлана 15. став 1.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 18.
Правилник п ппступаоу са уклпоеним впзилима, стварима и другим предметима са
јавних ппврщина из шлана 11. пве пдлуке дпнеће Ппщтинскп Веће ппщтине Курщумлија у рпку
пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке.
Члан 19.
Пва пдлука ступа на снагу, псмпг дана, пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Члан 20.
Ступаоем на снагу пве пдлуке, престају да важе пдредбе Пдлуке п кпмуналнпј
инспекцији („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр. 9/09).
Брпј: I-02-158/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 4.Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
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шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 22/08, 3/09 I
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је

ПДЛУКУ
п впдпвпду града Куршумлије
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм се прпписује управљаое и газдпваое јавним впдпвпдпм Курщумлије,
услпви за снабдеваое пптрпщаша пијаћпм впдпм и ппступак пдржаваоа и кприщћеоа јавнпг
впдпвпда Курщумлије.
Члан 2.
Уређаји јавнпг впдпвпда су сви пбјекти за захват впде, ппстрпјеоа за прешищћаваое
впде,црпна ппстрпјеоа са пратећим уређајима, резервпари, главни цевпвпд, впдпвпдна мрежа
са прикљушцима и впдпмерима дп вентила иза впдпмера (у даљем тексту јавни впдпвпд).
Кућна впдпвпдна инсталација су сви пстали впдпвпдни уређаји кпд пптрпщаша кпји се
налазе иза впдпмера и служе за снабдеваое пијаћпм впдпм из јавнпг впдпвпда (кућни
впдпвпд).
Сппствени уређаји за снабдеваое впдпм су сампстални впдпвпдни уређаји предузећа,
предузетника, правних или физишких лица кпји служе за сампсталнп снабдеваое впдпм.
Мещпвитп снабдеваое впдпм је пблик снабдеваоа кпд кпга се пптрпщаш снабдева истпвременп
из јавнпг впдпвпда и из сппствених уређаја за снабдеваое впдпм.
Члан 3.
Пбјекти и уређаји јавнпг впдпвпда су кпмунални пбјекти пд ппсебнпг друщтвенпг
интереса шија изградоа, рекпнструкција, пдржаваое и кприщћеое ппдлежу јавнпј кпнтрпли и
ппсебнпј защтити.
Члан 4.
Пптрпщаши впде су сва правна и физишка лица кпја кпристе впду из јавнпг впдпвпда на пснпву
закљушенпг угпвпра са предузећем за газдпваое впдпм (пптрпщаш).
Члан 5.
Прешищћаваоем и дистрибуцијпм впде и пдржаваоем јавнпг впдпвпда бави се јавнп
Кпмуналнп предузеће «Тпплица» (у даљем тексту предузеће за газдпваое впдпвпдпм).
Члан 6.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм је дужнп да свим пптрпщашима впде непрекиднп
исппрушује дпвпљне кплишине исправне впде за пиће и пбезбеди дпвпљан притисак на места
сппја кућнпг са јавним впдпвпдпм, према услпвима предвиђеним у прпјекту впдпвпднпг
прикљушка, кап и да прекп пвлащћене устанпве врщи сталну кпнтрплу квалитета впде у складу са
важећим прпписима.
Пбавезе из претхпднпг става у ппгледу кплишине впде престају самп у слушајевима дејства вище
силе или настанка већег квара на впдпвпду.
Члан 7.
П планираним лпкалним прекидима у снабдеваоу впдпм изазваним пптребпм
пдржаваоа или рекпнструкције ппјединих делпва впдпвпда предузеће за газдпваое впдпвпдпм
је дужнп да изда саппщтеое прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа и тп два дана пре
намераваоа прекида.
У слушају изненаднпг квара на впдпвпду предузеће за газдпваое впдпвпдпм мпже без
претхпднпг пбавещтеоа прекинути снабдеваое впдпм пптрпщаша, али је дужнп да кприснике
пбавести у рпку пд пет шаспва. Предузеће за газдпваое впдпвпдпм је дужнп да тада извпђеое
радпва из претхпднпг става прганизује такп да не траје дуже пд псам шаспва. Кпд извпђеоа пвих

Страна 110

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 25.12.2012.

радпва предузеће за газдпваое впдпвпдпм није пбавезнп да шека пдпбреое за раскппаваое
јавних и других ппврщина, али је дужнп да тп пдпбреое накнаднп прибави.
Акп прекид у снабдеваоу впдпм траје дуже пд псам шаспва предузеће за газдпваое
впдпвпдпм је дужнп да на други нашин пптрпщашима исппруши најнужније кплишине впде.
Члан 8.
Акп се услед вище силе – суще, земљптреси, или већи технишки кварпви, прпизвпдоа смаои у
тпј мери да сви кприсници не мпгу да буду снабдевени пптребним кплишинама впде, предузеће
за газдпваое впдпвпдпм врщиће снабдеваое пптрпщаша на пснпву следећег редпследа:
- здравствени пбјекти
- впјни пбјекти
- пекаре
- щкпле и дешје устанпве
- индивидуални пптрпщаши
- прехрамбени пбјекти
- пстла индустрија.
Члан 9.
У слушају веће нестащице впде и других пптещкпћа у снабдеваоу впдпм предузеће за
газдпваое впдпвпдпм дужнп је да предузме мере за пгранишеое пптрпщое. У месецима мај,
јун, јул, август и септембар забраоује се ппливаое бащти (псим цвећа) и праое впзила впдпм из
градскпг впдпвпда.
Члан 10.
Ради снабдеваоа пптрпщаша дпвпљним кплишинама впде предузеће за газдпваое впдпвпдпм
дужнп је да:
- редпвнп пдржава у исправнпм стаоу све пбјекте и уређаје за впдпснабдеваое
- пптрпщаше снабдева хигијенски исправнпм впдпм
- планира и пбезбеђује прпщиреое капацитета у складу са развпјем града
- врщи сталну кпнтрплу хигијенске исправнпсти впде и гарантује квалитет впде у складу са
прпписима п квалитету впде за пиће
- извпди впдпвпдне прикљушке
- врщи изградоу и рекпнструкцију пбјеката за впдпснабдеваое.
Члан 11.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм је дужнп да инвеститприма пднпснп прпјектним
прганизацијама на оихпв захтев изда услпве за изградоу, рекпнструкцију и извпђеое других
радпва на впдпвпднпј мрежи с тим щтп ће се радпви извпдити у складу са прпјектпм и ппд
надзпрпм предузећа за газдпваое впдпвпдпм.
Члан 12.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм је дужнп да впди евиденцију катастра впдпвпда и
ппдземних пбјеката кпје кпристи и пдржава у смислу важећих закпнских прпписа.
Члан 13.
Изградоа и прпщиреое јавнпг впдпвпда мпже се врщити на пснпву прпграма стамбенп
кпмуналне изградое, инвестиципнп технишке дпкументације у складу са планпм впдпвпда кпји
је саставни деп урбанистишкпг плана а пп прибављенпј дпзвпли.
Прпграм из претхпднпг става мпра бити усаглащен са прпгрампм Фпнда за грађевинскп
земљищте, урбанизам, путну привреду и стамбену изградоу, прпгрампм Месних заједница и
средопрпшним планпм ппщтине Курщумлија.
Члан 14.
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Радпве на изградои пбјеката јавнпг впдпвпда извпди предузеће зе газдпваое
впдпвпдпм псим радпва из шлана 13 јер те радпве мпгу пбављати и друга предузећа
регистрпвана за ту делатнпст акп их инвеститпр изабере за извпђеое уз струшни надзпр
предузећа за газдпваое впдпвпдпм.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм дужнп је да ппсле сваке рекпнструкције и ппправке
впдпвпдне мреже и пущтаоа у рад впдпвпдне мреже изврщи дезинфекцију и испираое мреже.
Члан 15.
Нпвпизграђена или рекпнструисана впдпвпдна мрежа на нашин и ппд услпвпм из шлана 13. пве
Пдлуке данпм технишкпг пријема пднпснп спајаоа са јавним впдпвпдпм предаје се предузећу за
газдпваое впдпвпдпм да с оим распплаже на нашин утврђен закпнпм и пвпм пдлукпм акп се
ппсебним угпвпрпм не пдреде међуспбна права и пбавезе.
Никп се не мпже прикљушити на впдпвпдну мрежу пре дпбијаоа упптребне дпзвпле за ту
мрежу.
Члан 16.
Свака зграда кпја има кућни впдпвпд, пдпбреое за изградоу и пдпбреое за упптребу, а
налази се у улици или се граниши са улицпм у кпјпј је изграђен впдпвпд мпра се неппсреднп
сппјити са јавним впдпвпдпм.
Впдпвпдни прикљушак се не сме пдпбрити за пбјекте кпји нису сппјени са мрежпм јавне
канализације или немају прпписанп изграђену септишку јаму.
Члан 17.
Спајаое кућне впдпвпдне инсталације са јавним впдпвпдпм врщи се прекп впдпвпднпг
прикљушка.
Впдпвпдни прикљушак ппшиое пд сппја са впдпвпднпм улишнпм цеви а заврщава се у
затвпренпј щахти са вентилпм испред впдпмера.
Члан 18.
Сваки пбјекат или неппкретнпст кпја се снабдева впдпм из јавнпг впдпвпда мпра имати
свпј ппсебан впдпвпдни прикљушак.
Деп стамбене зграде кпја има ппсебан улаз и шини ппсебну грађевинску целину сматра
се ппсебним пбјектпм и мпра имати свпј впдпвпдни прикљушак.
Члан 19.
Впдпвпдни прикљушак се извпди на захтев инвеститпра пднпснп кприсника
неппкретнпсти кпји уз захтев прилаже:
- грађевинску дпзвплу за изградоу пбјекта кпји ће се прикљушити на јавни впдпвпд или
дпкумент кпји замеоује грађевинску дпзвплу
- сагласнпст за раскппаваое јавне ппврщине
- ради извпђеоа прикљушка пвлащћенп предузеће и будући пптрпщаш закљушују угпвпр п
грађеоу прикљушка
- технишке и друге углпве за изградоу прикљушка пдређује предузеће за газдпваое впдпвпдпм
на захтев инвеститпра и пптрпщаша впде у складу са ппстпјећим прпписима.
Члан 20.
Све врсте радпва на јавнпм впдпвпду и на впдпвпднпм прикљушку дп вентила иза
впдпмера извпди самп предузеће за газдпваое впдпвпдпм.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм дужнп је да у рпку пд 30 дана пд ппднпщеоа пптпунпг
захтева закљуши угпвпр п услпвима и нашину кприщћеоа впде и услпвима даваоа прикљушка, и
да у рпку пд наредних 30 дана пп закљушеоу угпвпра изгради впдпвпдни прикљушак и ппстави
впдпмер.
Члан 21.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм не сме дпзвплити спајаое пднпснп израду
впдпвпднпг прикљушка:
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- акп би се впдпвпдне цеви прикљушка неппсреднп укрщтале са канализаципним цевима,
клпзетским или септишким јамама, прпстпријама са парним ппстрпјеоима, ппстрпјеоима где су
смещтени уређаји за праое, шищћеое и фарбаое хемијским средствима
- акп би прикљушак изазвап смаоеое притиска у улишнпј мрежи исппд дпзвпљене границе
- акп би се спајаоем кућнпг притиска угрпзилп нпрмалнп функципнисаое ппстпјећих
впдпвпдних пбјеката и инсталација у зградама и дпмаћинствима кпја већ имају свпј прикљушак и
- у другим слушајевима укпликп би се угрпзилп нпрмалнп снабдеваое пптрпщаша здравственп
исправнпм впдпм.
Члан 22.
Све трпщкпве настале пкп изградое впдпвпдних прикљушака снпси инвеститпр пднпснп власник
неппкретнпсти за кпју се прикљушак пбезбеђује.
Члан 23.
Сви кварпви кап и пдржаваое кућнпг прикљушка пд сппја са улишнпм впдпвпднпм цеви дп
вентила испред впдпмера падају на терет предузећа за газдпваое впдпвпдпм. Сви кварпви пд
вентила испред впдпмера ка кућнпј инсталацији падају на терет пптрпщаша впде.
Члан 24.
За извпђеое радпва на птклаоаоу квара или пдржаваоу впдпвпднпг прикљушка није
пптребна сагласнпст власника, кприсника неппкретнпсти али је предузеће за газдпваое
впдпвпдпм дужнп да га п тпме претхпднп пбавести. Акп власник пднпснп кприсник
неппкретнпсти не дпзвпли да се радпви на квару или пдржаваоу изведу предузеће за
газдпваое впдпвпдпм ће пбуставити даљу исппруку впде искљушиваоем прикљушка.
Ппнпвнп прикљушиваое пвакп искљушенпг прикљушка мпже се пбавити накпн щтп власник
пднпснп кприсник неппкретнпсти пдпбри птклаоаое квара и надпкнади трпщкпве изазване
искљушеоем.
Члан 25.
Забраоенп је сампвласнп прикљушиваое на јавни впдпвпд или на кућни прикљушак. Акп
се такав прикљушак изради предузеће за газдпваое впдпвпдпм је пбавезнп да без пдлагаоа
такав прикљушак искљуши а да прптив власника пднпснп кприсника неппкретнпсти ппднесе
захтев за ппкретаое прекрщајнпг и кривишнпг ппступка.
Забраоенп је директнп прикљушеое на јавни впдпвпдни пбјекат и неппкретнпсти прекп
кућнпг впдпвпда иза вентила ппсле впдпмера.
Укпликп се устанпви ппстпјаое пваквпг бесправнпг прикљушка, предузеће за газдпваое
впдпвпдпм ће без пдлагаоа искљушити пптрпщаша впде кпји је дпзвплип штакав прикљушак и
ппкренути прекрщајни ппступак прптив пба пптрпщаша.
Забраоенп је спајаое кућнпг впдпвпднпг прикљушка за јавни впдпвпд са сппственим
впдпвпдпм (мещаое впде).
Укпликп се устанпви да је пптрпщаш без сагласнпсти предузећа за газдпваое впдпвпдпм
изврщип спајаое сппственпг впдпвпда прекп свпје впдпвпдне инсталације са јавним впдпвпдпм
(мещаое впде), предузеће за газдпваое впдпвпдпм ће таквпг пптрпщаша искљушити са јавнпг
впдпвпда и ппкренути прекрщајни ппступак збпг угрпжаваоа здравствене исправнпсти впде.
Забраоенп је кприщћеое унутращоих впдпвпдних инсталација и впдпмера за
уземљеое електришних инсталација и уређаја.
Забраоенп је сампвласнп скидаое и замена впдпмера пд стране пптрпщаша.
Члан 26.
Пптрпщоа впде се мери впдпмерпм. Уградоу впдпмера врщи искљушивп предузеће за
газдпваое впдпвпдпм.
Трпщкпве набавке и уградое впдпмера снпси пптрпщаш. Сваки пптрпщаш пп правилу има свпј
впдпмер.
Члан 27.

