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PLAN I PROGRAM ČIŠĆENJA I PRANJA JAVNIH POVRŠINA
ZONA I

- čišćenje 6 puta nedeljno
- pranje 2 puta mesečno

Red.
broj

Naziv ulice

Kolovoz Dimenzije
površine u m2

Ukupna površina

1.

Ulica Svete Ane

450

450

2.

Ulica Proleterskih brigada

1750

1750

3.

Ulica Vuka Karadžića

3850

3850

4.

Ulica 16 februar

4900

4900

5.

Ulica Palih boraca

4000

4000

6.

Ulica Karađorđeva

5400

5400

7.

Ulica Nemanjina

2800

2800

8.

Ulica Kosovska

4450

4450

9.

Ulica Koste Vojinovića

1000

1000

10.

Ulica 7 juli

1600

1600

11.

Ulica Radeta Drainca

840

840

12.

Ulica R.J„Selja“

680

680

U K U P N O:

31.720 m2

31.720 m2
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ZONA II
- čišćenje mesecno
- pranje mesečno
Red.
broj

Naziv ulice

Kolovoz

Ukupna površina

1.

Ulica Kosovska I deo

2350

2350

2.

Koso vska II deo od Kopaonika do
Mirničke reke

6000

6000

3.

Koste Vojinovića od „Trojke“ do kraja

500

500

4.

7 juli od prodavnice Šulović do kraja

650

650

5.

Prvomajska

350

350

6.

Milana Toplice

780

780

7.

Kralja Milutina

1000

1000

8.

Vuka Karadžića od ukrštanja do kraja

1550

1550

9.

Njegoševa I deo od Vuka Karadžića do
kraja

1500

1500

10.

Njegoševa II deo od Kružnog toka do
Baćoglavske

3900

3900

11.

Drinka Pavlović I deo od Školskog centra
do Njegoševe

1000

1000

12.

Drinka Pavlović II deo od Njegoševe do
kraja

1400

1400

13.

28 avgust od Njegoševe do kraja

2200

2200

14.

25 maj

600

600

15.

Zore Topalović

1400

1400

16.

Svetog Save I deo od Milutina
Uskokovića do groblja

1750

1750

17.

Svetog save II deo od groblja do kraja

5100

5100
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18.

Svetog save prilazi 1,2,3 i 4

1800

1800

19.

V.J. Pilota

900

900

20.

Milutina Uskokovića

2100

2100

21.

R.M.Samo I deo od mosta do krivine

5200

5200

22.

R.M.Samo od krivine do petlje

5700

5700

23.

Kosančić Ivana do velike krivine

4100

4100

24.

D. Pendića sa prilazima

800

800

25.

Dr Melgarda do kraja bolničkog naselja

2800

2800

26.

Miloja Zakića

2350

2350

27.

4 juli

1575

1575

28.

Miloša Mušovića

1250

1250

29.

Toplička od dr Hadžića do kraja

7000

7000

30.

Mihajla Pupina

1000

1000

31.

Omladinska

1200

1200

32.

Dositejeva

950

950

33.

Toplicka I deo do Dr Hadzica

6650

6650

U K U P N O:

77.405

77.405
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
Čišćenje ulica I i II zona
Red.
broj

Opis posla

Jed.
Količina
mere

Cena

Iznos

1.

Čišćenje ulica I zona radnim
danom i subotom 10 meseci
25*31720*10

m2

7.930.000

0,30

2.379.000,00

m2

774.050

0,30

232.215,00

Čišćenje ulica II zona 1 puta
2.

mesecno 10 meseci
1*77405*10
UKUPNO:

2.611.215,00

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA PRANJE
JAVNIH POVRŠINA
Pranje ulica I i II zona

1.

Pranje ulica I zona 2 puta

m2

507.520

4,00

2.030.080,00

m2

309.620

4,00

1.238.480,00

mesečno 8 meseci: 2*8*31720

2.

Pranje ulica II zona 1 puta
mesečno 4 meseci:
1*77405*4

3.268.560,00
UKUPNO :
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE (KIŠNE)KANALIZACIJE

1.

Propiranje zatvorene kišne
kanalizacije: 3*650,00 m1

m1

2.

Rešetke za kišnu kanalizaciju
22 komada čišćenje 5 puta :
5*22

kom. 110

700,00 77.000,00

3.

Regulisani kanali kišne
kanalizacije 10 puta godišnje:
10*480,0 m1

m1

4800

110,00 528.000,00

4.

Regulisane betonske rigole
kišne kanalizacije 10 puta
godišnje : 10*600 m1

m1

6000

110,00 660.000,00

m1

500

200,00 100.000,00

5.

1950

50,0

97.500,00

Čišćenje putnih rigola od
nanosa

UKUPNO:

1.462.500,00

IZRADA ATMOSFERSKE (KIŠNE) KANALIZACIJE
I PRATEĆIH OBJEKAT
1.

