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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2017 БРОЈ 16

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. став 1., 2. и 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“, бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на
својој седници одржаној дана 29.09.2017. године донела је

О Д Л У К У
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Дејану Ћурчићу, одборнику са изборне „Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“ престао мандат одборника у Скупштини општине Куршумлија пре истека
времена на које је изабран, подношењем оставке у форми оверене писане изјаве.
II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

Образложење
Према одредби члана 46. став 1, 2 и 4. и члана 47. Закона о локалним изборима
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке.
Одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине, а између две седнице подноси у
форми оверене писане изјаве. О поднетој оставци одборника између две седнице скупштине,
јединице локалне самоуправе, Скупштина одлучује на првој наредној седници.
Како је Дејан Ћурчић између две седнице скупштине поднео оставку на место одборника у
форми оверене писане изјаве, Скупштина општине је на седници одржаној дана
29.09.2017.године одлучила као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: I-02-230/2017
У Куршумлији, дана 29.09. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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2.
На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр.129/2007,
34/2010- Одлука УС и 54/2011), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“, бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15) и Уверења о избору за одборника, Скупштина
општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017. године донела је

О Д Л У К У
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборнику у СО Куршумлија Филипу Филиповићу, са
изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
Образложење
Према одредби члана 48. Закона о локалним изборима, када одборнику престане мандат
пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне
листе коме није био додељен мандат одборника. Тај мандат кандидату додељује Изборна
комисија и издаје уверење о избору за одборника. Од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
Сагласно прописаној законској регулативи, Изборна комисија СО Куршумлија је дана
29.09.2017.године мандат одборника Дејана Ћурчића са изборне листе „Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, коме је
мандат одборника престао подношењем оставке у форми оверене писане изјаве, доделила
кандидату за одборника са поменуте изборне листе Филипу Филиповићу и издала уверење о
избору за одборника.
Комисија за административна питања СО Куршумлија је заседала дана 28.09.2017. године
и у свом извештају предложила да се потврди мандат за одборника Филипу Филиповићу са
поменуте изборне листе.
Скупштина општине Куршумлија је уважила извештај Комисије за административна
питања и сходно члану 48. и члану 56. Закона о локалним изборима одлучила као у диспозитиву
ове Одлуке.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

Број: I-02-231/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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3.
На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/16-др.Закон), члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 24.Пословника о раду Скупштине
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/16), Скупштина општине Куршумлија
на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
I.

БИРА СЕ Филип Филиповић, дипломирани менаџер, из Куршумлије за заменика
председника Скупштине општине Куршумлија.

II.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити: Именованом, персоналној служби и архиви.

Број: I-02-232/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

4.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/16-др.Закон)), и члана 59. Став 4.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на својој
седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће

РЕШЕЊЕ
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Општинског већа општине Куршумлија због
подношења оставке и то:
1. Драгоје Весић

II.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном
општине Куршумлија.

III.

Решење доставити: Именованом и архиви.
Број: I-02-233/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

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

5.
На основу члана 32 и 45.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/16-др.Закон)),члана 59.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 35.Пословника о раду Скупштине
Општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.30/2016),Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О избору члана
Општинског већа општине Куршумлија
I.

У Општинско веће општине Куршумлија бира се:
1. Рајко Николић

II.

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

III.

Решење доставити: именованом и архиви.

Број: I-02-234/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.
закон и 101/16-др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), на предлог Општинског већа општине
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
2017.године.

УСВАЈА СЕ извршење Одлуке о буџету општине Куршумлија за период јануар – јун

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Закључак доставити: Рачуноводству Општинске управе и архиви.
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Број: I-400-60/2017-1
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

7.
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
,83/2014, 103/2015. 99/2016) и члана 25. Статута, Општине Куршумлија, а на предлог извршног
органа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана
29.09.2017.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I.
УСВАЈА СЕ Одлука о допунском буџету (ребаланс II) општине Куршумлија за 2017.годину.
II.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III,
Закључак доставити: Служби за буџет општине Куршумлија и архиви.
Број:I-400-60/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

8.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15 и 81/2016 – Одлука УС), тачке 7. подтачка 63, и
тачке 8 и 9 Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрaјине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017-ту годину („Сл. гласник РС“ бр. 61/2017) и члана 41. Статута
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и
25/015),Скупштина општине Куршумлија, на својој седници одржаној дана
29.09.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максимални број запослених на неодређено време у
организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2017.
годину.
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Члан 2.

Максималан број запослених на неодрђено време у организационим облицима у
систему локалне самоуправе општине Куршумлија за календарску 2017. годину не може
бити већи од 252 запосленa.
Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време из члана 2 ове Одлуке, по
организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Куршумлија је:
РЕД.БР. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОПШТИНСКА УПРАВА КУРШУМЛИЈА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КУРШУМЛИЈА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КУРШУМЛИЈА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СУНЦЕ“ КУРШУМЛИЈА
ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
„КУРШУМЛИЈА“
7.
УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“
8.
ЈПКД „ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА
9.
Месна заједница - ''Милош Мушовић''
10.
Месна заједница - ''Стеван Немања''
11.
Месна заједница - ''Милоје Закић''
12.
Месна заједница - ''Косанчић Иван''
13.
Месна заједница - ''Радош Јовановић- Сеља''
14.
Месна заједница - ''Дринка Павловић''
15.
Месна заједница - ''Гвоздени Пук''
16.
Месна заједница - Барлово
17.
Месна заједница - Грабовница
18.
Месна заједница - Баћоглава
19.
Месна заједница - Дегрмен
20.
Месна заједница - Мердаре
21.
Месна заједница - Доња Микуљана
22.
Месна заједница - Добри До
23.
Месна заједница - Жуч
24.
Месна заједница - Сагоњево
25.
Месна заједница - Пролом
26.
Месна заједница - Рударе
27.
Месна заједница - Куршумлијска Бања
28.
Месна заједница - Луково
29.
Месна заједница - Мерћез
30.
Месна заједница - Мачковац
31.
Месна заједница - Рача
32.
Месна заједница - Спанце
33.
Месна заједница - Тмава
34.
Месна заједница - Коњува
35.
Месна заједница - Кастрат
36.
Месна заједница - Иван Кула
37.
Месна заједница - Марковиће
38.
Месна заједница - Пепељевац
УКУПНО

МАКС. БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
84
1
7
2
51
7
14
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252
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Члан 4.

У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 3. ове Одлуке сваки
организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за
који има обезбеђену масу средстава за зараде, а што је утвђено тачком 9. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2017. годину („Сл. гласник РС“ бр. 61/2017).
Организациони облик из члана 3. ове Одлуке који има обавезу рационализације
дужан је да укупан број запослених на неодређено време сведе на број утврђен овом
Одлуком, у року предвиђеном Законом о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору.
Члан 5.
Ради спровођења члана 4. ове Одлуке овлашћује се Општинско веће општине
Куршумлија да врши надзор над њеним спровођењем и да даје претходну сагласност у
смислу испуњености услова из тог члана.
Члан 6.
Организациони облици у систему локалне самоуправе дужни су да у року од 7 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донесу акт о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места и да исти са овереним прегледом попуњених радних места на неодређено
време доставе на претходну сагласност општинском већу општине Куршумлија и
надлежном органу утврђеном Статутом тог организационог облика.
Одговорно лице организационог облика одговара за тачност података из става 1.
овог члана који се достављају Општинском већу општине Куршумлија.
Члан 7.
Ова Одлука ће се објавити на званичној веб презентацији општине Куршумлија
www.kursumlija.org.
Организациони облици у јавном сектору који су обухваћени овом Одлуком дужни су
да податке о броју запослених и ангажованих лица објављују квартално у току године на
својој веб презентацији и достављају службама надлежних органа.
Члан 8.
Одлука ће се доставити Министарству надлежном за послове финансија и
Министарству државне управе и локалне самоуправе најкасније у року од 15 од дана њеног
доношења.
Члан 9.
На све што није уређено овом Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

Број: I-02-235/2017
Дана: 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства.с.р.