Страна 113

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 20

Датум: 25.12.2012.

У свим слушајевима када се пптрпщоа впде не мпже мерити впдпмерпм, услед квара на
впдпмеру, щтп ће устанпвити Кпмисија предузећа за газдпваоем впдпвпдпм, пптрпщоа ће се
мерити паущалнп на следећи нашин:
За физишка лица се пдређује паущална пптрпщоа на 5 м3 пп шлану дпмаћинства на месешнпм
нивпу. Пптрпщаш је дужан да ппправи впдпмер у рпку пд 60 дана пд дана настанка квара, у
супрптнпм предузеће за газдпваоем впдпвпдпм ће ппвећати паущалну пптрпщоу за 100%.
Трпщкпви ппправке или евентуалне куппвине нпвпг впдпмера са уградопм падају на терет
пптрпщаша – физишкпг или правнпг лица.
Члан 28.
Впдпмер мпра бити смещтен у ппсебнп затвпреним щахтама или ппстрпјеоима
защтићеним пд смрзаваоа, тпплптнпг утицаја, механишких и других пщтећеоа.
Набавку првпг впдпмера, ппправку истпг или евентуалнп набавку нпвпг впдпмера снпси
пптрпщаш впде. Скидаое впдпмера врщи искљушивп предузеће за газдпваоем впдпвпдпм.
Кпд скидаоа впдпмера ради кпнтрпле или замене пбавезнп је присуствп представника
пптрпщаша.
Члан 29.
Читаое впдпмера мпгу врщити самп за тп пвлащћени радници предузећа за газдпваое
впдпвпдпм кпји мпрају имати писменп пвлащћеое.
Приступ дп впдпмера мпра бити слпбпдан. Укпликп приступ није слпбпдан, а пптрпщаш впде пп
писменпм пбавещтеоу не пбезбеди приступ службенпм лицу за шитаое впдпмера пптрпщоа
впде ће се утврдити на нашин из шлана 27.
Члан 30.
Читаое впдпмера врщи се пп правилу у једнаким временским интервалима с тим да
размак између два шитаоа не мпже бити дужи пд щест месеци.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм дужнп је да сашини план шитаоа впдпмера и да прекп
средстава јавнпг инфпрмисаоа или на други ппуздан нашин пбавести пптрпщаше п тпм плану.
Члан 31.
Пптрпщаш впде је дужан да шиташу пбезбеди несметанп шитаое впдпмера.
Акп кривицпм кприсника – пптрпщаша впде шиташ не мпже прпшитати впдпмер пставиће
писменп пбавещтеое са назнашеоем дана и шаса накнаднпг шитаоа впдпмера.
Акп ни тада не буде мпгап пшитати пптрпщоу таквпм пптрпщашу пптрпщоа ће се
пбрашунати пп прпцени а дефинитиван пбрашун изврщиће се накпн следећег шитаоа.
Члан 32.
За утрпщену кплишину впде плаћа се накнада.
Накнада за утрпщену впду пбрашунава се пп м³.
Накнада за утрпщену впду плаћа се месешнп у виду акпнтације и крајем гпдине пп
кпнашнпм пбрашуну.
Месешна акпнтација се утврђује на пснпву стварне пптрпщое впде у претхпднпм
пбрашунскпм перипду.
Кпнашни пбрашун се утврђује на пснпву кплишине пптрпщене впде и уплаћених месешних
акпнтација тпкпм пбрашунскпг перипда.
За кприсника у нпвпусељеним зградама месешна акпнтација дп кпнашнпг пбрашуна
пдређује се на пснпву искуствене нпрме пптрпщое кпју утврђује предузеће за газдпваое
впдпвпдпм.
Члан 33.
Пптрпщаши впде дужни су да месешне акпнтације уплаћују дп 15-тпг у месецу за текући
месец, а кпнашан пбрашун пптрпщое у рпку пд 15 дана пп пријему пбрашуна.
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Члан 34.
Месешна акпнтација и кпнашни пбрашун стварнп утрпщене впде плаћа се прекп
претплатнишких коижица на щалтеру предузећа за газдпваое впдпвпдпм или прекп банке
пднпснп ппщте.
Пп прптеку рпка из шлана 33. пве Пдлуке предузеће за газдпваое впдпвпдпм пбрашунава
камату у складу са Закпнпм за неплаћени изнпс акпнтације.
Укпликп пптрпщаш не измири дпспеле пбавезе у рпку пд 3 месеца, ппред зарашунате камате,
пвлащћенп предузеће таквпг пптрпщаша мпже искљушити са градскпг впдпвпда.
Трпщкпви искљушеоа и нпвпг прикљушеоа у слушају из претхпднпг става снпси дужник.
Члан 35.
Накнада за заједнишки утрпщену впду у згради или за зграду са једним впдпмерпм на
ппједине кприснике дели се на нашин и пп критеријумима кпје утврде сами станари пднпснп
заједнишки пптрпщаши. Извещтај п нашину расппделе и накнаде за такп утрпщену впду дпставља
се предузећу за газдпваое впдпвпдпм најкасније 30 дана пре ппшетка пбрашунскпг перипда.
Члан 36.
Утрпщена впда из јавнпг впдпвпда не плаћа се:
- за гащеое ппжара из јавних хидраната
- за гащеое ппжара из кућне впдпвпдне инсталације
- акп је впда истекла збпг грещке на впдпмеру без кривице пптрпщаша.
У слушају из алинеје 2 и 3 пвпг шлана утрпщак впде се прпцеоује на пснпву прпсешне пптрпщое у
претхпднпм перипду.
Члан 37.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм дужнп је да унутращое впдпвпдне инсталације
искљуши из снабдеваоа са јавнпг впдпвпда у следећим слушајевима:
- акп је угрпжена хигијенска исправнпст впде у јавнпм впдпвпду
- акп је впдпвпдни прикљушак сампвпљнп ппстављен
- акп су унутращое впдпвпдне инсталације пщтећене без сагласнпсти кприсника пднпснп
власника зграде и без сагласнпсти предузећа за газдпваое впдпвпдпм.
Члан 38.
Впда из јавнпг впдпвпда мпже се кпристити у јавне сврхе.
Ппд кприщћеоем у јавне сврхе ппдразумева се кприщћеое впде за гащеое ппжара и
кприщћеое впде прекп јавних шесама.
Кприщћеое впде из јавнпг впдпвпда за ппливаое зелених јавних ппврщина и праое
улица мпже се дпзвплити када тп не угрпжава пптребе других пптрпщаша впде.
Члан 39.
Ватрпгасна служба има правп да без накнаде за пптребе гащеоа ппжара кпристи впду из
јавнпг впдпвпда прекп свих хидраната.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм дужнп је да ватрпгаснпј служби дпстави списак свих
хидраната на впдпвпднпј мрежи, да пве хидранте пдржава у исправнпм стаоу, а у слушају
укидаоа некпг пд хидраната дужнп је да у рпку пд 15 дана пбавести ватрпгасну службу.
Члан 40.
Предузеће за газдпваое впдпвпдпм је дужнп да на захтев инвеститпра и пп
прибављенпм пдпбреоу надлежнпг пргана ппщтине ппстави јавну шесму.
Трпщкпве ппстављаоа и пдржаваоа јавне шесме снпси инвеститпр.
Члан 41.
Изградоа јавне шесме мпже се дпзвплити самп у већим пбјектима, већим раскрсницама
где је прптпк пещака велики и имају пптребе да у свпјству прплазника кпристе јавне шесме.
Јавне шесме се ппстављају у складу са детаљним урбанистишким планпм.
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Члан 42.
Забраоенп је прикљушиваое на цевпвпд билп каквпг другпг пбјекта.
У слушају сампвпљнпг прикљушеоа на цевпвпд изграђен за јавну шесму или шесму кпја
служи заједнишким пптребама групе пптрпщаша, предузеће за газдпваое впдпвпдпм пдмах ће
искљушити бесправнп прикљушенпг пптрпщаша и ппкренути прекрщајни или кривишни ппступак.
Члан 43.
Текуће пдржаваое пбјеката јавнпг впдпвпда финансира се из цене кпмуналне услуге.
Пдржаваое впдпвпдне инсталације пд щахте са прикљушкпм дп крајоег пптрпщаша врщи
пптрпщаш п свпм трпщку.
Члан 44.
Надзпр над применпм пдредаба пве Пдлуке врщи кпмунална инспекција.
Члан 45.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се предузеће за
газдпваое впдпвпдпм акп:
Прикљуши унутращое впдпвпдне инсталације на јавни впдпвпд власника пбјекта кпји
није прилпжип пдпбреое за изградоу (шл.19).
Пдпбри прикљушак на изграђену впдпвпдну мрежу за кпју претхпднп није прибављена
упптребна дпзвпла (шл. 15).
Пдпбри кућни прикљушак или изврщи прикљушеое пбјекта кпји није сппјен са јавнпм
канализацијпм или нема прпписнп изграђену септишку јаму (шл. 16).
Пптрпщаше впде снабдева хемијски и бактериплпщки неисправнпм впдпм (шл. 10).
Не врщи редпвну хемијску и бактериплпщку анализу исправнпсти впде (шл. 10).
Не искљуши пптрпщаше впде привременп или трајнп збпг слушајева предвиђених шланпм
34. Пдлуке.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се и пдгпвпрнп лице у
предузећу за газдпваое впдпвпдпм за прекрщаје из пвпг шлана.
Члан 46.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се предузеће за
газдпваое впдпвпдпм:
Акп кпд планираних лпкалних или других прекида у снабдеваоу впдпм не изда
саппщтеое прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа у рпку пдређенпм у шлану 7. пве Пдлуке.
Акп кприсницима впде не исппруши најнужније кплишине впде у слушају прекида у
снабдеваоу впдпм кпје траје дуже пд 8 шаспва (шл. 7).
Акп не предузме мере за пгранишаваое пптрпщое впде (шл. 9).
Акп на захтев инвеститпра не изда услпве и не ппстави впдпвпдни прикљушак и угради
впдпмер у рпку из шлана 20.
Акп изда пдпбреое за спајаое са улишнпм впдпвпднпм мрежпм кућне инсталације
прптивнп пдредбама шлана 21.
Акп редпвнп не пдржава у исправнпм стаоу све пбјекте јавнпг впдпвпда (шл. 10).
За прекрщаје из пвпг шлана казниће се нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп
50.000,00 динара и пдгпвпрнп лице у предузећу за газдпваое впдпвпдпм.
Члан 47.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај предузеће
или другп правнп лице:
Акп сампвласнп изврщи прикљушеое свпјих впдпвпдних инсталација на јавни впдпвпд (шл. 25.).
Акп пмпгући трећим лицима да прекп свпг прикљушка без сагласнпсти предузећа за
газдпваое впдпвпдпм изврщи прикљушеое кућне впдпвпдне инсталације (шл. 25.).
Акп без сагласнпсти предузећа за газдпваое впдпвпдпм изврщи прикљушеое свпјих
инсталација прекп кућнпг прикљушка другпг пптрпщаша (шл. 25.).
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Акп без сагласнпсти предузећа за газдпваое впдпвпдпм изврщи спајаое сппственпг
впдпвпда прекп свпје впдпвпдне инсталације са јавним впдпвпдпм – мещаое впде (шл. 25.).
Акп се не придржава прпписаних мера п раципналнпм снабдеваоу впдпм.
За слушај сампвласнпг прикљушиваоа на јавни впдпвпд изрећи ће се мера пбавезнпг
искљушеоа впдпвпдних инсталација са јавнпг впдпвпда.
За прекрщај из пвпг шлана казниће се нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп
50.000,00 динара и пдгпвпрнп лице у предузећу или другпм правнпм лицу.
За прекрщај из пвпг шлана казниће се приватни предузетник казнпм у изнпсу пд
50.000,00 динара дп 250.000,00 динара.
Члан 48.
`Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се предузеће
или другп правнп лице за прекрщај и тп:
Акп склпнищте за впдпмер не пдржава такп да је увек сувп и шистп и впдпмер не защтити
пд ниских температура (шл. 28).
Акп без сагласнпсти предузећа за газдпваое впдпвпдпм скида или замеоује впдпмер
(шл.25).
Акп изврщи уземљеое електришних уређаја и апарата за впдпвпдне инсталације (шл. 25).
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара за прекрщај из пвпг шлана
казниће се и пдгпвпрнп лице у предузећу или другпм правнпм лицу.
За прекрщај из пвпг шлана казниће се приватни предузетник казнпм у изнпсу пд
50.000,00 динара дп 250.000,00 динара
Члан 49.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се физишкп лице –
пптрпщаш впде:
Акп сампвласнп изврщи прикљушеое кућне впдпвпдне инсталације на јавни впдпвпд (шл.
25).
Акп сампвласнп изврщи прикљушеое кућне впдпвпдне инсталације за цевпвпд јавне
шесме или шесме кпја служи заједнишким пптребама групе пптрпщаша (шл. 42.).
Акп сампвласнп изврщи прикљушиваое прекп инсталација или кућнпг прикљушка другпг
пптрпщаша иза вентила ппсле впдпмера.
Истпм казнпм казниће се и пптрпщаш впде за шије впдпвпдне инсталације пднпснп кућни
прикљушак ппсле вентила иза впдпмера је изврщенп прикљушиваое.
Акп без сагласнпсти сампвласнп изврщи спајаое сппственпг впдпвпда прекп свпје кућне
инсталације са јавним впдпвпдпм (мещаое впде, шл. 25.).
Акп сампсталнп скида, ппправља или замеоује впдпмер (шл. 25.).
Члан 50.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се грађанин –
пптрпщаш впде:
Акп се на придржава прпписаних мера п раципналнпм снабдеваоу впдпм (шл. 9).
Акп не пдржава уреднп склпнищте за впдпмер (шл. 28).
Акп изврщи уземљеое електришних уређаја и апарата за впдпвпдне инсталације (шл. 25)
Члан 51.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п впдпвпду («Сл.лист
ппщтине Курщумлија“ бр. 3/98) и Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п впдпвпду («Сл.лист
ппщтине Курщумлија» бр. 7/06).
Члан 52.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
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Брпј: I-02-155/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 4.Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 22/08, 3/09 и
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је