Popravka i rekonstrukcija
linija ili delova linija kišne
kanalizacije

/

/

/

4.000.000,00

Napomena: Radovi se odnose na pružanje usluga izrade atmosferske kanalizacije i
pratećih objekata (potpornih zidova, rigola, linijskih rešetki, kanaleta, stepeništa,
stepeništa sa atmosferskom kanalizacijom i dr.) a na osnovu naloga i nadzora J.P.
„Direkcija za izgradnju“.
Cena izvedenih radova biće obračunata prema cenovniku građevinskih usluga i
cenovniku vodovodnih i kanalizacionih usluga JPKD „Toplica“, usvojenog od strane
opštinskog veća SO Kuršumlija.
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UKUPNO:

4.000.000,00

PLAN I PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA I DRVOREDNIH STABALA
Red.
broj

Opis posla
Čišćenje betonskih površina unutar i
oko parka

1.

Jed.
Količina
mere

Cena

Iznos

m2

396000

0,30

118.800,00

m2

700560

0,30

210.168,00

m2

29190

3,00

87.570,00

m2

29190

1,00

29.190,00

m2

172221

1,30

1650,00 * 6 dana * 4 nedelje puta
10 meseci

2.

Čišćenje zelenih površina od smeća i
korova 2919,00 * 6 dana * 4 nedelje
puta 10 meseci
Mašinsko košenje trave

3.
2919,00 * 10 puta godišnje
4.

Grabuljanje pokošene trave utovar i
odvoz 2919,00 * 10 puta godišnje
Zalivanje travnih površina

5.

223.887,30

2919,00 * 59 puta godišnje
6.

Obnova travnih površina

m2

100,00

260,00

26.000,00

7.

Sadnja sezonskog cveća sa
nabavkom 20 kom/m2 *100m2

kom.

2000

150,00

300.000,00

8.

Okopavanje sa plevljenjem 6 puta
godišnje 100 m2

m2

600

190,00

114.000,00

9.

Orezivanje i šišanje tuje i zelenika sa
utovarom i odvozom

m1

388,40

150,00

58.260,00

10.

Uklanjanje zimi i postavljanje u
proleće parkovskih klupa i farbanje
istih

kom.

10

950,00

9.500,00
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11.

Prihranjivanje travnjaka sa
veštačkim đubrivom NPK 15*15*15,
1 puta godišnje

m2

2919,00

12,00

35.028,00

12.

Orezivanje drvorednih stabala ručno
sakupljanje i odvoz granja na
deponiju

kom.

135,00

750,00

101.250,00

13.

Krčenje korova, šiblja i rastinja
pored puta u ul.RM.Samo, K.Ivana i
Blačkoj 5.000,00 м2 x 2 x godišnje

m2

10.000,00 30,00

14.

Uređenje drvoreda (peglanje)

kom

20

15.000,00 300,000,00

15.

Vađenje i sadnja drvoreda

kom

10

20.000,00 200.000,00

U K U P N O:

300.000,00

2.113.653,30

ČIŠĆENJE SMEĆA U BANJSKIM CENTRIMA I PRILAZNIM MESNIM ZAJEDNICAMA

1.Pravac: - Merdare – Prolom banja – Rudare – Rača – Kastrat
2.Pravac: - Lukovska banja – Pačarađa – Žuč – Vlajina – Dankoviće
3.Pravac: - Kuršumlijska banja
4.Pravac: - Spance – Pljakovo – Mačkovac
5.Pravac: - Barlovo – Novo selo – Pepeljevac

Kontejneri će se postavljati prema zahtevima mesnih zajednica sa mogućom korekcijom broja
postavljenih kontejnera, a u skladu sa potrebama i brojem posedovanih kontejnera JPKD
“Toplica”.
Većina navedenih mesta će se čistiti jednom nedeljno, sem u mestima gde to nije potrebno i
dovoljno je dva pražnjenja mesečno.
Cena pražnjenja kontejnera formirana je u zavisnosti od udaljenosti Mesne zajednice, i
iznosi:
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1.000,00 din/kom

od 10 do 20 km 1.500,00 din/kom
od 20 do 40 km 2.000,00 din/kom

Red.

Opis posla

broj
1.

Jedin.

Količina

Cena

Iznos

mera
Rad NKV radnika na
prikupljanju smeća na putnom
pravcu od Bećove crkve do
administrativnog prelaza

sat

960

432.000,00

1 rad. x 20 dana x 8 sati x 6
meseci
2.

Angažovanje vozila smećara na
prikupljanju smeća iz
kontejnera poverenih banjskim
mesnim zajednicama sa
odvozom na gradski
deponiju”Lakovski bregovi”

UKUPNO:

38

53 ned.

2.000,00

kom 20 53 ned.

1.500,00

25

44 ned.

6.618.000,00

1.000,00

7.050.000,00
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REKAPITULACIJA

Br.