9.
На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),члана 24.став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016) и члана
41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 22/08, 8/09,
7/011, 15/014, 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
29.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија
I
Именује се Војимир Чарапић, дипломирани правник из Куршумлије, за
директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија, на
период од четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III

Ово решење је коначно.

IV
Решење о именовању директора, са образложењем, објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет
страници општине Куршумлија.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24.став 3. и члана 41.став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016) и члана 41. Статута
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011,
15/014, 25/015)којима је прописано да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује Скупштина општине на период од четири године, на основу
спроведеног јавног конкурса.
Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 26.05.2017.године
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈПКД „Топлица“
Куршумлија, број I-02-159. Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за
обављање комуналне делатности „Топлица“ је објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“, број 56 од 07.јуна 2017.године, „Службеном листу општине Куршумлија, дневном
листу „Данас“и на званичној интернет презентацији општине Куршумлија.
Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту:Јавни конкурс) утврђени су услови за
именовање директора и докази који се достављају уз пријаву,као и да ће се стручна
оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају
услове утврђене конкурсом, а у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, бр.15/2016) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16).
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У року утврђеним јавним конкурсом за избор директора Јавног предузећа за
обављање комуналне делатности „Топлица“ пријаву је послао један кандидат, Војимир
Чарапић,дипломирани правник.Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавних
предузећа општине Куршумлија (у даљем тексту: комисија) утврдила је да је пријава
потпуна, благовремена и разумљива па је стога утврђен списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.У изборном поступку Комисија је извршила проверу и
оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, увидом у податке и
усменом провером.
Након спроведеног изборног поступка у коме су кандидати оцењивани на основу
Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“, број
65/16), Комисија је, на основу члана 41.став 1.Закона о јавним предузећима, саставила ранг
листу кандидата који су испунили мерила за избор директора са бројчано исказаном
просечном оценом коју је кандидат добио на основу увида у податке и доказе из пријаве и на
основу усмене провере.Записник о спроведеном изборном поступку и ранг листу кандидата
који су испунили мерила за избор директора, Комисија је доставила Општинском већу
општине Куршумлија.
Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41.став 3.Закона о јавним предузећима,
Скупштина општине је донела решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора је коначно, сагласно одредби члана 41.став 4. Закона
о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема
решења.
Број: I-02-236/2017
Дана: 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

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

10.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/16-др.Закон), члана 124.Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011),
члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,
15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017.године
донела је

РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Невена Драговић,дипл.ецц., из Куршумлије за директора Центра за
социјални рад „Боровњак“ у Куршумлији на период од 4 године.
II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованој, Центру за социјални рад „Боровњак“ и архиви.
Број: I-02-237/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

11.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама
(„Сл.гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005- испр.
др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора
Установе за спорт Спортски центар Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА“

I ИМЕНУЈЕ СЕ Симић Драган, дипл.истор.уметности,
Спортски центар „Куршумлија“.

за директора Установе за спорт

II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .

Број: I-02-238/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

12.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“
I РАЗРЕШАВА СЕ Горан Ђорђевић дужности в.д.директора ЈП За уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“.
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II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .

Број: I-02-268/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

13.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 52.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“ бр.15/16) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“

I ИМЕНУЈЕ СЕ Родољуб Стојчић дипл.инг.грађ.,
грађевинског земљишта „Куршумлија“.

за

в.д.директора ЈП За уређивање

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .

Број: I-02-269/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

14.
На основу члана 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине
Куршумлија, на седници одржаној дана 29.09.2017. године, доноси
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“
Члан 1.
Спроводи се јавни конкурс за избор директора ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“, са седиштем у Куршумлији.
Члан 2.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа општине Куршумлија.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“, у „Службеном
листу општине Куршумлија“, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија, у
року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику РС“, у
„Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници општине Куршумлија .
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

Број: I-02-239/2017
Дана: 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

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

15.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог
Управног одбора Туристичке организације општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија
на седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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I РАЗРЕШАВА СЕ Иван Ковачевић, дипломирани географ,
Туристичке организације општине Куршумлија.

дужности в.д.директора

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .
Број: I-02-240/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

16.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог
Управног одбора Туристичке организације општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија
на седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

I ИМЕНУЈЕ СЕ Јасмина Савић, дипломирани индустријски менаџер, за в.д.директора
Туристичке организације општине Куршумлија.
II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III Решење доставити: именованој, архиви, Органу надлежном за упис у регистар .

Број: I-02-242/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

17.
На основу члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014 - др.закон), чланова 4., 12. и 13. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“,
бр.42/91...83/2005 - испр.др.закона и 83/2014 - др.закон) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
Општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/11 и 15/2014), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА УСТАНОВЕ „TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
КУРШУМЛИЈА“ УСТАНОВИ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУРШУМЛИЈА““
Члан 1.
Овом Одлуком врши се статусна промена припајања установе „Туристичка организација
општине Куршумлија“ Установи за спорт Спортски центар „Куршумлија“, Куршумлија.
Члан 2.
„Туристичка организација општине Куршумлија“ престаје са постојањем без спровођења
поступка ликвидације, а целокупна имовина и обавезе ове установе преносе се „Установи за спорт
Спортски центар „Куршумлија““, која наставља да послује са истом претежном делатношћу и
непромењеним седиштем у складу са одредбама ове одлуке и законом, као универзални правни
следбеник „Туристичке организације општине Куршумлија“, с тим што ће се у поступку статусне
промене извршити истовремено и промена постојећег пословног имена, тако да ће „Установа за
спорт Спортски центар „Куршумлија““ наставити да послује под пословним именом „Туристичко
спортска установа Куршумлија“ (у даљем тексту: Установа стицалац).
Члан 3.
Регистровани подаци код регистарског одељења Привредног суда у Нишу о учесницима
статусне промене припајања:
Установа преносилац: Туристичка организација општине Куршумлија, из Куршумлије,
улица Палих бораца број 15, матични број 06260462, ПИБ: 100623217, уписана у Регистар
Привредног суда Решењем број Фи.1183/95 од 03.8.1995.године, у регистарски уложак број 116799, једини оснивач Скупштина општине Куршумлија (у даљем тексту: Установа
преносилац),
Установа стицалац: Установа за спорт Спортски центар „Куршумлија“ из Куршумлије,
улица Топличка број бб, матични број: 17390791, ПИБ: 106463067, уписана у Регистар
Привредног суда Решењем број Фи.20/2016 од 18.3.2016.године, у регистарски уложак број 5158, једини оснивач Скупштина општине Куршумлија (у даљем тексту: Установа стицалац),
Члан 4.
Установа стицалац, као универзални правни следбеник „Туристичке организације општине
Куршумлија“ постаје титулар њених права и обавеза, као што су право својине, право коришћења
и друга стварна права, укључујући и сва потраживања и дуговања, као и поверилац средстава
обезбеђења и дужник терета које „Туристичка организација општине Куршумлија“ има у правном
промету према трећим лицима, државним и другим органима у земљи и иностранству.
Сва узајамна потраживања између Установе преносиоца и Установе стицаоца која нису
измирена до дана припајања, гасе се услед сједињавања повериоца и дужника.
Вредност имовине и висина обавеза Установе преносиоца која припајањем прелази на
Установу стицаоца, утврђује се према подацима из регистарског одељења Привредног суда у
Нишу.
Члан 5.
Дан припајања је дан уписа статусне промене припајања у Регистру привредног суда након
ступања на снагу предметне Одлуке статусне промене припајања установа.
Пословне активности „Туристичке организације општине Куршумлија“ престају на дан који
претходи дану припајања, а оснивач утврђује да је датум од кога се све трансакције Установе
преносица сматрају, у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Установе стицаоца
дан припајања односно дан регистрације, у складу са овим уговором.
Установа преносилац и Установа стицалац ће саставити ванредне финансијске извештаје са
стањем на дан који претходи дану регистрације статусне промене у Регистру привредног суда, у
складу са законским прописима.
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Даном уписа статусне промене припајање у Регистру привредног суда, престаје функција
директора и чланство у управном и надзорном одбору у „Туристичкој организацији општине
Куршумлија“.
Уписом статусне промене припајања Установа у регистар, престаје да постоји „Туристичка
организација општине Куршумлија“, Куршумлија, која се припојила Установи стицаоцу и брише се
из регистра.
Члан 6.
Сви запослени у „Туристичкој организацији општине Куршумлија“ настављају да раде у
Установи стицаоцу са даном регистрације статусне промене у Регистар привредног суда.
Списак запослених из става 1. овог члана биће усклађен са стварним стањем уговора о
раду са запосленима на дан регистрације статусне промене у Регистру привредног суда и Установа
стицалац ће преузети све уговоре о раду са запосленима који важе на дан регистрације статусне
промене.
Уговори о привременим и повременим пословима, стручном оспособљавању и
усавршавању, као и други уговори закључени за рад ван радног односа у „Туристичкој
организацији општине Куршумлија“, у смислу Закона о раду, који важе на дан регистрације
статусне промене у Регистру привредног суда, прелазе на Установу стицаоца која ступа у наведене
уговоре као универзални правни следбеник „Туристичке организације општине Куршумлија“, у
складу са законом и овом одлуком.
Члан 7.
Средства која су предвиђена у буџету Општине Куршумлија за Установе преносиоца, биће
средства за наставак рада Установе стицаоца.
Оснивач Скупштина општине солидарно одговара за права и обавезе установе.
Члан 8.
До именовања директора Установе стицаоца, дужност директора обављаће досадашњи
директор Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“, Куршумлија.
Директору Установе преносиоца престају дужности и овлашћења даном регистрације
статусне промене у регистарском одељењу Привредног суда у Нишу.
Члан 9.
Статут Установе стицаоца ће остати на снази и након статусне промене припајања.
Усаглашавање Статута и Правилника о организацији и систематизацији радних места са
извршеном статусном променом припајања извршиће се у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 10.
За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се Одлука о оснивању установе
за спорт Спортски центар „Куршумлија“ број I-02-143/2014 од 20.11.2014.године и важеће
одредбе Закона који се примењује на ову област.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Куршумлија“.
Број: I-02-241/2017
Дана: 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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18.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14др.Закон и 101/16-др.Закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је

ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ Програм енергетске ефикасности са Акционим планом општине Куршумлија
2018-2020 године
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
III Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви.

Број: I-02-254/2017
У Куршумлији, дана: 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

19.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр.
135/04, 36/09, 72/09 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 64-67. Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), члана 63. Закона о ефикасном
коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/13), и члана 61. Статута Општине
Куршумлија (''Сл. лист Општине Куршумлија'', бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се буџетски Фонд за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност општине Куршумлија: (у даљем тексту: Фонд) као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора.
Члан 2.

1.
2.
3.
4.

Овом Одлуком уређују се:
Сврха буџетског Фонда
Време на које се буџетски Фонд оснива,
Одговорност за управљање Фондом
Извори финансирања буџетског Фонда
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5. Коришћење средстава буџетског Фонда и
6. Начини коришћења средстава буџетског Фонда
СВРХА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 3.
Сврха оснивања буџетског Фонда је финансирање програма, пројеката и других
активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне
средине, као и за финансирање припрема, спровођења и развоја програма, пројеката и
других активности у области енергетске ефикасности и одрживог коришћења обновљивих
извора енергије на територији општине Куршумлија.
Средства буџетског Фонда користиће се и за финансирање локалних акционих и
санационих планова у складу са стратешким документима које доноси Општина
Куршумлија.
ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ОСНИВА
Члан 4.
Фонд се оснива на неодређено време.
ОДГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ ФОНДОМ
Члан 5.
Одељењe за привреду и локални економски развој је надлежно за законито и
наменско коришћење средстава Фонда.
Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије општине
Куршумлија одговорно је за контролу и управљање средствима буџетског Фонда.
Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Фонда обављају
запослени у Одељењу за привреду и локални економски развој и Одељењу за локалну
пореску администрацију, буџет и финансије општине.
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 6.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Куршумлија за текућу годину;
2) дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које
загађивач плаћа, у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине;
3) средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 87. Закона о заштити
животне средине;
4) дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 85а Закона
о изменама и допунама Закона о заштити животне средине;
5) дела средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и
пројекте;
6) прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и
сарадње са републичким органима на програмима, пројектима и другим
активностима у области заштите животне средине и енергетске ефикасности;
7) средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике
Србије;
8) кредита међународних финансијских институција;
9) прилога, донација, поклона и помоћи;
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10) других средстава у складу са Законом.
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 7.
Средства остварена у буџетском Фонду користе се за финансирање планова и
пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности а који су у
складу са усвојеним програмом коришћења средстава буџетског фонда, који доноси
Општинско веће за текућу годину.
Програме предлаже Општинска управа за привреду и локални економски развој уз
сагласност председника општине.
Члан 8.
Општинско веће је дужно да прибави сагласност Министарства надлежног за
заштиту животне средине Републике Србије на предлог програма коришћења средстава
буџетског Фонда за финансирање планова и пројеката из области заштите животне
средине.
Општинско веће је дужно да у циљу вођења националне евиденције обавести
Министарство надлежно за послове енергетике Републике Србије
о коришћењу
средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других
активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији и на његов захтев
достави информације о спроведеним активностима.
Члан 9.
Корисници средстава буџетског Фонда су:
1) јавна предузећа и установе на територији општине Куршумлија;
2) привредна друштва, друга правна лица и предузетници (у даљем тексту:
привредна друштва и друга правна лица);
3) грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације.
Члан 10.
Корисници средстава Фонда морају испуњавати следеће услове:
1) да имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Куршумлија;
2) да прихватају услове за финансирање пројеката;
3) да поднесу пријаву за финансирање пројеката;
4) да са Општином Куршумлија закључе уговор о коришћењу средстава, осим у
случајевима када за средства конкурише јавно предузеће, које поред битних
елемената за закључење уговора, садржи и одредбе о средствима финансијског
обезбеђења, као и о начину и року повраћаја ненаменски утрошених средстава
Фонда;
5) да испуне остале услове прописане конкурсом..
Члан 11.
Председник општине Куршумлија овлашћен је за располагање средствима са
евидеционог рачуна Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење.
Члан 12.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског Фонда преносе
се у наредну годину.
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НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 13.
Финансирање пројеката врши се у складу са Програмом којим се уређују ближи
услови за расподелу и коришћење средстава Фонда, начин расподеле тих средстава, као
и начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених права и обавеза.
Члан 14.
Средства Фонда додељују се корисницима средстава, ради финансирања намена
утврђених у члану 7. ове Одлуке на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс се не расписује ако као уговорна страна непосредно суфинансира и
учествује у реализацији програма, пројеката и других активности, у складу са законом и
овом одлуком.
За објављивање конкурса и оцењивање пројеката за коришћење средства
буџетског Фонда образује се Комисија.
Комисија има председника и 4 члана који су запослени у Одељењу за привреду и
локални економски развој и Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и
финансије општине.
Чланове Комисије именује Општинско веће.
Мандат Комисије траје 3 године.
Члан 15.
Комисија има задатак да:
1) сачини годишњи предлог Програма за коришћење средстава Фонда и достави
Општинском већу у даљу надлежност;
2) прати спровођење Програма;
3) доноси предлог Одлукe о реализацији Програма;
4) утврђује текст Конкурса за сваку област појединачно која је у ингеренцији Фонда,
5) утврђује услове које морају испуњавати корисници средстава Фонда,
6) утврђује и дефинише посебне услове, мерила и критеријуме за оцењивање
предлога пројеката, односно захтева за додељивање средстава у зависности од
текста Конкурса,
7) доноси Предлог Одлуке о избору пројеката који испуњавају услове за
финансирање,
8) утврђује начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених права и
обавеза и контролише реализацију пројеката и утрошка средстава,
9) утврђује и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава
Фонда
10) подноси извештај председнику општине о реализацији пројеката и утрошеним
средствима,
11) врши процену остварених резултата пројеката и њихов допринос побољшању
квалитета у области у којој је конкурс расписан;
12) доставља председнику општине извештај о утрошку стредстава Фонда
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ''Службеном листу
општине Куршумлија".
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Куршумлија бр.I-501-36/011 од 01.04.2011.године
објављена у Службеном листу општине Куршумлија бр.03/11.