П Д Л У К У
п утврђиваоу раднпг времена у пбласти тргпвине на малп,
угпститељства и занатства
I. Ппште пдредбе
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм пдређује се расппред, ппшетак и заврщетак раднпг времена у тргпвинскпј,
угпститељскпј и занатскпј делатнпсти (у даљем тексту: раднп време), на ппдрушју ппщтине
Курщумлија.
Члан 2.
Раднп време се пдређује према пптребама грађана.
Раднп време ппсебнп се утврђује за рад у радне дане а ппсебнп за рад недељпм и у дане
државних празника.
Члан 3.
Раднп време пдређује се ппсебнп за летои а ппсебнп за зимски перипд.
Члан 4.
Ппшетак и заврщетак раднпг времена мпрају бити истакнути на упшљив нашин на улазним
вратима ппслпвнпг пбјекта.
II. Тргпвина на малп
Члан 5.
Малппрпдајни пбјекти мпгу радити :
 Сампуслуге и пстали малппрпдајни пбјекти за тргпвину на малп прехрамбене и
мещпвите рпбе:
- у зимскпм перипду пд 6 °° дп 22 °°
- у летоем перипду пд 5 °° дп 24 °°


Прпдајни пбјекти непрехрамбене рпбе, кпмисипна прпдаја и сви пстали пбјекти за
тргпвину ситне индустријске рпбе:
- у зимскпм перипду пд 8 °° дп 20 °°
у летоем перипду пд 7 °° дп 21 °°



Прпдајни пбјекти за прпдају дневне щтампе и дувана:
- у зимскпм перипду пд 6 °° дп 22 °°
- у летоем перипду пд 5 °° дп 24 °°



Бензинске пумпе:
- у зимскпм и летоем перипду пд 6 °° дп 22 °° а уз магистралне путеве
нпн-стпп
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Апптеке и ппљппривредне апптеке:
- у зимскпм и летоем перипду пд 7 °° дп 22 °°

Члан 6.
Укпликп власници малппрпдајних пбјеката из шлана 5. пве Пдлуке желе да раде дуже пд
прпписанпг раднпг времена дужни су да се пбрате Ппщтинскпј управи ради издаваоа
пдпбреоа.
III. Зелена пијаца
Члан 7.


Зелена пијаца радиће пп пвпм расппреду:
- у зимскпм перипду пд 7 °° дп 19 °°
- у летоем перипду пд 6 °° дп 20 °°

IV . Угпститељствп
Члан 8.
Угпститељски пбјекти мпгу радити :
- хптели , мптели и пдмаралищта - нпн стпп
- рестпрани и експрес рестпрани пд 6 °° дп 24 °°
- кафе барпви и нпћни барпви у I и II зпни 6 °° дп 24 °°
- угпститељски пбјекти и нпћни барпви уз магистралне путеве - нпн стпп
- пстали угпститељски пбјекти пд 6 °° дп 24 °°
За дане викенда и за време државних празника угпститељски пбјекти из шлана 8 алинеја
2.,3.,5. мпгу радити пд 6 °° дп 01 °°


Члан 9.
У данима празника, јавних приредби и других манифестација (дпшек нпве гпдине и неки
верски празници), ппједини угпститељски пбјекти мпгу прпдужити раднп време уз сагласнпст
надлежнпг ппщтинскпг пргана.
V . Занатске радое и пстале услужне делатнпсти


Члан 10.
Занатске радое мпгу радити :
- у зимскпм перипду пд 8 °° дп 20 °°
- у летоем перипду пд 7 °° дп 21 °°



Пбјекти за забаву (билијари, видеп игре) мпгу радити :
- у зимскпм и летоем перпду пд 6 °° дп 24 °°



Сппртске кладипнице мпгу радити :
- у зимскпм и летоем перипду пд 6 °° дп 24 °°
Члан 11.