Bez PDV-a

PDV

Sa PDV – om

I

ČIŠĆENJE ULICA

2.611.215,00

10%

2.872.336,50

II

PRANJE ULICA

3.268.560,00

10%

3.595.416,00

III

ODRŽAVANJE KIŠNE
KANALIZACIJE

1.462.500,00

10%

1.608.750,00

4.000.000,00

20%

4.800.000,00

IZRADA ATMOSFERSKE
KANALIZACIJE

IV

I PRATEĆIH OBJEKAT

V

ODRŽAVANJE PARKA,
ZELENILA I DRVOREDA

2.113.653,30

10%

2.325.018,63

VI

ČIŠĆENJE BANJSKIH
CENTARA I MESNIH
ZAJEDNICA

7.050.000,00

10%

7.755.000,00

UKUPNO:

22.956.521,13

Napomena

-

U zimskom periodu, ukoliko nema padavina produžiće se čišćenje redovnog
održavanja mimo plana i programa, uz dogovor i nadzor JP „Direkcija za izgradnju“Kuršumlija po cenama iz plana i programa.

JPKD “TOPLICA“
DIREKTOR
VOJIMIR ĆARAPIĆ, dipl.pravnik
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На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07),
члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и
7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.3/09и и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
06.04.2015.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм одржавања јавне хигијене и
зеленила ЈПКД „Топлица“ – Куршумлија за 2015.годину.

II.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

III.

Закључак доставити:ЈПКД „Топлица“ Куршумлија и архиви.

Број: II-02-49-6/2015
У Куршумлији, 06.04.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц
На основу члана 2. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (Сл. лист општине
Куршумлија бр. 7/2005, 4/2013 и 8/2013) и Одлуке Општинског већа општине Куршумлија,
број: II-02-126/2013-2, од 11.07.2013.год., ЈП Дирекција за изградњу општине Куршумлија дана
06.04.2015 године донела је:
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ПАРКИРАЛИШТА ПО ЗОНАМА, КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И
УКЛАЊАЊУ
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се категорије паркиралишта по зонама, уређују се услови и
начин коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта, пружања услуга паркирања на
територији општине Куршумлија, као и поступање са непрописно паркираним возилима.
ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 2.
(1) Јавна паркиралишта су површине изграђене односно уређене за потребе паркирања
возила, на којима се коришћење паркинг простора врши уз накнаду.
(2) Паркинг зона представља подручје на коме је дозвољено паркирање у режиму и
временском ограничењу које утврђује ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и
пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија (у даљем тексту Дирекција) сагласно
са овом одлуком, а Општинско веће даје сагласност на исте.
(3) Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна паркиралишта.
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(4) Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара, површине између тротоара и коловоза,
као и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
(5) Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени односно изграђени за паркирање
моторних возила са контролисаним уласком-изласком возила.
Члан 3.
Јавна паркиралишта користе се за паркирање:
- бицикала
- бицикала са мотором
- путничких аутомобила
- аутобуса- теретних и прикључних возила,
а све у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА ПО ЗОНАМА
Члан 4.
(1) Општа паркиралишта на територији градског подручја општине Куршумлија категоришу се по
зонама и дозвољеном времену паркирања на следећи начин:
У I зони одређују се паркиралишта у којима се дефинише наплата:
р.бр. Назив улице

Начин паркирања

Потез од

Потез до

1.
2.
3.
4.

Вука Караџића
Вука Караџића
Вука Караџића
Вука Караџића

Подужно, на тротоару
Управно, на коловозу
Подужно, на коловозу
Подужно, на коловозу

Косовска
Косовска
Косовска
Косте Војиновића

5.

Вука Караџића

Подужно, на коловозу

7.јули

14

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вука Караџића
Вука Караџића
Вука Караџића
Палих бораца
Палих бораца
Палих бораца
Палих бораца
Палих бораца

Подужно, пола пола
Подужно, на коловозу
Управно, на тротоару
Управно, на коловозу
Подужно, на коловозу
Подужно, на коловозу
Подужно, пола пола

7.јули
Палих бораца
Палих бораца
Косовска
Косовска
Косте Војиновића
Косте Војиновића

17
12
18
54
21
10
14

7.јули

10

Палих бораца
Карађорђева
Карађорђева
Карађорђева
Карађорђева

Подужно, пола пола
Подужно, на коловозу
Подужно, на тротоару
Подужно, на коловозу

16. фебруар
16. фебруар
16. фебруар
Косовска
Косте
Војиновића
Косовска
7.јули
7.јули
16. фебруар
16. фебруар
Косовска
Косовска
Косте
Војиновића
7.јули
16. фебруар
Косовска
Косовска
Косте
Војиновића

Бп.
места
20
17
23
14

Вука Караџића
Косовска
Косте Војиновића
Косте Војиновића

11
18
6
12

7.јули

10

Пролетерских
бригада

9

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

16. фебруар
Пролетерских бригада*
Пролетерских бригада*

21.
22.

