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ГОДИНА 2022        БРОЈ 8                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 
На основу члана 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 

14/22),члана 41.став1.тачка 17. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“,бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној 11. фебруара 
2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Куршумлија у 
сталном саставу: 
 1) Владан Јовановић, председник, дипл.правник 
 - Петар Мијајловић, заменик председника,дипл.правник 
 2) Игор Радуновић, члан, 
 - Зоран Јаблановић, заменик члана, 
             3) Драган Симић, члан, 
             - Драган Војиновић, заменик члана, 
            4) Дејан Ћурчић, члан, 
             - Зоран Милутиновић, заменик члана, 
            5) Марко Минић, члан, 
             - Илија Анастасијевић, заменик члана, 
            6)Петар Вуксановић, члан, 
             - Сара Стефановић, заменик члана, 
            7) Драгана Гашић, члан, 
             - Радован Ђорђевић, заменик члана, 
  
            8) Маја Милијановић, секретар,дипл.правник 
           - Наташа Миленковић, заменик секретара,дипл.правник. 
 
 2. У Општинску изборну комисију општине Куршумлија у сталном саставу именују се: 
 1) за председника Владан Јовановић, дипл. правник, 
 - за заменика председника Дарко Гашић, дипл. правник, 
 2) за члана Игор Радуновић, 
 - за заменика члана Зоран Јаблановић, 
    3) за члана Арсеније Тодоровић, 
 - за заменика члана Јелена Радивојевић, 
 4) за члана Србобран Нешић, 
 - за заменика члана Зоран Милутиновић, 
 5) за члана Петар Вуксановић, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 - за заменика члана Марко Минић, 
 6) за члана Радован Ђорђевић, 
 - за заменика члана, Сара Стефановић 
 7) за члана Станка Крстић 
 - за заменика члана Даница Симић. 
 
 8) за секретара Маја Милијановић, дипл. правник, 
 - за заменика секретара Наташа Миленковић, дипл. правник. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика 
председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну 
комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон 
о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од 
дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење 
локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и 
њихови заменици. 
 С обзиром на то да у општини Куршумлија  на дан ступања на снагу Закона има 14 
551 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу 
са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, шест чланова, заменик председника и шест 
заменика чланова. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области 
правних наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у 
сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој 
заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да 
ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 

У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију 
припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Српске напредне странке са 16 
одборника, Одборничкој групи Коалиција:Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена 
Србија (ЈС) са 4 одборника и Одборничкој групи ДСС са 3 одборника. Право да предложе 
члана у Општинску изборну комисију припада и самосталним одборницима, Звездану 
Ристићу и Небојши Крстићу, који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају 
одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у 
сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са Изборних листа  које нису освојиле 
довољан број мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини општине 
Куршумлија и да нису приступили некој одборничкој групи. 
 С обзиром на то да Одборничка група Српске напредне странке има 16 одборника, 
односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Куршумлија, 
она има право да предложи председника, заменика председника, два члана и два заменика 
члана Општинске изборне комисије; Одборничка група Коалиција:Социјалистичка партија 
Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС) која броји 4 одборника има право да предложи једног 
члана и два заменика члана, а Одборничка група ДСС која има 3 одборника има право да 
предложи једног члана и два заменика члана Општинске изборне комисије. 
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 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 
одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које 
именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика 
секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, 
начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно 
градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има 
високо образовање у области правних наука. 
 У складу са наведеним, Одборничка група Српска напредна странка је у Општинску 
изборну комисију предложила за председника Владана Јовановића,за заменика председника 
Дарка Гашића, за члана Игора Радуновића, за заменика члана Зорана Јаблановића, за члана 
Арсенија Тодоровића, за заменика члана Јелену Радивојевић;Одборничка група 
Коалиција:Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)  је у Општинску 
изборну комисију предложила  за члана Србобрана Нешића, за заменике чланова Зорана 
Милутиновића и Даницу Симић, Одборничка група ДСС је у Општинску изборну комисију 
предложила за члана  Петра Вуксановића, за заменике чланова Марка Минића, Сару 
Стефановић, самостални одборник Звездан Ристић је у Општинску изборну комисију за 
члана предложио Радована Ђорђевића, самостални одборник Небојша Крстић је у 
Општинску изборну комисију за члана предложио Станку Крстић. 
 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије 
предложио Мају Милијановић, секретара скупштине општине, а за заменика секретара 
Наташу Миленковић, заменика секретара скупштине општине Куршумлија. 
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика 
чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која 
је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном 
суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 
 
Број: I-02-9/2022-1 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

2 
На основу члана 63.  и члана 64.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“  бр. 