Предузећа или власници тргпвинских, угпститељских и занатских радои, мпгу
прганизпвати рад у предвиђенпм временскпм интервалу .
VI . Надзпр
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Члан 12.
Надзпр над изврщаваоем пдредаба пве пдлуке врщи кпмунална инспекција.
VII. Казнене пдредбе
Члан 13.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај правнп
лице кпје се не придржава прпписанпг раднпг времена.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се за прекрщај пдгпвпрнп
лице у правнпм лицу.
Нпвшанпм казнпм пд 50.000,00 дп 250.000,00 динара казниће се за прекрщај приватни
предузетник акп се не придржава прпписанпг раднпг времена.
VIII. Прелазне и заврщне пдредбе
Члан 14.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престају да важе пдредбе Пдлуке п утврђиваоу
расппреда ппшетка и заврщетка раднпг времена у пбласти тргпвине на малп, угпститељства,
занатства и услуга («Сл.лист ппщтине Курщумлија» бр. 10/05) и Пдлука п измени и дппуни
пдлуке п утврђиваоу раднпг времена у пбласти тргпвине на малп, угпститељства и занатства
(„Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.7/06).
Члан 15.
Пва Пдлука ступа на снагу псам дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-02-157/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), на
пснпву шлана 41.Закпна п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), и
шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија (“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 22/08, 3/09 и
7/011), на предлпг Ппщтинскпг Већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј
дана 24.12.2012. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
п пдржаваоу чистпће
I Ппште пдредбе
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм уређује се пдржаваое шистпће на јавним ппврщинама на теритприји
ппщтине Курщумлија, изнпщеое и деппнпваое кућнпг птпада и птпада из ппслпвних пбјеката.
Члан 2.
Кап јавне ппврщине у смислу пве Пдлуке сматрају се:
- улице, паркиралищта у насељима и градпвима, путеви, стазе, тргпви, прилази, ппдвпжоаци,
надвпжоаци, степенищта, мпстпви, кејпви и сл.
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- Аутпбуске станице, у међуградскпм и градскпм јавнпм сапбраћају, бензинске станице и
паркинг прпстпри.
- Железнишка станица са шекапницпм, перпнима, платппм и пружним ппјасевима.
- Пијаце, тржнице на малп.
- Паркпви, улишни травоаци, дрвпреди и грпбља.
- Сппртски и забавни терени.
- Јавна хладна купатила (плаже, базени, вещташка језера, фпнтане, јавне шесме и сл.).
- Птвпрени паркинг прпстпри између стамбених и ппслпвних зграда кап и неизграђенп
грађевинскп земљищте (плашеви, стпварищта и сл.).
- Акп је пдржаваое шистпће на ппјединим јавним ппврщинама из става 1. пвпг шлана уређенп
ппсебним прпписима примеоиваће се ти прпписи.
Члан 3.
У пдржаваоу шистпће на јавним ппврщинама у смислу пве Пдлуке нарпшитп спада:
шищћеое јавних ппврщина (уклаоаое пращине и блата, праое и ппливаое улица, сакупљаое и
птклаоаое птпадака, праое и пдржаваое кпрпи за птпатке и кпнтејнера),
изнпщеое и деппнпваое смећа, щута и птпадака кап и пдржаваое јавних сметлищта.
Члан 4.
Грађани, станари, скуппви станара, предузећа и друга правна лица дужни су да
дппринпсе пдржаваоу шистпће на јавним ппврщинама и да указују ппмпћ надлежним прганима
и службеним лицима кпја су пвлащћена да предузимају прпписане мере у циљу пдржаваоа
шистпће на јавним ппврщинама.
II Чишћеое јавних ппвршина
Члан 5.
Чищћеое јавних ппврщина врщи се према прпграму кпји дпнпси ЈКП “Тпплица” уз
сагласнпст надлежнпг пргана ппщтине Курщумлија.
Пвај прпграм дпнпси се гпдищое, најкасније дп 01. децембра за наредну гпдину и садржи:
време и нашин шищћеоа јавних ппврщина, кап и вреднпст прпграмираних радпва на пдржаваоу
шистпће на јавним ппврщинама.
Нацрт прпграма шищћеоа јавних ппврщина дпставља се на разматраое Месним
заједницама и надлежнпм ппщтинскпм пргану.
ЈКП “Тпплица” је дужнп да п свим предлпзима и примедбама на нацрт прпграма уппзна
надлежни прган ппщтине Курщумлија приликпм ппднпщеоа прпграма на сагласнпст.
Члан 6.
П пдржаваоу шистпће старају се:
-на улицама и путевима, паркпвима, улишним травоацима, дрвпредима, грпбљима, рекама,
пптпцима, паркиралищтима и другим јавним ппврщинама ЈКП “Тпплица”.
-За јавне ппврщине из ташки 2., 3., 4., 6., и 7. шлана 2. пве Пдлуке предузеће и друга правна лица
и ппјединци кпји те ппврщине кпристе.
-У кругу и двприщтима предузећа и других правних лица и ппслпвним зградама и прпстпријама,
власници, пднпснп кприсници истих.
-На трптпарима власници, пднпснп кприсници стамбених и ппслпвних прпстприја, а на
неизграђеним ппврщинама, без власника, и трптпарима ЈКП “Тпплица”.
-У двприщтима стамбених зграда и неизграђеним ппврщинама, власници, пднпснп кприсници.
-На градилищтима извпђаши радпва, пднпснп инвеститпри.
-На псталим пбјектима, власници, пднпснп кприсници.
Члан 7.
ЈКП “Тпплица” је дужнп да на ппврщинама јавнпг сапбраћаја кпје пдржава, ппстави
кпрпе за птпатке кпје мпрају бити такп ппдещене да се мпгу лакп празнити и прати.
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Кпрпе из става 1. пвпг шлана ппстављају се на местима на кпјима не пметају ушеснике у
сапбраћају. Кпрпе мпрају бити пд пдгпварајућег материјала, пбпјене и прикладне.
Пдпбреое за ппстављаое кпрпи за птпатке на јавним ппврщинама даје надлежни прган
Пдељеоа за привреду и финансије.
Члан 8.
Смеће са јавних ппврщина смещта се у за тп пдређене судпве (кпнтејнере). Кпнтејнери се
мпрају празнити најмаое једнпм недељнп, а у ужем центру града свакпдневнп.
Прпстпр пкп кпнтејнера из става 1. пвпг шлана мпра бити пшищћен.
Кпнтејнери се ппстављају на јавним ппврщинама кпје пдреди надлежни прган ппщтине
Курщумлија.
ЈКП “Тпплица” је дужнп да улишне кпнтејнере пдржава у шистпм и исправнпм стаоу и да
их пп пптреби дезинфикује пдгпварајућим дезинфекципним средствима.
Члан 9.
На пијацама и другим јавним ппврщинама, на кпјима се, ради пбављаоа пдређених делатнпсти,
ствара већа кплишина смећа, мпгу се ппстављати и већи кпнтејнери за смеће.
Пдпбреое за ппстављаое кпнтејнера даје надлежни прган ппщтине Курщумлија.
Члан 10.
Јавне ппврщине се мпрају шистити, ппливати и прати такп да се на оима увек пдржава
шистпћа пп усвпјенпм прпграму.
Чищћеое, ппливаое и праое јавних ппврщина врщи Ј.К.П. «Тпплица».
Забраоенп је ппливаое и праое јавних ппврщина пд стране физишких лица.
Члан 11.
Улице и тргпви се шисте, перу и ппливају када је најмаоа фреквенција сапбраћаја, а у
зимскпм перипду када тп дпзвпљавају временски услпви, пднпснп када је сппљна температура
изнад +4.
Члан 12.
Ппврщина кпја се шисти пп пптреби се мпра пппрскати какп би се спрешилп дизаое
пращине и другпг праха кпји загађују ваздух. Сакупљенп смеће не сме се пстављати на јавнпј
ппврщини већ се мпра пдлпжити у кпнтејнере.
Члан 13.
У нарпшитп хитним и пправданим слушајевима (епидемиплпщки разлпзи, државни
празници, пдређене свешанпсти и др.) кпмунални инспектпр мпже налпжити шищћеое, праое и
ппливаое јавних ппврщина мимп пдредаба пве Пдлуке.
Члан 14.
П шистпћи јавних ппврщина у сепским насељима старају се Месне заједнице. Месне
заједнице су дужне да прганизују шищћеое сепских путева и прпстпра пкп сепских и јавних
зграда.
Члан 15.
Власници и кприсници двприщта и других парцела у сепским насељима дужни су да
пдржавају шистпћу ппред свпјих имаоа шищћеоем канала и јаркпва, уклаоаоем кпрпва, щибља
и другпг растиоа ппред свпјих пграда.
Члан 16.
Власници и кприсници имаоа ппред јавних путева дужни су да пдржавају и шисте
јаркпве и уклаоају растиое.
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Власници и кприсници имаоа ппред впдптпкпва дужни су да се старају п шистпћи пбала и
припбалне ппврщине.
Члан 17.
Снег и лед са ппврщина јавнпг сапбраћаја шисти предузеће изабранп на јавнпм
надметаоу у складу са прпгрампм припритета кпје дпнпси надлежни прган ппщтине
Курщумлија, а на пснпву закљушенпг угпвпра кпјим се регулищу међуспбне пбавезе.
Предузеће из става 1. пвпг шлана нарпшитп је дужнп да:
- у свпм саставу прганизује службу кпја ће врщити све струшнп-технишке и друге ппслпве у вези са
пбавезама из претхпднпг става.
- са свпјпм механизацијпм, впзилима и људствпм уклаоа снег са ппврщина јавнпг сапбраћаја.
- у слушају ппледице да ппсипа сапбраћајнице спљу у кплишинама кпје пбезбеђују прпхпднпст
улица.
Члан 18.
П уклаоаоу снега са трптпара испред стамбених и ппслпвних зграда и п ппсипаоу
индустријскпм спљу или пескпм старају се станари, закупци ппслпвних прпстприја, збпрпви
станара, месне заједнице, ппщтина, сппственици зграда и ппслпвних прпстприја и пргани и
прганизације кпје кпристе ппслпвне зграде и прпстприје.
Члан 19.
Власници ппрпдишних стамбених зграда кап и закупци стана на непдређенп време у
стамбеним зградама и закупци неппсреднп су пдгпвпрни за уклаоаое снега са трптпара испред
зграде и ппсипаое трптпара у слушају ппледице.
За уклаоаое снега и ппсипаое трптпара испред зграда у изградои, пдгпвпран је извпђаш
радпва.
Кприсник неизграђенпг грађевинскпг земљищта дужан је да пбезбеди уклаоаое снега
са трптпара и ппсипаое трптпара у слушају ппледице.
Укпликп власници ппрпдишних стамбених зграда и кприсници нису у мпгућнпсти да
пбезбеде уклаоаое снега са трптпара, уклаоаое ће изврщити надлежни ппщтински прган п
трпщку наведених.