Пролетерских бригада*

Подужно, на коловозу

Подужно, на коловозу
Подужно, на коловозу

Вука Караџића

Подужно, на коловозу 16. фебруар
Подужно,
пола 16. фебруар
коловозу пола на
тротоару
Под углом, пола пола 16. фебруар

10
Пролетерских
бригада

6
21
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Немањина
Рада Драинца
Косовска
Косовска
Косовска
Косовска
Косовска
Косте Војиновића**
Косте Војиновића**

Подужно, пола пола
Подужно, на тротоару
Подужно, на коловозу
Подужно, на коловозу
Подужно, пола пола
Подужно, на коловозу
Подужно, пола пола
Подужно, на коловозу
Подужно, на коловозу

Вука Караџића
Немањина
Вука Караџића
Палих бораца
Палих бораца
Карађорђева
Карађорђева
Вука Караџића
Палих бораца

Датум: 06.04.2015.године
Рада Драинца
7.јули
Палих бораца
Карађорђева
Карађорђева
16. фебруар
16. фебруар
Палих бораца
Карађорђева

13
12
6
10
10
25
17
8
9

Наплата накнаде за коришћење паркинг места се врши радним данима од 7,00 до15,00 часова
суботом од 7,00 до 14,00. Наплата накнаде за коришћење паркинг места се не врши недељом,
државним празницима, на дан православног и католичког Божића и за време Ускршњих
празника, и то почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса. У случају указане
потребе Дирекција уз сагласност општинског већа општине Куршумлија задржава право да
изврши измене зонирања по напред наведеним зонама.
Члан 5.
(1) Дирекција обезбеђује обележавање и одржавање паркинг места за особе са
инвалидитетом у складу и након добијене сагласности надлежног органа општинске управе за
послове саобраћаја, и то најмање по једно место у свакој улици где се наплаћује паркирање,
уколико постоје услови и потребе.
(2) Особе са инвалидитетом не плаћају накнаду за коришћење паркинг места ( члан 13.
Сл. лист општине Куршумлија бр .7/2005, 4/02013 и 8/2013).