15/16),   члана  32.  став 1 тачка 8)  и члана 46. став 1. тачка 5б)  Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18)  и члана 
41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 11.02.2022.године,  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других 

облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је 

оснивач општина Куршумлија, за IV квартал 2021. године 
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I УСВАЈА СЕ  Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина 

Куршумлија, за  период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, која чини саставни део овог 

Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним 

предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-9/2022-2 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

3 
На основу члана 92.  Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32.  

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине 

Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 

11.02.2022. године  донела је  

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији коју ће 

обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане законом који се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

Члан 2. 

 Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 3. 

 
 Извештај о извршеној екстерној ревизији, биће саставни део Завршног рачуна буџета 
општине Куршумлија  за 2021. годину. 
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Члан 4. 

             Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 
Број: I-02-9/2022-3 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

4 
На основу члана 29. ст. 2. тач. 3 Закона о јавном-приватном партнерству и 

концесијама (,,Сл. гласник РС,, бр. 88/2011, 15/2016  и 104/2016), члана 32 ст. 1 тач. 6 Закона 

о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон 

и 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и члана 41.Статута општине Куршумлија (''Службени лист 

општине Куршумлија'', бр. 6/2019), а по прибављеном Мишљењу Комисије за јавно-

приватно партнерство број 43/2021  од 06.12.2021. године, Скупштина општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана  11.02.02.2022. године, донела је:  

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ 

ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности јавног 

градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија ( у даљем 

тексту: Концесиони акт) у облику јавно-приватног партнерства са елементима концесије у 

складу са Законом о јавно-приватном партнерству, а на који је Комисија за јавно-приватно 

партнерство дала позитивно Мишљење број 43/2021  од 06.12.2021. године. 

Члан 2. 

 Поступак доделе Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање 

обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на 

територији општине Куршумлија са елементима концесије (у даљем тексту: Јавни уговор) 

спровешће се у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и Закона о 

јавним набавкама. 

 Општинско веће општине Куршумлија, пре објављивања јавног позива за давање 

концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског 

превоза путника на територији општине Куршумлија, доставља општинском 

правобранилаштву нацрт Јавног уговора ради оцене усаглашености нацрта са законом и 

конкурсном документацијом. 
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 Пре закључења Јавног уговора из става 1 овог члана, Општинско веће општине 

Куршумлија доставља нацрт Јавног уговора Скупштини општине Куршумлија ради давања 

сагласности. 

 За припрему и израду конкурсне документације, прегледање и оцену приспелих 

понуда, утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или 

предлога Одлуке о обустављању поступка давања концесије, као и обављање осталих 

послова потребних за реализацију поступка давања концесије надлежан је Стручни тим 

формиран решењем Скупштине општине Куршумлија број I-02-93/2020-6 од 10.11.2020. 

године. 

Члан 3. 

 Праћење реализације Концесионог акта вршиће надлежно одељење општинске  

управе. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-9/2022-4 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

5 
На основу члана 2.став 3. тачка 5), члана 4. и члана 9. став 1.и 3. Закона о комуналним 

делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. и 13. Закона о 

јавно приватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/16),  члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 41.Статута општине 

Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ У ДЕЛУ ХВАТАЊА, ПРЕВОЗА, ЗБРИЊАВАЊА, СМЕШТАЈ 

НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ ЖИВОТИЊА У ПРИХВАТИЛИШТЕ, КОНТРОЛА И 

СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ ПАСА И МАЧАКА, НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

Члан 1. 
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Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног 

партнерства у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије за 

поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене у делу хватања, превоза, 

збрињавања, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контрола и 

смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака на територији општине 

Куршумлија. 

Члан 2. 

Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и 

104/2016 - у даљем тексту: Закон). 

Члан 3. 

Општина Куршумлија је дужна да изради Предлог пројекта (акта) јавно-приватног 

партнерства и исти достави на сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство и 

надлежним органима. 

Члан 4. 

Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на Предлог пројекта (акта) 

јавно-приватног партнерства донеће одлуку у Законом предвиђеном року. 

