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ГОДИНА 2023        БРОЈ 6                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 
 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 

129 од 29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. 
закон, 47 од 20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон), члана 66. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019) и члана 5. и 28.Став 2 Одлуке о 
јавном градском и приградском превозу на територији општине Кушрумлија („Сл. Лист 
општине Куршумлија“ бр. 59/20, 23/22, 38/22 и 5/2023), Општинско Веће општине 
Куршумлија, на седници одржаној дана 15.03.2023.године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

 
I. УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА Одељења за привреду и локални економски развој, 

Општинске управе Куршумлија, да у смислу Одлуке о јавном градском и 
приградском превозу прибавља спискове од месних заједница – Косанчић Иван, 
Кастрат, Висока, Рударе, Рача, Дегрмен, Мердаре, Пролом, Иван Кула и Добри До, 
ради издавања потврда за бесплатан превоз путника приликом вршења превоза 
на пробној линији Куршумлија – Мердаре, у циљу реализације активности у вези 
са програмом Министарства за бригу о селу. 
 

II. Спискови се прибављају на месечном нивоу а на основу тих спискова, Одељење за 
привреду и ЛЕР – послови пољопривреде издају легитимације и месечне потврде 
које ће служити као за бесплатан превоз за време трајања превоза на пробној 
линији, а након тога током периода редовног обављања превоза на свим линијама 
градског и приградског превоза на територији општине Куршумлија.  
 

III. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одлуком о јавном градском и приградском превозу на територији општине 

Кушрумлија (Сл. Лист општине Куршумлија бр. 59/20, 23/22, 38/22 и 5/2023) општина 
Куршумлија је ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ поверила послове 
обављања јавног градског и приградског превоза као комуналне делатности у који, између 
осталог спада и обављање посебног облика превоза – превоз сеоског становништва из једног 
села у друго или из села у општинско седиште. 

Овај превоз врши се, у складу са чл. 26. наведене одлуке, бесплатно комби возилом, 
односно возилима  које је општина прибавила путем јавног конкурса од стране 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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Министарства за бригу о селу, односно другим комби возилима које општина сама прибави 
за исте потребе. 

 
 
Број: II-02-26/2023-1 
У Куршумлији, 15.03.2023.г. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Војимир Чарапић, дипл.правник ср 
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