Члан 6.
(1) Дирекција обележава паркиралишта саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном
и вертикалном) у складу са позитивноправним прописима и препорукама.
(2) Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи:
зону, радно време, временско ограничење паркирања, начин паркирања и наплате, као и
категорије моторних возила која се могу паркирати на том паркиралишту.
(3) Паркиралишта за особе са инвалидитетом и резервисана паркиралишта посебно се
обележавају хоризонталном сигнализацијом жуте боје, или вертикалном сигнализацијом која
садржи обавештење о намени, начину коришћења и наплате, као и о санкцијама за
неовлашћено коришћење паркиралишта.
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 7.
(1) Корисником паркиралишта у смислу одредаба овe одлуке сматра се возач или
власник возила уколико возач није идентификован, а који је паркирао возило на паркиралишту.
Члан 8.
(1) Наплата паркирања у I зони врши се сваким радним даном у временском интервалу
од 07:00 - 15:00 и суботом од 7,00 до 14,00 часова. Oсим за дневну карту за коју наплата важи
24 часа. Недељом, и државним празником наплата се не врши.
(2) У зони I као и на посебним паркиралиштима време коришћења паркиралишта није
ограничено.
Члан 9.
(1) Наплата паркирања ван I зоне није дефинисана ( паркирање се не наплаћује ).
(2) Ван зоне I време коришћења паркиралишта није ограничено.
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Члан 10.
(1) Корисник паркиралишта је обавезан да:
- користи паркинг место у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом, вертикалном
и хоризонталном, којом је означено паркинг место;
- поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места из члана 8. и 9. ове
одлуке;
- плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин и према
важећем ценовнику по започетом часу или у дневном трајању, куповином и истицањем
важеће сатне или дневне паркинг карте односно плаћањем услуге електронским путем;
Члан 11.
(1) На паркиралиштима је забрањено:
- паркирање и заустављање возила супротно постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној
и вертикалној сигнализацији;
- паркирање и заустављање нерегистрованог возила;
- остављање неисправног, напуштеног или хаварисаног возила;
- паркирање и заустављање возила на паркиралиштима предвиђеним за особе са
инвалидитетом, као и на резервисаним паркинг местима уколико корисник не спада у
наведене категорије;
- паркирање возила које не припада категорији возила за које је паркиралиште намењено;
- заузимање паркинг места постављањем ограда или сличних препрека без сагласности
Дирекције, вршење услуга поправке или прања возила;
- обављање и других радњи које утичу на несметано функционисање паркирања као
комуналне делатности од општег значаја.
Члан 12.
(1) Видно обележена возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије,
ватрогасна возила и такси возила не плаћају накнаду за паркирање.
(2) Возила извођача радова на јавним површинама, за време док се радови изводе, у
складу са одобрењем надлежног градског органа, дужни су да плаћају накнаду, као и да по
завршеном послу врате паркиралиште у првобитно стање, односно у стање какво је било пре
него што су радови изведени, о чему ће се сачинити фото документација и записник са
овлашћеним контролором Привредног друштва. Од плаћања накнаде изузета је Општина, и
Општинска Јавна предузећа у случају када су у улози инвеститора.
Члан 13.
(1) Становници улица у којима се врши наплата паркирања у наведеној зони плаћају
накнаду за паркирање по повлашћеној тарифи важећег ценовника Дирекције.
(2) На кориснике из претходног става не односи се временско ограничење паркирања
из чланова 8. и 9. ове одлуке.
(3) Дирекција није дужна да обезбеди континуирано слободно паркинг место
корисницима паркиралишта из става 1. овог члана.
(4) Основ за стицање права на плаћање накнаде паркирања по повлашћеној тарифи за
становнике улица у одређеној зони, представља доказ о уредном пребивалишту као и важећа
саобраћајна дозвола возила са идентичном адресом власника возила са адресом из доказа о
пребивалишту.
(5) Повлашћена паркинг карта коју повлашћени корисник оствари на основу испуњења
услова из претходних ставова овог члана односи се искључиво на улицу у којој се корисник
идентификовао.
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(6) Корисници из члана 5. ове одлуке, свој статус доказује, доказом о идентитету
(личном картом) и важећом саобраћајном дозволом возила, или овлашћењем за управљањем
туђим моторним возилом.
Члан 14.
(1) Корисници јавних паркиралишта могу извршити резервацију, односно закуп
одређеног паркинг места на одређени временски период, по тарифи из важећег ценовника
Дирекције.
(2) Дирекција је дужна да резервисана паркинг места посебно обележи хоризонталном
сигнализацијом
(габарити паркинг места жутом бојом са у окруженим словом "Р" у средишту паркинг
места) или физичком запреком на захтев корисника, уз депозит по важећем ценовнику
Дирекције коју искључиво издаје и поставља Дирекција.
Члан 15.
(1) Корисницима из чланова 5. и 13. ове одлуке, Дирекција издаје посебну налепницу
која дефинише плаћање накнаде по повлашћеној тарифи (повлашћена паркинг карта), која
мора бити видно истакнута са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и
односи се искључиво на возило за које је издата. Употребом система контроле и наплате
Дирекција може да одустане од издавања налепнице, јер оне постоје у бази података које су
евидентиране у самој Дирекцији, а при чему корисник као доказ о извршеној уплати поседује
признаницу или решење издато од стране Дирекције.
(2) Физичком лицу се може издати највише две повлашћене паркинг карте.
(3) Изглед и садржај налепнице утврђује Дирекција и задржава право измене изгледа и
садржаја у току
важења о сопственом трошку.
(4) Време важења повлашћене паркинг карте назначено је на самој карти и представља
период за који је плаћена накнада.
(5) Важност повлашћене паркинг карте не може бити дужа од важности саобраћајне
дозволе за возило на које се односи.
Члан 15а
(1) Дирекција ће у складу са Решењем општинског органа управе надлежног за послове
саобраћаја о
одређивању такси стајалишта обезбедити коришћење отворених паркиралишта за потребе
такси стајалишта.
.НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 16.
За коришћење паркиралишта корисник плаћа накнаду према тарифној групи којој
припада по важећем ценовнику Дирекције, и то унапред куповином паркинг карте или
електронским путем.
Члан 17.
(1) Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ
или електронским путем -слањем СМС поруке, што се евидентира од стране Дирекције.
(2) Изглед и садржај паркинг карте прописује Дирекција.
(3) Начин коришћења паркинг карте истакнут је на полеђини паркинг карте.
(4) Наплата паркирања на посебним паркиралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ,
која је издата од стране инкасанта на уласку у посебно паркиралиште или путем СМС поруке.
ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ
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Члан 18.
(1) Претплатна карта може се добити за повлашћено паркирање, као и за претплату на
паркирање.
(2) Претплата се врши сваког првог у месецу за текући месец, а све према важећем
ценовнику Дирекције.
Члан 19.
(1) Дистрибуција паркинг карата врши се искључиво у малопродајним објектима са
којима Дирекција успостави уговорни однос, као и у пословним јединицама Дирекције.