Број: I-02-244/2017
У Куршумлији, дана: 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг. машинства,с.р.

20.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.Закон
и 101/2016-др.Закон), на основу члана 41.Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр.
88/2011 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр.
22/08, 8/09, 7/011, 15/014 25/015)), на предлог Општинског Већа, Скупштина Општине Куршумлија на
седници одржаној дана 29.09.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о одржавању чистоће
I. Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се одржавање чистоће на јавним површинама на територији општине
Куршумлија, изношење и депоновање кућног отпада и отпада из пословних објеката.
Члан 2.
Као јавне површине у смислу ове Одлуке сматрају се:
- улице, паркиралишта у насељима и градовима, путеви, стазе, тргови, прилази, подвожњаци, надвожњаци,
степеништа, мостови, кејови и сл.
- Аутобуске станице, у међуградском и градском јавном саобраћају, бензинске станице и паркинг простори.
- Железничка станица са чекаоницом, перонима, платоом и пружним појасевима.
- Пијаце, тржнице на мало.
- Паркови, улични травњаци, дрвореди и гробља.
- Спортски и забавни терени.
- Јавна хладна купатила (плаже, базени, вештачка језера, фонтане, јавне чесме и сл.).
- Отворени паркинг простори између стамбених и пословних зграда као и неизграђено грађевинско
земљиште (плачеви, стоваришта и сл.).
- Ако је одржавање чистоће на појединим јавним површинама из става 1. овог члана уређено посебним
прописима примењиваће се ти прописи.
Члан 3.
У одржавању чистоће на јавним површинама у смислу ове Одлуке нарочито спада:
чишћење јавних површина (уклањање прашине и блата, прање и поливање улица, сакупљање и отклањање
отпадака, прање и одржавање корпи за отпатке и контејнера),
изношење и депоновање смећа, шута и отпадака као и одржавање јавних сметлишта.
Члан 4.
Грађани, станари, скупови станара, предузећа и друга правна лица дужни су да доприносе
одржавању чистоће на јавним површинама и да указују помоћ надлежним органима и службеним лицима
која су овлашћена да предузимају прописане мере у циљу одржавања чистоће на јавним површинама.
II. Чишћење јавних површина
Члан 5.
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Чишћење јавних површина врши се према програму који доноси ЈПКД “Топлица”Куршумлија уз
сагласност надлежног органа општине Куршумлија.
Овај програм доноси се годишње, најкасније до 01. децембра за наредну годину и садржи: време и
начин чишћења јавних површина, као и вредност програмираних радова на одржавању чистоће на јавним
површинама.
Нацрт програма чишћења јавних површина доставља се на разматрање Месним заједницама и
надлежном општинском органу.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да о свим предлозима и примедбама на нацрт програма
упозна надлежни орган општине Куршумлија приликом подношења програма на сагласност.
Члан 6.
О одржавању чистоће старају се:
-на улицама и путевима, парковима, уличним травњацима, дрворедима, гробљима, рекама,
потоцима, паркиралиштима и другим јавним површинама ЈПКД “Топлица”Куршумлија.
-За јавне површине из тачки 2., 3., 4., 6., и 7. члана 2. ове Одлуке предузеће и друга правна лица и
појединци који те површине користе.
-У кругу и двориштима предузећа и других правних лица и пословним зградама и просторијама,
власници, односно корисници истих.
-На тротоарима власници, односно корисници стамбених и пословних просторија, а на
неизграђеним површинама, без власника, и тротоарима ЈПКД “Топлица”Куршумлија.
-У двориштима стамбених зграда и неизграђеним површинама, власници, односно корисници.
-На градилиштима извођачи радова, односно инвеститори.
-На осталим објектима, власници, односно корисници.
Члан 7.
ЈПКД“Топлица”Куршумлија је дужно да на површинама јавног саобраћаја које одржава, постави
корпе за отпатке које морају бити тако подешене да се могу лако празнити и прати.
Корпе из става 1. овог члана постављају се на местима на којима не ометају учеснике у саобраћају.
Корпе морају бити од одговарајућег материјала, обојене и прикладне.
Одобрење за постављање корпи за отпатке на јавним површинама даје надлежни орган Одељења за
привреду и финансије.
Члан 8.
Смеће са јавних површина смешта се у за то одређене судове (контејнере). Контејнери се морају
празнити најмање једном недељно, а у ужем центру града свакодневно.
Простор око контејнера из става 1. овог члана мора бити очишћен.
Контејнери се постављају на јавним површинама које одреди надлежни орган општине
Куршумлија.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да уличне контејнере одржава у чистом и исправном стању и
да их по потреби дезинфикује одговарајућим дезинфекционим средствима.
Члан 9.
На пијацама и другим јавним површинама, на којима се, ради обављања одређених делатности,
ствара већа количина смећа, могу се постављати и већи контејнери за смеће.
Одобрење за постављање контејнера даје надлежни орган општине Куршумлија.
Члан 10.
Јавне површине се морају чистити, поливати и прати тако да се на њима увек одржава чистоћа по
усвојеном програму.
Чишћење, поливање и прање јавних површина врши ЈПКД “Топлица”Куршумлија.
Забрањено је поливање и прање јавних површина од стране физичких лица.
Члан 11.
Улице и тргови се чисте, перу и поливају када је најмања фреквенција саобраћаја, а у зимском
периоду када то дозвољавају временски услови, односно када је спољна температура изнад +4.
Члан 12.
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Површина која се чисти по потреби се мора попрскати како би се спречило дизање прашине и
другог праха који загађују ваздух. Сакупљено смеће не сме се остављати на јавној површини већ се мора
одложити у контејнере.
Члан 13.
У нарочито хитним и оправданим случајевима (епидемиолошки разлози, државни празници,
одређене свечаности и др.) комунални инспектор може наложити чишћење, прање и поливање јавних
површина мимо одредаба ове Одлуке.
Члан 14.
О чистоћи јавних површина у сеоским насељима старају се Месне заједнице. Месне заједнице су
дужне да организују чишћење сеоских путева и простора око сеоских и јавних зграда.
Члан 15.
Власници и корисници дворишта и других парцела у сеоским насељима дужни су да одржавају
чистоћу поред својих имања чишћењем канала и јаркова, уклањањем корова, шибља и другог растиња поред
својих ограда.
Члан 16.
Власници и корисници имања поред јавних путева дужни су да одржавају и чисте јаркове и
уклањају растиње.
Власници и корисници имања поред водотокова дужни су да се старају о чистоћи обала и приобалне
површине.
Члан 17.
Снег и лед са површина јавног саобраћаја чисти ЈПКД “Топлица”Куршумлија, а на основу Одлуке о
додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач општина Куршумлија за обављање
делатности пружања услуга у 2017. години (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 46/016).
Предузеће из става 1. овог члана нарочито је дужно да:
- у свом саставу организује службу која ће вршити све стручно-техничке и друге послове у вези са обавезама
из претходног става.
- са својом механизацијом, возилима и људством уклања снег са површина јавног саобраћаја.
- у случају поледице да посипа саобраћајнице сољу у количинама које обезбеђују проходност улица.
Члан 18.
О уклањању снега са тротоара испред стамбених и пословних зграда и о посипању индустријском
сољу или песком старају се станари, закупци пословних просторија, зборови станара, месне заједнице,
општина, сопственици зграда и пословних просторија и органи и организације које користе пословне зграде
и просторије.
Члан 19.
Власници породичних стамбених зграда као и закупци стана на неодређено време у стамбеним
зградама и закупци непосредно су одговорни за уклањање снега са тротоара испред зграде и посипање
тротоара у случају поледице.
За уклањање снега и посипање тротоара испред зграда у изградњи, одговоран је извођач радова.
Корисник неизграђеног грађевинског земљишта дужан је да обезбеди уклањање снега са тротоара и
посипање тротоара у случају поледице.
Уколико власници породичних стамбених зграда и корисници нису у могућности да обезбеде
уклањање снега са тротоара, уклањање ће извршити надлежни општински орган о трошку наведених.
Члан 20.
Уклоњен снег са тротоара и коловоза сакупља се на гомиле пазећи при томе да се не омета пролаз
пешака.
Снег са тротоара се смешта на ивицу тротоара, а ако је тротоар ужи на коловозу поред ивичњака.
Снег са гомиле се односи на депонију за смеће.
О уклањању снега са коловоза стара се предузеће изабрано на јавном надметању.
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Члан 21.