Члан 5. 

Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће одлуку о покретању поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег партнера, а у складу са поступком дефинисаним Законом. 

Члан 6. 

Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству може се извршити и на основу 

ове Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања у 

надлежном регистру. 

Члан 7. 

На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним 

делатностима, као и под законска акта донетана основу наведених закона. 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-9/2022-5 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 
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6 
На основу члана 29.и 30. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 9. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), и члана 41. Статута општине 

Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02. 2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОВЕРАВАЊА 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ У ДЕЛУ ХВАТАЊА, ПРЕВОЗА, 

ЗБРИЊАВАЊА, СМЕШТАЈ НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ ЖИВОТИЊА У 

ПРИХВАТИЛИШТЕ, КОНТРОЛА И СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ И 

ИЗГУБЉЕНИХ ПАСА И МАЧАКА,  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

Члан 1. 

У Стручни тим за реализацију јавно-приватног партнерства са елементима концесије 

за реализацију пројекта поверавања обављања комуналне делатности зоохигијене у делу 

хватања, превоза, збрињавања, смештај напуштених и изгубљених животиња у 

прихватилиште, контрола и смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака 

на територији општине Куршумлија (у даљем тексту : Стручни тим), именују се: 

1. Миљан Радосављевић, Начелник Општинске управе општине Куршумлија, 
2. Маја Милијановић, Секретар Скупштине општине Куршумлија, 
3. Снежана Радовић, Шеф Одељења за привреду и ЛЕР, 
4. Владан Јовановић, Шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу, 

5. Небојша Филиповић, Комунални инспектор у Општинској управи општине 

Куршумлија. 

Члан 2. 

 Овлашћује се Председник општине Куршумлија да, у сврху пружања помоћи 

Стручном тиму, ангажује правно лице са потребним квалификацијама из предметне области, 

односно стручно лице-саветника, изабраног у складу са законским одредбама, који ће узети 

активно учешће у изради пројекта из члана 1. овог решења и предметном поступку. 

Члан 3. 

Задаци Стручног тима су: 

- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми Предлога ЈПП за реализацију 

пројекта поверавања обављања комуналне делатности зоохигијене у делу хватања, превоза, 

збрињавања, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контрола и 

смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака на територији општине 

Куршумлија који се упућује Комисији за ЈПП; 
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- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно 

студија оправданости, приприпреми и изради услова и конкурсне документације, правила и 

услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и 

прегледање и оцена приспелих понуда; 

- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за ЈПП или предлога 

одлуке о поништењу поступка ЈПП и образложењу тих предлога и 

- обављање осталих послова потребних за реализацију поступка. 

Члан 4. 

Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују 

сви чланови Стручног тима. 

Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-9/2022-6 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

7 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016-одлукаУС, 91/2019 и 91/2019-др.закон“) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија(“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02. 
2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЧИСТОЋИ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о чистоћи на подручју општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 16/2017 и 29/2018). 
 

Члан 2. 
 

У члану 6. додаје се став 2. и гласи: 
 „ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, као вршилац комуналне делатности одржавање чистоће на 
површинама јавне намене, мора да испуњава услове прописане Уредбом о начину и условима 
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за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 
13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 
 
 

Члан 3. 
 

У свему осталом Одлука о чистоћи на подручју општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 16/2017 и 29/2018) остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
 
Број: I-02-9/2022-7 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

8 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016-одлукаУС, 91/2019 и 91/2019-др.закон“) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија(“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02. 
2022. године, донела је 
 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о јавној расвети на подручју општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 29/2018). 
 

Члан 2. 
 

У члану 4. додаје се став 3. и гласи: 
 „ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“, као вршилац комуналне делатности 
обезбеђивање јавног осветљења, мора да испуњава услове прописане Уредбом о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник Републике Србије“ 
бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019). 
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Члан 3. 
 

У свему осталом Одлука о јавној расвети на подручју општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 29/2018) остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-9/2022-8 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

9 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016-одлукаУС, 91/2019 и 91/2019-др.закон“) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија(“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02. 
2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама на подручју општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 
13/2019). 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. додаје се став 3. и гласи: 

 „ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, као вршилац комуналне 
делатности одржавање улица и путева, мора да испуњава услове прописане Уредбом о 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник 
Републике Србије“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019). 
 