(2) Продајно место је видно обележено.
Члан 20.
(1) Куповином паркинг карте, односно заустављањем возила на паркинг месту ако се
плаћање врши електронским путем, корисник стиче право коришћења јавног паркиралишта. За
коришћење паркиралишта корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту, или
паркирање плати електронским путем - слањем СМС поруке, што се евидентира од стране
Дирекције.
Корисник паркиралишта је дужан да:
- прописно користи паркинг карту и у њу унесе тачне податке;
- видно истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла
возила или
паркирање плати мобилним телефоном;
(2) Истицањем паркинг карте у заустављеном возилу на паркинг месту, односно заустављањем
возила на паркинг месту ако се плаћање врши електронским путем, корисник прихвата
услове за коришћење јавног паркиралишта.
Члан 21.
(1) Контролу паркирања и исправног коришћења паркинг карата врше овлашћени
КОНТРОЛОРИ Дирекције.
(2) Контролори имају службену легитимацију и носе службена одела, чији садржај и
изглед утврђује Дирекција.
Члан 22.
(1) Корисник паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по
започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне
паркинг карте односно плаћањем услуге електронским путем.
(2) Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге
паркирања на начин из става 1 овог члана, користи паркинг место под условима који важе за
паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне паркинг карте.
(3) Приликом издавања двевне паркинг карте Контролор Дирекције обезбеђује
одговарајући фото, видео или други одговарајући доказ којим се прекршај документује,
укључујући ту и записник контролора.
(4) Изглед и садржај дневне паркинг карте утврђује Дирекције.
(5) Дирекција задржава право да до плаћања дневне паркинг карте изврши
постављање уређаја којим се спречава одвожење возила корисника из става 1. овог члана
одлуке којима је издата дневна паркинг карта.
Члан 23.
(1) Налог за плаћање ДНЕВНЕ паркинг карте издаје овлашћени контролор Дирекције и
уручује га кориснику. Када контролор није у могућности да директно уручи налог кориснику,
причвршћује га на возило.
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(2) Достављање налога за плаћање дневне паркинг карте на начин из става 1. овог
члана сматра се уредним, и касније оштећење или уништење нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.
(3) Корисник паркиралишта коме је уручен налог за плаћање дневне паркинг карте
дужан је поступити по примљеном налогу и платити дневну паркинг карту у року од осам дана
на начин назначеног у налогу.
(4) У случајевима да контролор Дирекције није у могућности да кориснику уручи налог
за плаћање
дневне паркинг карте, или да га причврсти на возило корисника, добијањем опомене по налогу
сматраће се да је корисник обавештен о томе да су се стекли услови за примену одредаба
члана 23. став 3. овое одлуке.
ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 24.
(1) Дирекција је дужно да обезбеди и спроведе уклањање непрописно паркираних
возила корисника са
зелених или других јавних површина без сагласности органа општинске управе, као и возила
корисника који поступају супротно члану 11. ове одлуке.
(2) Дирекција је дужна да изврши уклањање непрописно паркираних возила са
саобраћајних површина.
Члан 25.
(1) Радни налог за специјално возило паук ради уклањања возила из члана 24. ове
одлуке издаје овлашћено лице Дирекције.
(2) Овлашћено лице Дирекције - контролор, сачињава документацију (записник и фото
снимак) у прилогу налога за уклањање возила са видљивим чињеничним стањем у смислу
места и времена отпочињања уклањања возила и времена прекршаја, као и регистарских
таблица возила, која се чува у архиви Дирекције.
Члан 26.
(1) Период започете интервенције, на уклањању непрописно паркираног возила,
дефинише се од момента издавања налога за подизање возила од стране овлашћеног лица па
све док не буде спуштено на платформу специјалног возила за уклањање (паука).
(2) Интервенција ће се сматрати започетом уколико у току интервенције уклањања
непрописно паркираног возила, корисник непрописно паркираног возила дође на место
интервенције.
(3) У случају из става 2. овог члана примењује се цена за започету интервенцију из
важећег ценовника Дирекције.
Члан 27.
За уклањање возила из члана 25. ове одлуке Дирекције користи специјално возило за
транспорт возила - паук.
Члан 28.
(1) Уклоњена возила односе се и чувају на месту предвиђеном за чување возила.
(2) На месту предвиђеном за чување возила, Дирекције мора обезбедити
двадесетчетворочасовно
присуство овлашћеног лица Дирекције. Простор у коме се чувају однета возила мора бити
заштићен како би се возило обезбедило од евентуалне штете и како би се евентуални
несавесни корисници спречили да преузму возило без измирења обавезе.
Члан 29.
(1) Корисник уклоњеног возила дужан је да по важећем ценовнику Дирекције плати:
- трошкове уклањања возила,
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- трошкове складиштења и чувања возила.
(2) Корисник је дужан да плати и казну за непрописно паркирање за коју налог издаје
овлашћено лице Министарства унутрашњих послова у складу са важећим прописима.
Члан 30.
Уклоњено возило корисник може преузети са депоа под следећим условима:
- да се идентификује и евидентира као корисник уклоњеног возила и
- испуни обавезе из члана 29. став 1. тачке 1. и 2. ове одлуке.
СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКЦИЈЕ
Члан 31.
Дирекција не сноси материјалну одговорност за евентуална оштећења и крађу возила на
јавним паркиралиштима.
Члан 32.
(1) Дирекција сноси материјалну одговорност за евентуална оштећења и крађу возила
приликом одношења непрописно паркираних возила, од момента започињања уклањања,
током чувања уклоњеног возила на депоу, све до момента преузимања возила од стране
корисника.
(2) Дирекције не сноси материјалну одговорност за евентуална оштећења возила која
се догоде приликом
одношења непрописно паркираних возила (хаварисаних и напуштених), уколико се возило
налази у таквом стању да није могуће уклонити га без оштећења што доказује фото снимком и
сачињавањем записника са лица места.
Члан 33.
(1) За све рекламације или притужбе корисника надлежан је руководилац Дирекције
или његов заменик.
(2) Овлашћена лица из става 1. овог члана дужна су да у року од 10 дана кориснику
доставе писани одговор на уложену рекламацију или притужбу.
НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над применама одредаба ове одлуке врши орган општинске управе надлежан
за комуналне послове и саобраћај.
Члан 35.
Ова Одлука објављивиће се у ''Службеном листу Општине Куршумлије'', а ступа на снагу
8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Куршумлије'' Одлуке Општинског
већа општине Куршумлија о давању сагласности на исту.
В.Д. ДИРЕКТОР ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Горан Ђорђевић, с.р.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61. и члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002, 66/2005,
85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2013, 62 и 63/2013), члана 61.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и
7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.04.2015.године,
донело је
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ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Одлуке о категоризацији паркиралишта по зонама,
коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила.