Члан 20.
Уклпоен снег са трптпара и кплпвпза сакупља се на гпмиле пазећи при тпме да се не
пмета прплаз пещака.
Снег са трптпара се смещта на ивицу трптпара, а акп је трптпар ужи на кплпвпзу ппред
ивишоака.
Снег са гпмиле се пднпси на деппнију за смеће.
П уклаоаоу снега са кплпвпза стара се предузеће изабранп на јавнпм надметаоу.
Члан 21.
Пдредбе шлана 18. пве Пдлуке примеоују се и на уклаоаое снега са крпвпва зграда, акп
снег или лед представља ппаснпст за прплазнике, безбеднпст станара или других лица или саме
зграде.
При уклаоаоу снега и леда са крпва зграде мпра се впдити рашуна да се пбезбеде
прплазници и превпзна средства и да се не пщтете ваздущне електришне и друге инсталације.
Снег и лед уклпоен са крпва, акп није у двприщту, мпра се деппнпвати испред зграде
такп да не пмета сапбраћај на кплпвпзу и прплаз пещака на трптпару, а уклпниће се схпднп
пдредбама шлана 20. пве Пдлуке.
Члан 22.
Предузећа кпја кпристе и пдржавају аутпбуску станицу, стајалищта и пијацу, тржницу на
малп, дужна су да ппред пбавезе из шлана 18. пве Пдлуке пднпсе снег са трптпара и свпјих
паркинг прпстпра на деппнију за смеће.
Члан 23.
Акп је трптпар испред зграде и земљищта кпје припада згради щире пд 5м пбавеза
уклаоаоа снега и ппсипаоа прптив ппледице пп пдредбама из шлана 18. пве Пдлуке пднпси се
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на ппврщину трптпара у щирини пд 5м рашунајући дп зида зграде, пднпснп пграде грађевинске
парцеле на кпјпј је зграда изграђена.
III Изнпшеое и деппнпваое кућнпг смећа
Члан 24.
У кућнп смеће, у смислу пве Пдлуке спадају сви птпаци кпји пптишу из дпмаћинстава
псим апарата за дпмаћинствп, птпадака из индустријске, занатске и ппљппривредне делатнпсти,
щљаке из кптларница, земље, грађевинскпг щута, камена и цигле.
Члан 25.
Изнпщеое и деппнпваое смећа са јавних ппврщина и кућнпг смећа врщи Ј.К.П.
“Тпплица” и пве услуге пбавезне су за све кприснике пбјеката и јавних ппврщина
Кприсници и сппственици стамбених и ппслпвних пбјеката не смеју спаљивати и унищтавати или
закппавати смеће нити га смеју изнпсити и деппнпвати ван места пдређенпг за деппнију.
Уклаоаое и унищтаваое птпада секундарних сирпвина и материјала ппасних пп живпт и
здравље људи и здравствених и других предузећа врщи се у складу са ппсебним прпписима.
Пвакви птпаци и материјали не смеју се бацати у судпве за смеће.
Члан 26.
Ј.К.П. “Тпплица” је дужнп да кућнп смеће изнпси најмаое једанпут недељнп, пднпснп у
ппјединим делпвима града пнпликп пута кпликп је тп пптребнп, да би се пдржала хигијена на
задпвпљавајућем нивпу, п шему пдлуку дпнпси јавнп кпмуналнп предузеће уз сагласнпст
надлежнпг пргана ппщтине Курщумлија.
Надлежни прган ппщтине Курщумлија мпже у слушају изузетних временских прилика,
епидемиплпщких и других пправданих разлпга пдредити да се у ппјединим делпвима града
кућнп смеће изнпси маое, пднпснп вище пута негп щтп је прпписанп у ставу 1. пвпг шлана.
На сваких 20 станпва у стамбеним зградама треба да се ппстави пп један кпнтејнер,
пднпснп једна типска канта за најмаое два стана.
Члан 27.
Типпве судпва за изнпщеое смећа (кпнтејнери, канте и сл.), оихпв брпј и лпкацију за
ппстављаое пдређује надлежни прган ппщтине Курщумлија уз мищљеое Ј.К.П. “Тпплица”.
Судпве за изнпщеое смећа набављају, пдржавају и замеоују власници, пднпснп кприсници
стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра.
Ј.К.П. «Тпплица» је дужнп да пп пптреби дезинфикује судпве за смеће.
Забраоенп је унищтавати и пщтећивати судпве за смеће кап и ппмерати их са прпписане
лпкације.
Члан 28.
Нпви кприсници су дужни да пдмах пп ппшетку кприщћеоа пбјекта пбавесте Ј.К.П.
“Тпплица” ради пружаоа услуга и пбрашунаваоа накнаде за изнпщеое смећа.
Кприсници кпји су из пдређених разлпга престали са кприщћеоем пбјеката дужни су да п тпме
пбавесте Ј.К.П. “Тпплица” у рпку пд 7 дана и п тпме пруже пдгпварајуће дпказе.
Укпликп не ппступе пп пдредбама из става 2. пвпг шлана кприсници су дужни да
кпмуналнпм предузећу надпкнаде материјалне трпщкпве изласка радника и механизације дп
пбјеката кпји се не кпристе.
Члан 29.
Кућнп смеће пп правилу се пднпси даоу, а у изузетним слушајевима укпликп се за тп
укаже пптреба мпже се изнпсити и нпћу.
Члан 30.
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При изнпщеоу кућнпг смећа и птпадака Ј.К.П. “Тпплица” дужнп је нарпшитп да впди
рашуна да се у згради, пкп зграде кап и пкп кпнтејнера смеће и птпаци не расипају и не ппдиже
пращина.
Члан 31.
Ј.К.П. “Тпплица” пбавезнп је да на захтев кприсника изнпси из зграде и птпадке кпји
према шл. 24. пве пдлуке не спадају у кућнп смеће и за тп има правп на ппсебну накнаду.
Члан 32.
Ј.К.П. “Тпплица” је дужна да два пута гпдищое уз ппмпћ и сарадоу кприсника,
надлежнпг пргана, пргана за кпмуналне ппслпве и грађана прганизује избациваое и
прикупљаое непптребних предмета из стамбених и ппслпвних прпстприја.
Члан 33.
Смеће и птпатке са јавних ппврщина Ј.К.П. «Тпплица» је дужнп да пдвпзи на градску
деппнију.
П уређеоу деппније стараће се Ј.К.П. «Тпплица».
Сва впзила кпја пдвпзе смеће ппсле пражоеоа мпрају се пшистити а пп пптреби и
ппрати.
V Изнпшеое и деппнпваое смећа из предузећа, тргпвинских и угпститељских пбјеката
Члан 34.
Пбавезу изнпщеоа и деппнпваоа смећа из предузећа, тргпвинских и угпститељских
пбјеката на ппдрушју ппщтине Курщумлија има предузеће, пднпснп власник пбјекта.
Предузеће, пднпснп власник пбјекта мпже склппити угпвпр са Ј.К.П. «Тпплица» п
изнпщеоу смећа.
Члан 35.
Смеће из предузећа, тргпвинских и угпститељских пбјеката мпра се деппнпвати на
градску деппнију.
Члан 36.
Предузеће, пднпснп власник тргпвинскпг или угпститељскпг пбјекта је дужан да прибави
прпписну ппсуду за смеће.
Лпкацију за ппстављаое ппсуде за смеће пдредиће надлежни ппщтински прган.
VI. Заштита чистпће на јавним ппвршинама
Члан 37.
Сва впзила пре уласка на јавне ппврщине мпрају се пшистити пд блата и других
нешистпћа, а ппсебнп впзила са стпварищта, градилищта и др. слишних прпстпра.
Члан 38.
Забраоенп је:
1. бацати хартије и др. Птпатке ван кпрпи за птпадке, пљувати или на други нашин стварати
нешистпћу на јавним ппврщинама,
2. кприснити јавне ппврщине, трптпаре и прпстпр за трптпар за смещтај рпбе, амбалаже и других
ствари псим када за тп ппстпје ппсебни прпписи,
3. испущтати птпадне впде и др. нешистпћу на јавне ппврщине и у суседна двприщта.
4. прати теретна и путнишка мптпрна впзила, тестерисати и цепати дрва, разбијати угаљ
или други материјал на ппврщинама јавнпг сапбраћаја,
5. истпварати или утпварати впзила на местима на кпјима се налазе улишни хидранти или
сливници,
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6. пправљати и сервисирати мптпрна впзила или пбављати друге занатске радое на јавним
ппврщинама,
7. нанпщеое земље и блата впзилима или на други нашин на кплпвпз улица и трптпаре и др.
Јавне ппврщине,
8. избациваое смећа и др. oтпадaкa на местима кпја за тп нису пдређена,
9. спаљиваое смећа
10.спаљиваое смећа у кантама и кпнтејнерима
11. трещеое тепиха и ппоава, кеса, усисаваша и сл. са балкпна и тераса према улици,
12. превпжеое фекалија и материјала склпнпг растураоу впзилпм кпје није за тп прпписанп и
ппремљенп,
13.деппнпваое и бацаое смећа ван кпнтејнера и канти и пдређенпг места за смеће, ппред
мпстпва, прппуста и других пбјеката, улишним и др. јавним ппврщинама,
14. расипаое прљаве впде на јавним ппврщинама,
15.расипаое уља, нафте и бензина пп јавним ппврщинама.
16. ппливати цвеће на балкпнима , прпзприма и терасама акп није защтићенп птицаое впде на
улице и трптпаре.
17. врщеое велике и мале нужде ван нужника.
18. пстављати натпварена запрежна, мптпрна и прикљушна впзила на градским и сепским
улицама .
19. избациваое или пдвпђеое птпадних впда или фекалија из септишких и нужнишких јама у
впдптпкпве или запущтене бунаре.
20. праое судпва , рубља и другпг на јавним шесмама.
21. пдлагаое смећа из тргпвинских и угпститељских пбјеката у кпнтејнере за кућнп смеће.
Члан 39.
Приликпм кресаоа дрвпреда, уређиваоа травоака и скверпва и приликпм врщеоа
других слишних ппслпва на јавним ппврщинама материјал и птпаци пп пбављенпм ппслу мпрају
се пдмах уклпнити, а јавна ппврщина пшистити.
Члан 40.
Ради защтите шистпће, извпђаши грађевинских радпва дужни су:
1. да шисте јавне ппврщине испред и пкп градилищта све дптле дпк дппире растураое пращине
и грађевнискпг материјала, блата и др. нешистпћа,
2. да квасе растресити матаријал за време рущеоа и транспрта, кап и приступне путеве какп би
се спрешилп ппдизаое пращине на градилищту,
3.да пдржавају шистпћу на рещеткама сливника у неппсреднпј близини градилищта,
4. да пшисте пд блата тпшкпве впзила пре оихпвпг изласка са градилищта,
5. да деппнпвани грађевински матиријал пбезбеде пд растураоа или изнпщеоа на јавне
ппврщине,
6. да јавне ппврщине кпје пщтете дпведу у исправнп стаое пдмах, а најкаснике у тпку пд три
дана,
7. да пбезбеде да се земље и др. растредити материјал и слишнп кпји настаје приликпм
изградое или руђеоа зграда мпрају се уклпнити и пднети на деппнију у рпку пд 48 сати пд
заврщетка изградое пднпснп рущеоа зграде.
Члан 41.
Впзила кпја превпзе папир, сенп, сламу и др. птпадни материјал, мпрају се ппкрити
цирадпм или на други нашин псигурати да се спреши расипаое материјала и прљаое улице и др.
јавних ппврщина.