Члан 3. 
 

У свему осталом Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на 
подручју општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 13/2019) остаје 
непромењена. 
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Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-9/2022-9 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

 

10 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016-одлукаУС, 91/2019 и 91/2019-др.закон“) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија(“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), на предлог Општинског већа 
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02. 
2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о подизању и одржавању зелених 

површина на подручју општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 7/2005). 
 

Члан 2. 
 

У члану 3. мења се став 1. и гласи: 
„Комуналну делатност „одржавање јавних зелених површина“ на подручју општине 
Куршумлија, врши ЈПКД „Топлица“ Куршумлија. 
Додаје се став 2. члана 3. и гласи: 
 „ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, као вршилац комуналне делатности одржавање јавних 
зелених површина, мора да испуњава услове прописане Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 13/2018, 
66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи став 2. члана 3. постаје став 3. а став 3. постаје став 4. 
 

Члан 3. 
 

У свему осталом Одлука о подизању и одржавању зелених површина на подручју 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 7/2005) остаје непромењена. 
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Члан 4. 
 

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

 
Број: I-02-9/2022-10 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

11 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 91/2005, 
30/2010, 93/2012 и 17/2019-др.закон), члана 35. Закона о прекршајима („Сл.гласник 
Републике Србије“ бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016-одлукаУС, 91/2019 и 91/2019-др.закон“) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија(“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), на 
предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на 
седници одржаној дана 11.02. 2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ 

ЉУБИМАЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о држању домаћих животиња и 

кућних љубимаца („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2015, 4/2017 и 24/2017). 
 

Члан 2. 
 

Став 2. члана 20. мења се и гласи: 
„Послови зоохигијене на територији општине Куршумлија, одређене ставом 1. овог члана, 
поверавају се ЈПКД „Топлица“ Куршумлија.“ 
Став 3. члана 20. мења се и гласи: 
„Вршилац делатности зоохигијене мора да испуњава услове прописане Уредбом о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник Републике Србије“ 
бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019). 
Став 4. члана 20. се брише. 
 

Члан 3. 
 

У свему осталом Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца („Службени 
лист општине Куршумлија“бр. 6/2015, 4/2017 и 24/2017) остаје непромењена. 
 

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

 
Број: I-02-9/2022-11 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

12 
 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/12, 

101/16, 95/18- др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр, 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), члана 41. 

став 1., тачка 32. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“,  бр. 6/2019) 

и Мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни 

центар „Морава“-Ниш, број 829/1 од 25.01.2022. године, Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 11.02.2022. године доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу оперативног плана одбране од поплава 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ  Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији 

општине Куршумлија за 2022. годину. 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране од поплава за водотоке  II реда 
на територији општине Куршумлија за 2022. годину. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-9/2022-12 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

13 
На основу члана 83,89 и члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени 

гласник РС", број :135/04, 36/09 , 72/09,43/2011 и 14/2016,95/2018-др.Закон) и члана 41. 
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став 1. тачка 7. Статута Општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, број 

6/2019), и добијеног мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 11.02.2022 . године, донела је: 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

I 

Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава остварених од накнаде за заштиту 

животне средине на територији општине Куршумлија у 2022. Години 

II 

Средства из Тачке 1 овог Програма су наменска и користе се за заштиту и унапређење 

животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о накнадама за 

коришћење јавних добара. 

III 

У 2022-ој години средства остварена од накнаде за заштиту животне средине у општини 

Куршумлија користиће се: 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

I Накнада за заштиту животне средине 

1. Укупна средства планирана буџетом за 2022.годину   3.000.000,00 динара 

Редни 
број 
активнос
ти 

Програмска 
активност 

Сагласно
ст 
министар
ства 
заштите 
животне 
средине 
на 
предлог 
програма 
(датум и 
број 
сагласнос
ти) 

Детаљан 
опис 
активности 

Циљ 
активнос
ти 

Надлежни 
за 
спровођењ
е 
Програмск
е 
активност
и 

Финансијск
а средства 
потребна 
за 
реализациј
у 
предвиђен
е 
активности 

Извор 
средстава 
финансира
ња 

 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање и сузбијање инхалационих алергена 