Одредбе члана 18. ове Одлуке примењују се и на уклањање снега са кровова зграда, ако снег или
лед представља опасност за пролазнике, безбедност станара или других лица или саме зграде.
При уклањању снега и леда са крова зграде мора се водити рачуна да се обезбеде пролазници и
превозна средства и да се не оштете ваздушне електричне и друге инсталације. Снег и лед уклоњен са крова,
ако није у дворишту, мора се депоновати испред зграде тако да не омета саобраћај на коловозу и пролаз
пешака на тротоару, а уклониће се сходно одредбама члана 20. ове Одлуке.
Члан 22.
Предузећа која користе и одржавају аутобуску станицу, стајалишта и пијацу, тржницу на мало,
дужна су да поред обавезе из члана 18. ове Одлуке односе снег са тротоара и својих паркинг простора на
депонију за смеће.
Члан 23.
Ако је тротоар испред зграде и земљишта које припада згради шире од 5м обавеза уклањања снега и
посипања против поледице по одредбама из члана 18. ове Одлуке односи се на површину тротоара у
ширини од 5м рачунајући до зида зграде, односно ограде грађевинске парцеле на којој је зграда изграђена.
III. Изношење и депоновање кућног смећа
Члан 24.
У кућно смеће, у смислу ове Одлуке спадају сви отпаци који потичу из домаћинстава осим апарата
за домаћинство, отпадака из индустријске, занатске и пољопривредне делатности, шљаке из котларница,
земље, грађевинског шута, камена и цигле.
Члан 25.
Изношење и депоновање смећа са јавних површина и кућног смећа
врши ЈПКД
“Топлица”Куршумлија и ове услуге обавезне су за све кориснике објеката и јавних површина
Корисници и сопственици стамбених и пословних објеката не смеју спаљивати и уништавати или
закопавати смеће нити га смеју износити и депоновати ван места одређеног за депонију.
Уклањање и уништавање отпада секундарних сировина и материјала опасних по живот и здравље
људи и здравствених и других предузећа врши се у складу са посебним прописима. Овакви отпаци и
материјали не смеју се бацати у судове за смеће.
Члан 26.
Уколико одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о обављању комуналне делатности није
предвиђено закључење појединачних уговора између вршиоца и корисника комуналних услуга, сматра се да
је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно
почетком пружања комуналне услуге у складу са прописима којима се ближе уређује обављање те
комуналне делатности.
Члан 27.
Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, настају
започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге, и када се она
користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.
Члан 28.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да кућно смеће износи најмање једанпут недељно, односно у
појединим деловима града онолико пута колико је то потребно, да би се одржала хигијена на
задовољавајућем нивоу, о чему одлуку доноси јавно комунално предузеће уз сагласност надлежног органа
општине Куршумлија.
Надлежни орган општине Куршумлија може у случају изузетних временских прилика,
епидемиолошких и других оправданих разлога одредити да се у појединим деловима града кућно смеће
износи мање, односно више пута него што је прописано у ставу 1. овог члана.
На сваких 20 станова у стамбеним зградама треба да се постави по један контејнер, односно једна
типска канта за најмање два стана.
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Члан 29.

Типове судова за изношење смећа (контејнери, канте и сл.), њихов број и локацију за постављање
одређује надлежни орган општине Куршумлија уз мишљење ЈПКД “Топлица”Куршумлија.
Судове за изношење смећа набављају, одржавају и замењују власници, односно корисници
стамбеног и пословног простора.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да по потреби дезинфикује судове за смеће.
Забрањено је уништавати и оштећивати судове за смеће као и померати их са прописане локације.
Члан 30.
Нови корисници су дужни да одмах по почетку коришћења објекта обавесте ЈПКД
“Топлица”Куршумлија ради пружања услуга и обрачунавања накнаде за изношење смећа.
Корисници који су из одређених разлога престали са коришћењем објеката дужни су да о томе
обавесте ЈПКД “Топлица”Куршумлија у року од 7 дана и о томе пруже одговарајуће доказе.
Уколико не поступе по одредбама из става 2. овог члана корисници су дужни да комуналном
предузећу надокнаде материјалне трошкове изласка радника и механизације до објеката који се не користе.
Члан 31.
Кућно смеће по правилу се односи дању, а у изузетним случајевима уколико се за то укаже потреба
може се износити и ноћу.
Члан 32.
При изношењу кућног смећа и отпадака ЈПКД “Топлица”Куршумлија дужно је нарочито да води
рачуна да се у згради, око зграде као и око контејнера смеће и отпаци не расипају и не подиже прашина.
Члан 33.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија обавезно је да на захтев корисника износи из зграде и отпадке који
према чл. 24. ове одлуке не спадају у кућно смеће и за то има право на посебну накнаду.
Члан 34.
ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да два пута годишње уз помоћ и сарадњу корисника,
надлежног органа, органа за комуналне послове и грађана организује избацивање и прикупљање
непотребних предмета из стамбених и пословних просторија.
Члан 35.
Смеће и отпатке са јавних површина ЈПКД “Топлица”Куршумлија је дужно да одвози на градску
депонију.
О уређењу депоније стараће се ЈПКД “Топлица”Куршумлија.
Сва возила која одвозе смеће после пражњења морају се очистити а по потреби и опрати.
IV. Изношење и депоновање смећа из предузећа, трговинских и угоститељских објеката
Члан 36.
Обавезу изношења и депоновања смећа из предузећа, трговинских и угоститељских објеката на
подручју општине Куршумлија има предузеће, односно власник објекта.
Предузеће, односно власник објекта може склопити уговор са ЈПКД “Топлица”Куршумлија о
изношењу смећа.
Члан 37.
Смеће из предузећа, трговинских и угоститељских објеката мора се депоновати на градску
депонију.
Члан 38.
Предузеће, односно власник трговинског или угоститељског објекта је дужан да прибави прописну
посуду за смеће.