Члан 42.
Превпз пгрева, грађевинскпг и др. материјала мпже се врщити самп специјалним
впзилима такп да се материјал приликпм превпза не расипа.
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Превпз и истпвар стругптина и др. растреситпг материјала врщи се у амбалажи кпја пнемпгућава
растураое материјала.
Члан 43.
Истпвар и утпвар пгревнпг, грађевинскпг и другпг материјала и рпбе мпже се врщити на
ппврщинама јавнпг сапбраћаја самп пнда када за тп не ппстпје друге ппврщине, у тпм слушају се
истпвар и утпвар мпра пбавити брзп и без пдлагаоа.
Ппсле свакпг истпвара и утпвара мпра се пдмах уклпнити амбалажа, птпаци и нешистпћа.
Члан 44.
Предузећа и др. правна лица шија делатнпст захтева изнпщеое ствари, материјала и др.
на трптпар или каплпвпз дужна су да у тпку раднпг времена пдржавају шистпћу а пп заврщетку
раднпг времена да трптпар или кплпвпз ппшисте.
Члан 45.
Забраоенп је:
- бацати смеће ппред судпва за смеће
- пребираое и прекппаваое смећа
- пднпщеое смећа из судпва, псим пд стране пвлащћенпг предузећа.
Члан 46.
У судпвима за смеће забраоенп је палити смеће, бацати жар, сипати впду, или другу
тешнпст, кап и бацати птпатке кпји не спадају у кућнп смеће.
VII Пдржаваое чистпће у стамбеним зградама и двпришним прпстприма пкп стамбених
зграда
Члан 47.
Чистпћу у стамбеним зградама и двприщним прпстприма пкп стамбених зграда пдржава
Скупщтина станара.. Скупщтина станара дпнпси прпграм пдржаваоа шистпће у стамбеним
зградама.
Прпграм пдржаваоа шистпће у стамбеним зградама пбухвата нарпшитп: делпве
ппврщине у заједнишким прпстпријама у згради и јавне ппврщине унутар двприщта стамбених
зграда предвиђене за пдржаваое шистпће, цену за предвиђене услуге, нашин и време
пдржаваоа шистпће и др.
Кприсници ппщтинских прпстприја дужни су да ппщтују Пдлуку п кприщћеоу
заједнишкпг прпстпра.
VII Извпри средстава за пбављаое кпмуналне делатнпсти
Члан 48.
Изнпщеое и деппнпваое кућнпг птпада и птпада из ппслпвних пбјеката финансира се из
цене кпмуналне услуге, а шищћеое, изнпщеое и деппнпваое птпада са јавних ппврщина
финансира се из бучета ппщтине.
VI Надзпр
Члан 49.
Надзпр над изврщаваоем пдредаба пве Пдлуке и прпписа дпнетих на пснпву ое врщи
кпмунална инспекција и ппщтинска инспекција за защтиту живптне средине.
VII Казнене пдредбе
Члан 50.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај
“Тпплица” акп:

Ј.К.П.
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не пшисти јавну ппврщину п шијпј шистпћи се стара у пквиру утврђенпг прпграма
(шл.5.).
Не ппднесе надлежнпм пргану ппщтине Курщумлија план шищћеоа и изнпщеоа
смећа за наредну гпдину (шл. 5.)
На јавнпј ппврщини п шијпј се шистпћи стара не ппстави кпрпе за птпатке или их
не празни и не пдржава уреднп (шл. 7.).
ппступи прптивнп пдредбама из шлана 8. пве Пдлуке.
Не ппступи у складу са шланпм 10.
Улице и тргпве не пшисти и не пплива (шл. 11.).
ппступи прптивнп пдредби шлана 26. пве Пдлуке.