II.

Овај закључак ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Закључак доставити: Дирекцији за изградњу општине Куршумлија и архиви.

Број: II-02-49-9/2015
У Куршумлији, 06.04.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц

На основу чланa 13 Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр.
88/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007 и
83/2014), члана 61 Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 3/9 и 7/11)
члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 3/9), и члана
2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 7/2005, 2/2013 и
8/2013), ЈП Дирекција за изградњу општине Куршумлија дана 06.априла 2015 године донела
је:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СЕКТОРА ЗА СТАНАРЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНАМА ГДЕ СЕ
ВРШИ НАПЛАТА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИРАЛИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ КУРШУМЛИЈЕ

I
Овом Одлуком одређују се сектори за станаре на јавним паркиралиштима у зонама где
се врши наплата услуге коришћења паркиралишта на територији централног дела Куршумлије,
на којима ће станари са пребивалиштем и адресом становања у одређеном сектору имати
право на повлашћену зонирану паркинг карту за возило у свом власништву.

II

У оквиру Зоне режима, одређенe актом о одређивању јавних паркиралишта на територији
општине Куршумлија, одређују се следећи сектори за станаре:

У I зони одређују се паркиралишта у којима се станари могу паркирати:

р.бр. Назив улице

Начин паркирања

Потез од

Потез до
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1.

Вука Караџића

Подужно, на
тротоару

16. фебруар

Косовска

2.

Вука Караџића

Управно, на
коловозу

16. фебруар

Косовска

3.

Вука Караџића

Подужно, на
коловозу

16. фебруар

Косовска

4.

Вука Караџића

Подужно, на
коловозу

Косовска

Косте
Војиновића

5.

Вука Караџића

Подужно, на
коловозу

Косте
Војиновића

7.јули

6.

Вука Караџића

Подужно, пола пола Косовска

7.јули

7.

Вука Караџића

Подужно, на
коловозу

7.јули

Палих бораца

8.

Вука Караџића

Управно, на
тротоару

7.јули

Палих бораца

9.

Палих бораца

Управно, на
коловозу

16. фебруар

Косовска

10.

Палих бораца

Подужно, на
коловозу

16. фебруар

Косовска

11.

Палих бораца

Подужно, на
коловозу

Косовска

Косте
Војиновића

12.

Палих бораца

Подужно, пола пола Косовска

Косте
Војиновића

13.

Палих бораца

Подужно, на
коловозу

7.јули

14.

Палих бораца

Подужно, пола пола 7.јули

Вука Караџића

15.

Карађорђева

Подужно, на
коловозу

16. фебруар

Косовска

16.

Карађорђева

Подужно, на
тротоару

Косовска

Косте
Војиновића

Косте
Војиновића
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17.

Карађорђева

Подужно, на
коловозу

Косовска

Косте
Војиновића

18.

Карађорђева

Подужно, на
коловозу

Косте
Војиновића

7.јули

19.

16. фебруар

Подужно, на
коловозу

Вука Караџића

Пролетерских
бригада

20.

Пролетерских
бригада*

Подужно, на
коловозу

16. фебруар

21.

Пролетерских
бригада*

Под углом, пола
пола

16. фебруар

22.

Немањина

Подужно, пола пола Вука Караџића

Рада Драинца

23.

Рада Драинца

Подужно, на
тротоару

Немањина

7.јули

24.

Косовска

Подужно, на
коловозу

Вука Караџића

Палих бораца

25.

Косовска

Подужно, на
коловозу

Палих бораца

Карађорђева

26.

Косовска

Подужно, пола пола Палих бораца

Карађорђева

27.

Косовска

Подужно, на
коловозу

Карађорђева

16. фебруар

28.