1. Праћење 
квалитета 
ваздуха  

  Мерење 
емисије 
загађујућих 
материја из 
стационарних 
извора 
загађења  

Праћење 
стања 
ради 
унапређе
ња 
квалитета 
ваздуха 

Овлашћена 
установа, 
Завод за 
јавно 
здравље 

350.000,00 
динара 

Накнада за 
заштиту и 
унапређењ
е животне 
средине 01-
приход 
буџета 

Износ 
одобре
них 
средста
ва за 
ову 
активн
ост у 
претхо
дној 
години  

Управљање отпадом 
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3.  Чишћење и 
санирање 
јавних 
површина и 
дивљих 
депонија  

  Чишћење и 
сакупљање 
комуналног 
отпада и 
санирање 
јавних 
површина 
Ажурирање 
катастра 
дивљих B4 
уклањање 
депонија и 
одвоз отпада 
дивљих 
депонија 
Набавка 
контејнера 

Одрживо 
управљањ
е осталим 
врстама 
отпада и 
повећање 
процента 
очишћени
х дивљих 
депонија  

Општина 
Куршумлија 
- ЈПКД 
Топлица  

2.200.000,0
0 динара 

Буџет 
Општине 
Куршумлиј
а 

  

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

6.  Очување и 
унапређење 
зеленила на 
јавним 
површинама 
на 
територији 
општине 
Куршумлија   

  Активности 
на очувању и 
унапређењу  
зеленила на 
јавним 
површинама, 
озелењавање 
јавних 
површина 

Унапређе
ње 
постојећи
х зелених 
површина  

Општина 
Куршумлија 
- ЈПКД 
Топлица 
Други 
нивои 
власти 
(пројекти 
Министарст
ва)  

200.000,00 
динара  

Буџет 
Општине 
Куршумлиј
а 

  

  
 Информисање, едукација, промоција и поуларизација заштите животне средине 
 

7. Благовремен
о и 
објективно 
обавештава
ње јавности 
о стању 
животне 
средине , 
израда 
публикација 
и другог 
едукативног 
материјала  

  Обавештавањ
е јавности 
путем 
локалних 
средстава 
информисања 
о стању 
животне 
средине, 
финансирање 
штампања 
публикација и 
др. 
Едукативног 
материјала 
који 
доприносе 
подизању 
нивоа 
образовања, 
јачању свести, 
популаризаци
ји и 
промоцији 
заштите 
животне 
средине 

Едукатив
ни рад на 
свим 
нивоима 
образовн
их 
институц
ија, 
подизање 
нивоа 
образова
ња и 
јачање 
свести о 
потреби 
заштите 
животне 
средине 
као и 
промоциј
и заштите 
животне 
средине 

Општина 
Куршумлија 
Удружења  

50.000,00 
динара  

Буџет 
Општине 
Куршумлиј
а 

  

Остало 

8. Суфинансир
ање 
истраживач
ких и 
развојних 
пројеката и 
програма 
који 
доприносе 
заштити 
животне 

  Средства за 
суфинансира
ње 
истраживачки
х и развојних 
пројеката из 
области 
заштите 
животне 
средине  

Добијање 
резултата 
који 
допринос
е заштити 
и 
унапређе
њу 
животне 
средине 

Општина 
Куршумлија  

200.000,00 
динара  

Буџет 
Општине 
Куршумли
ја 
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средине 

Укупно       3.000.000,00   

 
Број: I-02-9/2022-13 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

14 
На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 11.02.2022. године,  донела је 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације 

 

I УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 

2021. годину. 

II  Закључак  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-9/2022-14 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 

15 
 
На пснпву члана 26. став 1. тачка 11. Одлуке п месним заједницама на теритприји ппштине 

Куршумлија („Службени лист ппштине Куршумлија“, брпј 53/20, 66/20 и 9/21), и члана 41. Статута 

ппштине Куршумлија („Службени лист ппштине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштинa ппштине 

Куршумлија,  на седници пдржанпј дана 11.02.2022. гпдине дпнела је:  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извештаја о  спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на 

територији општине Куршумлија  одржаним 06.02.2022. године.  

 I Усваја се Извештај Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра за чланпве савета месних 

заједница п  спрпведеним избприма за чланпве савета месних заједница  на теритприји ппштине 

Куршумлија пдржаним 06.02.2022. гпдине.  

II  Закључак пбјавити у ''Службенпм листу ппштине Куршумлија'' 

Број: I-02-9/2022-15 
У Куршумлији, 11. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  Славимир Михајловић ср 
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