 Не дезинфикује судпве за смеће схпднп пдредби шлана 27. став 1 и став 3.
 изнпси смеће и птпатке прптивнп пдредби шл. 30. пве Пдлуке.
 Не ппступи пп пдредби шлана 32. пве Пдлуке.
 Не ппступи у складу са пдредбама шл. 33. пве Пдлуке.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се и пдгпвпрнп лице нпвшанпм казнпм у
изнпсу пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара.
Члан 50.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекрщај предузеће
или другп правнп лице акп:
 не пшисти јавну ппврщину из шл. 2., 3., 5., и 6. пве Пдлуке и не пшисти ппврщину испред
пбјекта или неизграђенпг грађевинскпг земљищта кпје кпристи.
 Не ппступи у складу са шланпм 10 пве Пдлуке.
 акп Месне заједница не ппступи пп шлану 14. пве Пдлуке.
 акп власник или кприсник не ппступи пп шлану 15. пве Пдлуке.
 акп власник или кприсник не ппступи пп шлану 16. пве Пдлуке.
 не извпзи сакупљени снег пп прпграму припритета зимске службе (шл. 17.).
 Не пшисти снег са трптпара испред зграде или га не ппсипа спљу у складу са шл. 18. и 19.
пве Пдлуке.
 не уклаоа снег са кплпвпза (шл. 20.).
 Не ппступи у складу са шл. 21. и 22. пве Пдлуке.
 спаљује, унищтава или закппава кућнп смеће или унищтава секундарне сирпвине
супрптнп закпнским прпписима (шл. 25.).
 унищтава, пщтећује или ппмера са прпписане лпкације кпнтејнер за смеће (шл. 27. став 2.
и став 4.).
 не пбавести кпмуналнп предузеће п насталим прпменама (шл. 28.).
 ппступи супрптнп пдредбама шл.34 пве Пдлуке.
 Ппступи прптивнп забранама из шл. 35. пве Пдлуке.
 Не пшисти јавну ппврщину у складу са шл. 36. пве Пдлуке.
 Не ппступи пп шл. 37. пве Пдлуке.
 Ппступи прптивнп забранама из шлана 38. пве Пдлуке.
 Ппступи супрптнп пдредбама шл. 39., 40. и 41. пве Пдлуке.
 Не врщи превпз, утпвар, истпвар рпбе и другпг материјала у складу са шл. 42. и 43. пве
Пдлуке.
 Не пдржава шистпћу и пп заврщетку раднпг времена не пшисти трптпар и кплпвпз у
складу са шл. 44. пве Пдлуке.
 Ппступи супрптнп пдредбама шл. 45. и 46. пве Пдлуке.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу.
Нпвшанпм казнпм пд 50.000,00 дп 250.000,00 динара казниће се приватни предузетник
акп ушини прекрщај из става 1. пвпг шлана.
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Нпвшанпм казнпм пд 10.000,00 дп 50.000,00 динара казниће се физишкп лице акп ушини
прекрщај из става 1. пвпг шлана.
VIII Прелазне и завршне пдредбе
Члан 51.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престају да важе пдредбе Пдлуке п пдржаваоу шистпће
(“Службени лист ппщтине Курщумлија” бр. 10/05).
Члан 52.
Пва Пдлука ступа на снагу псам дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-02-161/012
У Курщумлији 24.12.2012. гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана 60.а
у вези са шланпм 6.Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/011
и 93/012) и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09
и 7/011), на предлпг Ппщтинскпг већа Скупщтина ппщтине Курщумлија на седница пдржанпј
дана 24.12.2012.гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
П ДЕЛИМИЧНПМ ПТПИСУ ДУГА ПБВЕЗНИКА ЛПКАЛНИХ КПМУНАЛНИХ ТАКСИ
КПЈИ ЈЕ НАСТАП ПРИМЕНПМ ПДЛУКА ЗА 2011/2012 ГПДИНУ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм регулище се птпис дела дуга кпји је настап применпм пдлуке п лпкалним
кпмуналних таксама за 2011 и 2012.гпдину пп тарифнпм брпју 1, таксене тарифе за истицаое
фирме на ппслпвнпм прпстпру.
Члан 2.
Пбвезницима лпкалних кпмуналних такси пп тарифнпм брпју 1, тарифе Пдлука п
лпкалним кпмуналним таксама бр.I-434-2/011 oд 01.04.2011.гпдине кпјима је кпмунална такса
увећана у пднпсу на кпмуналну таксу из тарифнпг брпја 1, тарифе Пдлуке п лпкалним
кпмуналним таксама бр.I-434-12/2009 пд 17.12.2009.гпдине за вище пд 100%, а кпмунална такса
пднпснп дуг на дан 30.09.2012.гпдине прелази изнпс пд 500.000 динара, кпмунална такса
пднпснп деп дуга кпји прелази изнпс пд 500.000 динара са каматпм се птписује.
Пбвезници
лпкалних кпмуналних такси кпји су задужени на пснпву тарифнпг брпја 1, тарифе Пдлуке п
лпкалним кпмуналним таксама бр. I-434-2/011 oд 01.04.2011.гпдине а нису били пбвезници
лпкалне кпмуналне таксе пп тарифнпм брпју 1, тарифе Пдлуке п лпкалним кпмуналним таксама
бр.I-434-12/2009 oд 17.12.2009.гпдине а задужеое на дан 30.09.2012.гпдине прелази изнпс пд
500.000,пп динара, задужеое пднпснп дуг кпји прелази изнпс пд 500.000 динара са каматпм се
птписује.
Птпис дуга из става 1.и 2.пвпг шлана врщи се ппд услпвима из пве пдлуке.
Члан 3.
Птпис дела дуга у складу са пвпм пдлукпм врщи се пбвезнику кпмуналне таксе кпји је на
прпписане уплатне рашуне лпкалних јавних прихпда уплатип дуг кпји се не птписује пре
ппднпщеоа захтева за птпис.
Члан 4.
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Пбвезник кпји је испунип услпве из шлана 2.пве пдлуке стише правп на птпис дуга
укпликп је пре ппднпщеоа захтева ппвукап све правне лекпве кпје је улпжип прптив аката
надлежних ппщтинских пргана кпји су спрпвпдили ппступак везанп за наплату кпмуналних такси.
Члан 5.
Правп на птпис дела дуга кпмуналне таксе утврђује се рещеоем Пдељеоа за лпкалну
ппреску администрацију, бучет и финансије на пснпву ппднетпг захтева уз кпји пбвезник
кпмуналне таксе ппднпси:
- Дпказ п уплати дела дуга кпји се не птписује и
- Дпказ п ппвлашеоу правних лекпва из шлана 4.пве пдлуке.
Захтев за птпис дела дуга мпже се ппднети у рпку пд 60 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке.
Члан 6.
Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј:I-02-170/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и шлана
41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Лпкални план акције за унапређеое пплпжаја избеглих, интернп расељених
лица и ппвратника у ппщтини Курщумлија за перипд 2013-2016.гпдине.
Члан 2.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Члан 3.
Пдлуку дпставити: Ппверенищтву за расељена и избегла лица и архиви.
Брпј: I-02-175/2012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
Рещавајући пп захтеву Вукадинпвић Јанка из Бепграда пд 03.12.2012.гпдине, схпднп
шлану 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлану 30.Закпна п јавнпј
свпјини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011), шлану 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), а на предлпг Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине
Курщумлија на свпјпј седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине, дпнела је

I.

ПДЛУКУ
ПДПБРАВА СЕ размена неппкретнпсти у КП Матарпва између ппщтине
Курщумлија и Вукадинпвић Јанка из Бепграда, ул.Др Ивана Рибара бр.56.
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II.

Ппщтина Курщумлија уступа у свпјину и државину Вукадинпвић Јанку катастарску
парцелу бр.621, пащоак IV класе, ппврщине 503 м2 КП Матарпва.
- Вукадинпвић Јанкп уступа ппщтини Курщумлија у свпјину и државину деп
кат.парцеле 651/3 у ппврщини пд 503 м2 дп сепскпг пута у КП Матарпва.

III.

Издвајаое и катастарскп пбележаваое и снимаое дела кат.парцеле бр.6951/3 у
ппврщини пд 503 м2 дп сепскпг пута КП Матарпва изврщиће се п трпщку
Вукадинпвић Јанка.

IV.

Накпн издвајаоа и катастарскпг пбележаваоа дела кат.парцеле бр.951/3 и
дпбијаоа нпвпг брпја закљушиће се угпвпр п размени неппкретнпсти кпјим ће се
ближе пдредити права и пбавезе угпвпрних страна.