Косовска

Подужно, пола пола Карађорђева

16. фебруар

29.

Косте Војиновића**

Подужно, на
коловозу

Вука Караџића

Палих бораца

30.

Косте Војиновића**

Подужно, на
коловозу

Палих бораца

Карађорђева

III
Основ за стицање права на повлашћену зонирану паркинг карту за станаре
представљају важећа лична карта подносиоца захтева под условом да се пребивалиште и
адреса стана налазе у станарском сектору и важећа саобраћајна дозвола за возило у
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власништву подносиоца захтева, осим у случају када подносилац захтева (станар у станарском
сектору) користи аутомобил по уговору о лизингу.
Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре одговарајућег станарског сектора може
бити издата подносиоцу захтева највише за 2 возила у власништву.
Повлашћену паркинг карту издаје служба за паркинг сервис на основу Решења органа
надлежног за послове саобраћаја.
Особе са инвалидитетом који су станари улица у одређеном зонираном станарском
сектору могу користити општа паркиралишта бесплатно.
Бесплатна паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се искључиво на основу
одговарајућег акта органа надлежног за послове социјалне заштите, који је подносилац захтева
дужан да приложи уз захтев.
IV
На основу ове Одлуке орган надлежан за послове саобраћаја посебним Решењем
одлучује о правима подносиоцима захтева за стицање права на повлашћену зонирану паркинг
каргу за станаре односно особе са инвалидитетом.

V
Ова Одлука објављивиће се у ''Службеном листу Општине Куршумлије'', а ступа на снагу
8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Куршумлије'' Одлуке Општинског
већа општине Куршумлија о давању сагласности на исту.

В.Д.ДИРЕКТОР ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

Горан Ђорђевић,с.р.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61. и члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002, 66/2005,
85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2013, 62 и 63/2013), члана 61.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и
7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.04.2015.године,
донело је

ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Одлуке о одређивању сектора за станаре на јавним
паркиралиштима у зонама где се врши наплата услуге коришћења паркиралишта у
централном делу Куршумлије.

II.

Овај закључак ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Закључак доставити: Дирекцији за изградњу општине Куршумлија и архиви.

Број: II-02-49-10/2015
У Куршумлији, 06.04.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц
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На основу члана 2. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (Сл. лист општине
Куршумлија бр. 7/2005, 4/2013 и 8/2013) и Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, број:
II-02-126/2013-2, од 11.07.2013.године, ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање и
пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија, дана 06.04.2015. године донела је:
ЦЕНОВНИК
ПАРКИРАЊА И УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене услуга паркирања и уклањања моторних возила које
врши ЈП ''Дирекција за изградњу'' Куршумлија – служба паркинг сервиса.
Члан 2.
Цене паркинг карата које су корисници услуга паркирања обавезни да плаћају утврђују
се у следећим износима, и то:
Паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима Општине Куршумлија

Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила на општим
паркиралиштима у зонираном сектору становања
I зона
један месец

400 динара

годишња претплата

4400 динара

Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила на општим
паркиралиштима у зонираном сектору становања - за друго возило у власништву
I зона
један месец

600 динара

годишња претплата

6480 динара

Путнички аутомобили правних лица предузетника за резервисана места за највише три
возила ( цене су исказане по 1 возилу ) у зони наплате
I зона
за један месец
1.000 динара
за годину дана
10.800 динара
Путнички аутомобил на општем паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час
без временског ограничења
I зона
25 динара
Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење
I зона
130 динара
Теретна возила, паркирана на посебно предвиђеном месту по одобрењу органа надлежног
за послове саобраћаја
за један сат
50 динара
за један дан
150 динара
Туристички аутобус паркирана на посебно предвиђеном месту по одобрењу органа
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надлежног за послове саобраћаја
I зона
за један сат
50 динара
за један дан
150 динара
Цена уклањања непрописно паркираних возила од стране Дирекције, ( Цена по једном
уклоњеном возилу)
Цена уклањања непрописно паркираног возила 5000 динара
Цена чувања и складиштења уклоњеног возила на плацу ЈП. Дирекције ( Цена по једном
дану )
чувања уклоњеног возила 1000 динара
Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем
дану наплате
I Зона
Цена паркинг карте 500 динара

Члан 3.
Ова Одлука објављивиће се у ''Службеном листу Општине Куршумлије'', а ступа на снагу
8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Куршумлије'' Одлуке Општинског
већа општине Куршумлија о давању сагласности на исту.
В.Д. ДИРЕКТОР ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Горан Ђорђевић с.р.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61. и члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002, 66/2005,
85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2013, 62 и 63/2013), члана 61.Статута
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и
7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.04.2015.године,
донело је
ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на ценовник паркирања и уклањања моторних возила.

II.

Овај закључак ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Закључак доставити: Дирекцији за изградњу општине Куршумлија и архиви.
Број: II-02-49-11/2015
У Куршумлији, 06.04.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.
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