Страна

311

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 16 Датум: 29.09.2017.године

Локацију за постављање посуде за смеће одредиће надлежни општински орган.
V. Заштита чистоће на јавним површинама
Члан 39.
Сва возила пре уласка на јавне површине морају се очистити од блата и других нечистоћа, а посебно
возила са стоваришта, градилишта и др. сличних простора.
Члан 40.
Забрањено је:
1. бацати хартије и др. Отпатке ван корпи за отпадке, пљувати или на други начин стварати нечистоћу на
јавним површинама,
2. кориснити јавне површине, тротоаре и простор за тротоар за смештај робе, амбалаже и других ствари
осим када за то постоје посебни прописи,
3. испуштати отпадне воде и др. нечистоћу на јавне површине и у суседна дворишта.
4. прати теретна и путничка моторна возила, тестерисати и цепати дрва, разбијати угаљ
или други материјал на површинама јавног саобраћаја,
5. истоварати или утоварати возила на местима на којима се налазе улични хидранти или сливници,
6. оправљати и сервисирати моторна возила или обављати друге занатске радње на јавним површинама,
7. наношење земље и блата возилима или на други начин на коловоз улица и тротоаре и др. Јавне површине,
8. избацивање смећа и др. oтпадaкa на местима која за то нису одређена,
9. спаљивање смећа
10.спаљивање смећа у кантама и контејнерима
11. трешење тепиха и поњава, кеса, усисавача и сл. са балкона и тераса према улици,
12. превожење фекалија и материјала склоног растурању возилом које није за то прописано и опремљено,
13.депоновање и бацање смећа ван контејнера и канти и одређеног места за смеће, поред мостова, пропуста
и других објеката, уличним и др. јавним површинама,
14. расипање прљаве воде на јавним површинама,
15.расипање уља, нафте и бензина по јавним површинама.
16. поливати цвеће на балконима , прозорима и терасама ако није заштићено отицање воде на улице и
тротоаре.
17. вршење велике и мале нужде ван нужника.
18. остављати натоварена запрежна, моторна и прикључна возила на градским и сеоским улицама .
19. избацивање или одвођење отпадних вода или фекалија из септичких и нужничких јама у водотокове или
запуштене бунаре.
20. прање судова , рубља и другог на јавним чесмама.
21. одлагање смећа из трговинских и угоститељских објеката у контејнере за кућно смеће.
Члан 41.
Приликом кресања дрвореда, уређивања травњака и скверова и приликом вршења других сличних
послова на јавним површинама материјал и отпаци по обављеном послу морају се одмах уклонити, а јавна
површина очистити.
Члан 42.
Ради заштите чистоће, извођачи грађевинских радова дужни су:
1. да чисте јавне површине испред и око градилишта све дотле док допире растурање прашине и
грађевниског материјала, блата и др. нечистоћа,
2. да квасе растресити матаријал за време рушења и транспрта, као и приступне путеве како би се спречило
подизање прашине на градилишту,
3.да одржавају чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта,
4. да очисте од блата точкове возила пре њиховог изласка са градилишта,
5. да депоновани грађевински матиријал обезбеде од растурања или изношења на јавне површине,
6. да јавне површине које оштете доведу у исправно стање одмах, а најкаснике у току од три дана,
7. да обезбеде да се земље и др. растредити материјал и слично који настаје приликом изградње или руђења
зграда морају се уклонити и однети на депонију у року од 48 сати од завршетка изградње односно рушења
зграде.
Члан 43.
Возила која превозе папир, сено, сламу и др. отпадни материјал, морају се покрити цирадом или на
други начин осигурати да се спречи расипање материјала и прљање улице и др. јавних површина.
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Члан 44.

Превоз огрева, грађевинског и др. материјала може се вршити само специјалним возилима тако да
се материјал приликом превоза не расипа.
Превоз и истовар струготина и др. растреситог материјала врши се у амбалажи која онемогућава
растурање материјала.
Члан 45.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се вршити на
површинама јавног саобраћаја само онда када за то не постоје друге површине, у том случају се истовар и
утовар мора обавити брзо и без одлагања.
После сваког истовара и утовара мора се одмах уклонити амбалажа, отпаци и нечистоћа.
Члан 46.
Предузећа и др. правна лица чија делатност захтева изношење ствари, материјала и др. на тротоар
или каоловоз дужна су да у току радног времена одржавају чистоћу а по завршетку радног времена да
тротоар или коловоз почисте.
Члан 47.
Забрањено је:
- бацати смеће поред судова за смеће
- пребирање и прекопавање смећа
- одношење смећа из судова, осим од стране овлашћеног предузећа.
Члан 48.
У судовима за смеће забрањено је палити смеће, бацати жар, сипати воду, или другу течност, као и
бацати отпатке који не спадају у кућно смеће.
VI. Одржавање чистоће у стамбеним зградама и дворишним просторима око стамбених зграда
Члан 49.
Чистоћу у стамбеним зградама и дворишним просторима око стамбених зграда одржава Скупштина
станара. Скупштина станара доноси програм одржавања чистоће у стамбеним зградама.
Програм одржавања чистоће у стамбеним зградама обухвата нарочито: делове површине у
заједничким просторијама у згради и јавне површине унутар дворишта стамбених зграда предвиђене за
одржавање чистоће, цену за предвиђене услуге, начин и време одржавања чистоће и др.
Корисници општинских просторија дужни су да поштују Одлуку о коришћењу заједничког
простора.
VII. Извори средстава за обављање комуналне делатности
Члан 50.
Изношење и депоновање кућног отпада и отпада из пословних објеката финансира се из цене
комуналне услуге, а чишћење, изношење и депоновање отпада са јавних површина финансира се из буџета
општине.
VIII. Надзор
Члан 51.
Надзор над извршавањем одредаба ове Одлуке и прописа донетих на основу ње врши комунална
инспекција и општинска инспекција за заштиту животне средине.
IX. Казнене одредбе
Члан 52.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај ЈПКД “Топлица”Куршумлија ако:
 не очисти јавну површину о чијој чистоћи се стара у оквиру утврђеног програма (чл.5.).
 Не поднесе надлежном органу општине Куршумлија план чишћења и изношења смећа за
наредну годину (чл. 5.)
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На јавној површини о чијој се чистоћи стара не постави корпе за отпатке или их не празни и
не одржава уредно (чл. 7.).
 поступи противно одредбама из члана 8. ове Одлуке.
 Не поступи у складу са чланом 10.
 Улице и тргове не очисти и не полива (чл. 11.).
 поступи противно одредби члана 26. ове Одлуке.
 Не дезинфикује судове за смеће сходно одредби члана 27. став 1 и став 3.
 износи смеће и отпатке противно одредби чл. 30. ове Одлуке.
 Не поступи по одредби члана 32. ове Одлуке.
 Не поступи у складу са одредбама чл. 33. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.
Члан 53.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:
 не очисти јавну површину из чл. 2., 3., 5., и 6. ове Одлуке и не очисти површину испред објекта или
неизграђеног грађевинског земљишта које користи.
 Не поступи у складу са чланом 10 ове Одлуке.
 ако Месне заједница не поступи по члану 14. ове Одлуке.
 ако власник или корисник не поступи по члану 15. ове Одлуке.
 ако власник или корисник не поступи по члану 16. ове Одлуке.
 не извози сакупљени снег по програму приоритета зимске службе (чл. 17.).
 Не очисти снег са тротоара испред зграде или га не посипа сољу у складу са чл. 18. и 19. ове
Одлуке.
 не уклања снег са коловоза (чл. 20.).
 Не поступи у складу са чл. 21. и 22. ове Одлуке.
 спаљује, уништава или закопава кућно смеће или уништава секундарне сировине супротно
законским прописима (чл. 25.).
 уништава, оштећује или помера са прописане локације контејнер за смеће (чл. 27. став 2. и став 4.).
 не обавести комунално предузеће о насталим променама (чл. 28.).
 поступи супротно одредбама чл.34 ове Одлуке.
 Поступи противно забранама из чл. 35. ове Одлуке.
 Не очисти јавну површину у складу са чл. 36. ове Одлуке.
 Не поступи по чл. 37. ове Одлуке.
 Поступи противно забранама из члана 38. ове Одлуке.
 Поступи супротно одредбама чл. 39., 40. и 41. ове Одлуке.
 Не врши превоз, утовар, истовар робе и другог материјала у складу са чл. 42. и 43. ове Одлуке.
 Не одржава чистоћу и по завршетку радног времена не очисти тротоар и коловоз у складу са чл. 44.
ове Одлуке.
 Поступи супротно одредбама чл. 45. и 46. ове Одлуке.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се приватни предузетник ако учини прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1. овог
члана.
X. Прелазне и завршне одредбе
Члан 54.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о одржавању чистоће (“Службени
лист општине Куршумлија” бр. 20/012).
Члан 55.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
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Број: I-02-243/2017
У Куршумлији, 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

21.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Сл.лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 3/09, 7/11,15/2014 и 25/015) а на предлог Општинског Већа
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 29.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА
Члан 1.
У Одлуци о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/013) врше се
следеће измене и допуне и то:
-

Брише се члан 16. у целини и додаје нови који гласи:
„Ако лице које је понудило највећи износ закупнине у року из члана 15. не закључи уговор о
закупу или у року за постављање киоска одустане од уговора, Комисија ће донети одлуку
да се земљиште да у закуп следећем најповољнијем понуђу из члана 12. и 13. ове Одлуке.
Уколико то лице не прихвати закупнину, поступак се понавља. Лице које одустане по било
ком основу од понуде нема право на повраћај гарантног износа. Поступак се такође
понавља уколико лице раскине уговор пре истека времена одређеног у у уговору“.
Члан 2.