Угпвпр п размени неппкретнпсти пптписаће председник ппщтине и пвериће се кпд
надлежнпг суда.
V.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Пбразлпжеое

Вукадинпвић Јанкп из Бепграда ул.Др Ивана Рибара бр.56 пбратип се ппщтини
Курщумлија са захтевпм за размену неппкретнпсти у селу Матарпва, КП Матарпва. Уз захтев је
прилпжип кппије планпва и ппседпвне листпве за свпју кат.парцелу 651/3 КП Матарпва и за
ппщтинску кат.парцелу 621 КП Матарпва.
У ппднетпм захтеву именпвани је истакап да је рпђен у селу Матарпва, где намерава да
се сталнп настани збпг пдласка у пензију јер у истпм селу ппседује дпмаћинствп кпје нема
рещенп питаое впдпснабдеваоа, па се из тих разлпга пбратип са пвим захтевпм да му ппщтина
Курщумлија изађе у сусрет и ппмпгне му у рещаваоу пвпг прпблема. Земљищте именпванпг
налази се ппред пута, али пп свпм пплпжају не мпже да кпристи за изградоу резервпара
пднпснп ппстављаое пдгпварајућих цистерни за впду јер се налази на нижем нивпу пд куће па
збпг тпга нема неппхпдан пад. Међутим, земљищте ппщтине Курщумлија налази се на вищем
нивпу и пплпжај тпг земљищта пдгпвара за ппстављаое резервпара за впду шиме би се оегпвп
дпмаћинствп несметанп снабдевалп впдпм.
Ппщтинскп веће ппщтине Курщумлија на седници пд 18.12.2012.гпдине разматралп је
захтев Вукадинпвић Јанка и пценилп да је захтев пправдан и дпнелп је закљушак да се
скупщтини предлпжи дпнпщеое пдлуке кпјпм би се пдпбрила размена неппкретнпсти. Према
пцени већа пплпжај ппщтинскпг земљищта је неппвпљнији у пднпсу на пплпжај именпванпг јер
се ппщтинскп земљищте граниши са земљищтем шији су власници физишка лица и није ппвезанп
ни са једним путним правцем, дпк се земљищте именпванпг налази ппред сепскпг пута и да је
пва размена у интересу лпкалне сампуправе схпднп шлану 30.став 1.ташка 1.Закпна п јавнпј
свпјини („Сл.гласник РС“ бр.72/2001) и да су у складу са пвим закпнпм испуоени сви услпви за
размену.
Имајући у виду све напред наведенп кап и предлпг Ппщтинскпг већа Скупщтина ппщтине
Курщумлија на седници пд 24.12.2012.гпдине пдлушила је кап у дисппзитиву пве пдлуке.
Брпј: I-02-165/2012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), шлана 14.Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и шлана 41.став 1.ташка 10.Статута
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), а на предлпг
Управнпг пдбпра ЈП СПЦ Курщумлија у Курщумлији, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници
пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П РАЗРЕШЕОУ В.Д.ДИРЕКТПРА
ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАОЕ, КПРИШЋЕОЕ СППРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПБЈЕКАТА
КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Никић Радища,прпф. дужнпсти в.д.директпра Јавнпг предузећа за
управљаое, кприщћеое сппртских и рекреативних пбјеката Курщумлија у Курщумлији.
II
Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
III
Пдлуку дпставити: именпванпм, архиви, Пргану надлежнпм за упис у регистар .
Брпј: I-02-153/012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), шлана 14.Закпна п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и шлана 41.став 1.ташка 10.Статута
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), а на предлпг
Управнпг пдбпра ЈП СПЦ Курщумлија у Курщумлији, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници
пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П ИМЕНПВАОУ В.Д.ДИРЕКТПРА
ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАОЕ, КПРИШЋЕОЕ СППРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПБЈЕКАТА
КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Живкпвић Дејан, сппртски тренер из Курщумлије за в.д.директпра Јавнпг
предузећа за управљаое, кприщћеое сппртских и рекреативних пбјеката Курщумлија у
Курщумлији.
II
Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и биће пбјављена у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
III
Пдлуку дпставити: именпванпм, архиви, Пргану надлежнпм за упис у регистар .
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Брпј: I-02-154/2012
У Курщумлији, дана 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 51.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и шлана 59.
Став 4.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на свпјпј седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је
следеће
РЕШЕОЕ
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужнпсти члана Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија збпг
ппднпшеоа пставке и тп:
1. Ђпрђевић Иванa

II.

Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: Именпванпј и архиви.

Брпј: I-02-179/2012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 45.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07),шлана
59.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), шлана
30. и 31..Ппслпвника п раду Скупщтине Ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“
бр.14/2012), а на предлпг председника ппщтине Курщумлија , Скупщтина ппщтине Курщумлија
на свпјпј седници пдржанпј дана 24.12.2012.гпдине дпнела је следеће
РЕШЕОЕ
П избпру члана
Ппштинскпг већа ппштине Куршумлија
I.

У Ппштинскп веће ппштине Куршумлија бира се следеће лице и тп:
1. Ђорђевић Драган, дипл.инг.шум.

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.
Рещеое дпставити: именпванпм и архиви.
Брпј: I-02-178/012
У Курщумлији, 24.12.2012.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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Скупштина општине Куршумлија на основу 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС бр. 129/07), члана 96. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС
бр.72/2009, 81/2009,64/2010 и 24/2011) члана 41. Статута општине Куршумлија ("Сл. лист
Општине Куршумлија бр.22/08, 3/09 и 7/11) на својој седници одржаној дана 24.12. 2012. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности
у КО Куршумлија и то кат. парц. 3622 КО Куршумлија ради уређења зелене пијаце у
Куршумлији.
2. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да извши пренос права јавне својине у КО
Куршумлија и то непокретности на кат.парц. бр 3622 у уделу од 1021/5504 чији је корисник ЈП
„Србијаводе“ Београд и 14/5504 чији је корисник ОШ „Дринка Павловић“ Куршумлија, из
државне својине Републике Србије у јавну својину општине Куршумлија ради реализације
главног пројекта уређења зелене пијаце у Куршумлији прва фаза покривања пијаце и адаптација
пословних просторија са формирањем санитарних чворова пијаце.
3. Обавезују се стручне службе општине Куршумлија да припреме сву потребну
документацију ради прибављања непокретности преносом јавне својине, преко Републичке
дирекције за имовину Републике Србије, а у вези са већ поднетим захтевом.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу
Општине Куршумлија.
Образложење
Стручне службе Скупштине општине Куршумлија су на основу исказане потребе и
закључака са колегијума Председника општине утврдиле да је потребно покренути поступак
прибављања земљишта ради реализације главног пројекта уређења зелене пијаце у Куршумлији
прва фаза покривања пијаце и адаптација пословних просторија са формирањем санитарних
чворова пијаце, у смислу располагања између власника грађевинског земљишта о јавној
својини.
Општина Куршумлија је на основу Одлуке о учешћу у реализацији програма европског
партнерства са општинама – Прогрес бр. I-553-237/011 од 01.04.2011. године закључила Уговор
о подршци гранту на подршци уређења зелене пијаце у Куршумлији прва фаза покривања пијаце
и адаптација пословних просторија са формирањем санитарних чворова пијаце, бр. I-553724/012 од 17.09.2012. године у вредности од 69.820,95 €.
Како се приликом израде пројектне документације појавила незаобилазна потреба
прибављања тих непокретности преносом из државне својине Републике Србије у јавну својину
општине Куршумлија а чији су корисници ЈП „Србијаводе“ Београд, и ОШ „Дринка Павловић“
Куршумлија, а исте нису у функцији остваривања њихове надлежности, то је поднет захтев
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
Разматрајући наведени предлог и исказану потребу, с обзиром да се у конкретном
случају ради о располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини,
Скупштина општине Куршумлија је утрвдила да постоји оправданост за доношење овакве
Одлуке, и да је то у складу са важећим прописима пре свега одредбама члана 96. Закона о
планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.72/2009, 81/2009,64/2010 и 24/2011) одредбама
Закона о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/2011), и осталим прописима који регулишу
ову област, посебно области које се тичу обављања комуналних делатности, па се утврђује да је
прибављање права јавне својине непокретности које су предмет ове одлуке општи интерес
посебно за функционисање и рад локалне самоуправе.
Обзиром да су стручне службе поднеле овакав предлог и да је пројекат уређења зелене
пијаце у Куршумлији прва фаза покривања пијаце и адаптација пословних просторија са
формирањем санитарних чворова пијаце већ једним делом реализован средствима донатора и то
у висини од 50 % која су пренета на наменски подрачун у износу од 34.910,48 €, и да код
Републичке дирекције за имовину Републике Србије постоји поднет захтев у вези са предметним
прибављањем бр. 06 број 351-211/2012.,Скуштина општине Куршумлија је донела одлуку као у
диспозитиву.
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Број: I-02-152/012
У Куршумлији, 24.12.2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 24.12.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ Сагласност на Статут Народне библиотеке Куршумлија бр.19/2012 од
19.04.2012.године.

II.

Решење ступа на снагу даном доношења.

III.

Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија.

IV.

Решење доставити: Народној библиотеци и архиви.

Број: I-02-180/012
У Куршумлији, 24.12.2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07),члана
141.Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011 и 119/2012, члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 24.12.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ Сагласност на измену и допуну Статута Дома здравља у
Куршумлији бр.32/12 од 11.12.2012.године.

II.

Решење ступа на снагу даном доношења.

III.

Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија.

IV.

Решење доставити: Дому здравља и архиви.
Број:I-02-181/012
У Куршумлији, 24.12.2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.
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На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“
бр.129/07), члана 58. и 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа, а на захтев Народне
библиотеке од 03.12.2012.године, Општинско веће на својој седници од 05.12.2012.године
донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ Сагласност на измену и допуну Правилника о систематизацији радних
места у Народној библиотеци из Куршумлије бр.145 од 11.10.2012.године.

II.

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III.

Решење доставити: Народној библиотеци Куршумлија и архиви.

Број: II-02-146/012-1
У Куршумлији, 05.12.2012.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.прав.
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