У свему осталом Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр.
4/013) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.

Број: I-02-247/2017
У Куршумлији, 29.09..2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

22.
На основу члана 30. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.Закон, 108/2016), члана 32 Закона о локалној самоуправи, („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др. Закон и 101/2016-др. Закон), и члана 41 Статута

Страна

315

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 16 Датум: 29.09.2017.године

општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014,
25/015), и Закључка Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-225/2017-13 од
22.09.2017, Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017
године донела је
ОДЛУКУ
I.Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности путeм
размене, под условима прописаним овом Одлуком и то непокретности-земљишта под
објектом-ул. Краљевића Марка у КО Куршумлија и то реалан удео од 75/7220 катастарске
парцеле 5991 уписана у лист непокретности бр. 4940 КО Куршумлија, за реални удео од
30/4498 катастарске парцеле бр. 3516 уписана у листу непокретности бр. 575 КО
Куршумлија која је у јавној својини општине Куршумлија.
II. Одобрава се размена непокретности-земљишта под објектом- улицом Краљевића
Марка у КО Куршумлија и то реалног удела од 75/7220 катастарске парцеле 5991 уписана
у листу непокретности бр. 4940 КО Куршумлија, за реални удео од 30/4498катастарске
парцеле бр. 3516 уписана у листу непокретности бр. 575 КО Куршумлија која је у јавној
својини оштине Куршумлија.
III.Размена предметних непокретности ће се извршити у складу са чланом 30 Закона о
јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011), тако да вредност земљишта које се отуђује од
стране општине Куршумлија буде мања од вредности земљишта које се прибавља према
процени вредности недлежног органа.
IV. Обавезује се стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој да
ангажује вештака геометра ради премера дела катастарске парцеле ради замене и на
основу чега ће ОЈП припремити уговор о размени који ће закључити Председник општине
односно друго лице овлашћено за заступање општине и извршити укњижбу у Катастру
непокретности.
V. Општински јавни првобранилац се обавезује да пре закључења уговора о размени а на
основу података стручне службе покрене поступак за конверзацију права коришћења у
право својине предметних непокретности у смислу члана 10 став 7 Закона о јавној својини
(Сл. гласник РС бр. 72/2011), имајући у виду да РГЗ то није учинио по службеној
дужности на основу закона, а Уговор ће се закључити након извршене промене у катастру
непокретности.
VI. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Образложење
На захтев Ђорђевић Ивице из Куршумлије, Општински јавни правобранилац је
поднео Општинском већу општине Куршумлија предлог да се изврши размена
непокретности у КО Куршумлија а у скледу са чланом 10 Закона о јавној својини.
Општинско веће је својим Закључком усвојило наведени захтев, и обавезало стручне
службе да припреме нацрт Одлуке и предузму одговарајуће мере ради спровођења
Закључка.
Сврха размене предметних непокретности је усаглашавање фактичког стања на
лицу места које је затечено приликом излагања на јавни увид.
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Стручна служба и ОЈП Куршумлија ће спровести поступак припреме података и
закључење уговора о размени непокретности , као и конверзије права коришћења у право
својине сходно Закона о јавној својини.
Број I-02-246/2017
У Куршумлији дана 29.09.2017 год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић , инг. машинства,с.р.

23.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.Закон, 108/2016) члана 32. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014др.Закон и 101/2016-др.Закон), члана 3. став 1. Тачка 1. и 3.Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/15, 99/15 и 42/17), и члана 41
Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/2015), а на
предлог Општинског већа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија на својој седници
одржаној дана 29.09.2017.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности из јавне својине, под
условима прописаним овом Одлуком кат.парц.бр. 5028 КО Куршумлија и то реалног удела од 52/284 који је
у јавној својини Општине Куршумлија уписан у листу непокретноти 315 у реалним уделима јавна својина
Општина Куршумлија 52/284 и приватна својина Јанићијевић Синиша у реалном уделу од 232/284.
II. Одобрава се отуђење непокретности-земљишта у КО Куршумлија катастарске парцеле 5028 КО
Куршумлија – реалног удела од 52/284 јавна својина Општина Куршумлија уписана у листу непокретности
бр. 315 као једино могуће решење.
III. Отуђење предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. Закона о
јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3), и Члана 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015,
99/2015 и 42/2017).
IV. Уговор о отуђењу непокретности ће закључити Председник општине односно друго лице
овлашћено за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јанићијевић Синиша из Куршумлије обратио се Општини Куршумлија са захтевом од 03.07.2017
године ради прибављања земљишта у јавној својини и то удео од кат.парцеле бр. 5028 КО Куршумлија
уписана у листу непокретноти бр. 315, која се у катастру непокретности води као Јавна својина општине
Куршумлија у реалном уделу од 52/284.Кастастарска парцела је у катастру непокретноти укњижена као
сусвојина Општине Куршумлија и Јанићијевић Синише, на Општину Куршумлија укњижен је удео од
52/284 а на Јанићијевић Синишу удео од 232/284. На наведеној катастарсој парцели је саграђено стамбено
пословна зграда власништво Јанићијевић Синише у обиму удела 1/1 као цело право. Објекат који је изграђен
на предметној парцели има употребну дозволу и изграђен је у складу са планским актом.
Према информацији о локацији коју је издала Урбанистичка служба Одељења за привреду и
локални економски развој СО-е Куршумлија регулациона линија се поклапа са линијом по катастру,
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом тако да је све у складу са планским актом.
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Напоменом информације о локацији назначено је да парцелација постојеће парцеле укупне
површине 284м2 ради издвајања удела на парцели Општине Куршумлија од 52м2 није у складу са
наведеним планским актом што значи да удео који се води као јавна својина Општине Куршумлија неможе
да се издвојити из целине. Такође на предметној парцели планским актом није предвиђена изградња објекта
односно јавних површина из члана 2 тачка 9 Закона о планирању и изградњи нити објекта јавне намене у
јавној својини по основу посебних закона (линијски инфаструктурни објекти, објекти за потребе држвних
органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе).
С обзиром да се удео који је укњижен на Општну Куршумлија неможе издвојити из целине и да је
оптерећен објектом који је саграђен на предметној парцели, то је захтев Јанићијевић Синише оправдан и
представља једино могуће решење за отуђење предметне непокретноти и упис права својине на име
подносиоца захтева у складу са Законом о јавној својини ( Сл. Гласник РС бр. 72/2011 и 88/2013) и Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012,
48/2015, 99/2015 и 42/2017).
Број: I-02-248/2017
У Куршумлији дана 29.09..2017.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић.инг.машинства,с.р.

24.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.Закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/2014др.Закон и 101/2016-др.Закон), члана 3. став 1. Тачка 1. и 3.Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), и
члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ број 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и
25/2015), а на предлог Општинског већа општине Куршумлија. Скупштина општине Куршумлија на својој
седници одржаној дана 29.09.2017.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком и то непокретности - земљишта у грађевинском подручју у КО Куршумлија и то
удео 67/511од кат.парц.бр. 4812/2 површине 511 м² уписана у листу непокретности бр.4419 приватна
својина, својина 441/511,државина 70/511 Владисављевић (Слободан) Дејан из Куршумлије, ради изградње
прилаза улици Косте Војиновића.
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија и то удео 67/511 од
кат.парц.бр.
4812/2површине 511 м² уписана у листу непокретности бр. 4419 приватна својина ,својина 441/511,државина
70/511Владисављевић(Слободан) Дејан из Куршумлије .
III. Прибављање предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. Закона о јавној
својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014.104/2016-др.Закон и 108/2016), и Члана 3. став 1.
Тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр.
24/2012, 48/2015 и 99/2015)у делу који јевласништво Владисављевић (Слободана) Дејан.
IV. Уговор о прибављању непокретности ће закључити Председник општине односно друго лице овлашћено
за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Планом генералне регулације Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“)предвиђен је прилаз
улици Косте Војиновића за домаћинства која су лоцирана на кат .парцелама4826,4825и4815КО
Куршумлија.Ради реа-лзације плана,односно изградње прилаза потрбно је прибављање дела кат.парцеле
4812/2 КО Куршумлија у реалном уделу од 67/511м2,јер је на делу парцеле који се прибавља планом
предвиђена изградња прилаза.Руковдећи се интересима локалне самоуправе и Планом генералне регулације
Куршумлија, Општинско веће је предложило скупштини доношење одлуке о прибављању дела наведене
непокретности.
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Непокретност описана у диспозитиву ове Одлуке прибавља се у складу са чланом 29 став 1 тачка 4
Закона о јавној својини и чланом 3 став 1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
иприкупљања писмених понуда, с обзиром да предметна непокретност својим карактеристикама једина
одговара потребама општине Куршумлија у складу са потрбама реализације Плана генералне регулације,
тако да је целисходност прибављања исте са аспекта интереса локалне самоуправе таква да се једино на тај
начин може прибавити.
Стручна служба општине Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података за
закључење уговора односано споразума о наканди о прибављање непокретности сходно Закону о јавној
својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017.године. разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-249/2017
У Куршумлији дана 29.09.2017.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

25.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.Закон, 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014-др.Закон и 101/2016-др.Закон), члана 3. став 1. Тачка 1. и 3.Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 41.
Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/2015), а на
предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на својој седници
одржаној дана 29.09..2017.године, доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком и то непокретности - земљишта у грађевинском подручју у КО Куршумлија
кат.парцеле бр.3687поршине 1400м2 упиасна у листу непокретности бр. 5180 удео од 1344/1400 приватна
својина Јездимировић Наталије из Куршумлије
и удео од 56/1400 јавна својина Републике Србије,
кат.парцеле бр.3686 површине 335м2уписана у листу непокретности бр.2077 удео 322/335 приватна својина
Јездимировић Наталија и удео 13/335 јавна својина Република Србија, и кат.парцела 3688 површине 1777м2
уписана у листу непокретност бр.2078 удео 1222/1777 приватна својина Јездимировић Наталија и удео
555/1777 јавна својина општина Куршумлија , ради изградње спортско рекреативних објеката.
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија и то кат.парцеле бр.3687 удео од 1344/1400
приватна својина Јездимировић Наталије из Куршумлије и удео од 56/1400 јавна својина Републике
Србије, кат.парцеле бр.3686 удео 322/3335 приватна својина Јездимировић Наталија и удео 13/335 јавна
својина Република Србија, и кат.парцела 3688 удео 1222/1777 приватна својина Јездимировић Наталија.
III. Прибављање предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. Закона о јавној
својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014.104/2016-др.Закон и 108/2016), и Члана 3. став 1.
Тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр.
24/2012, 48/2015 и 99/2015).
IV. Уговор о прибављању непокретности ће закључити Председник општине односно друго лице овлашћено
за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
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Установа за спорт СПЦ Куршумлија је покренула иницијативу за прибављање непокретности
наведених у диспозитиву ове Одлуке ради изградње спортско рекреативних објеката у близини фудбалског
игралишта у Куршумлији. Општинско веће је разматрало иницијативу и донело закључак да је иницијатива
оправдана и обавезало је стручне службе да припреме нацрт одлуке и предузму све потребне радње за
прибављање наведених непокретности.
Непокретности описане у диспозитиву ове Одлуке прибављају се у складу са чланом 29 став 1 тачка
4 Закона о јавној својини и чланом 3 став 1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања иприкупљања писмених понуда, с обзиром да предметне непокретности својим
карактеристикама једине одговарају потребама општине Куршумлија у складу са потрбама реализације
Плана генералне регулације, тако да је целисходност прибављања исте са аспекта интереса локалне
самоуправе таква да се једино на тај начин може прибавити.
Стручна служба општине Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података за
закључење уговора односано споразума о наканди о прибављање непокретности сходно Закону о јавној
својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017.године разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-245/2017
У Куршумлији дана 29.09.2017.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић инг. машинства,с.р.

26.
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 157. и члана 158. Законa о
безбедности саобраћаја на путевима(„Службени гласник“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 –
одлука УС , 55/2014, 96/2015 –др.закон и 9/2016-одлука УС), члана 39. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“ бр. 65/2013, 13//2016 и 98/2016-одлука УС), члана 15. и члана 41. Статута
Oпштине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“ бр. 22/2008, 8/2009, 7/2011,
15/2014 и 25/2015) а на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и мере у погледу безбедности и техничког регулисања
саобраћаја на локалним и некатегорисаним путевима и градским улицама на територији општине
Куршумлије.
Члан 2.
Саобраћајним површинама у смислу одредаба ове одлуке сматрају се: улице, општински
путеви и некатегорисани путеви, тргови, плочници, јавна паркиралишта, пешачке стазе, пешачки
прелази у нивоу и други прелази, бициклистичке стазе, мостови, надвожњаци, подвожњаци, острва
за регулисање и раздвајање саобраћајног тока, аутобуска и такси стајалишта, и сличне површине
(у даљем тексту: саобраћајне површине).
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Члан 3.
Саобраћај на саобраћајним површинама дозвољен је свима под једнаким условима и у
границама прописаним законом, утврђеним режимом саобраћаја и овом одлуком.
Члан 4.
На саобраћајним површинама не смеју се предузимати било какве радње или делатности
које могу да их оштете или да угрозе безбедност учесника у саобраћају и онемогуће нормално
одвијање саобраћаја, осим у случају опасности, извођења радова или у другим приликама
прописаним законом и другим прописима.
Део саобраћајне површине на којој су настала оштећења која се не могу одмах отклонити
или на којој се изводе радови, или је забрањена за саобраћај, мора бити видљиво обележена
постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације како не би била угрожена безбедност и
нормално одвијање саобраћаја.
Део саобраћајне површине на којој на којој се изводе радови, и која је забрањена за
саобраћај, мора бити видљиво обележена постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације
како не би била угрожена безбедност и нормално одвијање саобраћаја. За сваку саобраћајну
површину, на којој се изводе радови, потребно је одрадити пројекат привремене саобраћајне
сигнализације. Сагласност на пројекат даје општински орган управе надлежан за послове
саобраћаја.
Члан 5.
Техничко регулисање саобраћаја на саобраћајним површинама на територији општине
врши општински орган управе надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: орган надлежан
за послове саобраћаја).
Орган надлежан за послове саобраћаја у поступку техничког регулисања саобраћаја
прибавља мишљење ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта Куршумлија.
Члан 6.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима се
утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито:
усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока,
ограничења брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних
путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај
одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила,
одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на
раскрсницама, локације аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите
животне средине и слично.
Члан 7.
Саобраћајно-техничке мере којима се уређује режим саобраћаја на подручју града и
општине Куршумлије у редовним условима, обухватају:
1. ограничење брзине за све или поједине категорије возила;
2. одређивање првенства пролаза;
3. одређивање једносмерних улица;
4. одређивање места за обележене пешачке прелазе;
5. одређивање простора за паркирање и заустављање возила;
6. одређивање забране заустављања и паркирања;
7. усмеравање транзитног саобраћаја;
8. одређивање зоне забране кретања одређене врсте возила тј. усмеравање теретног
саобраћаја, снабдевање, усмеравање бициклистичког саобраћаја, трактора, саобраћаја
запрежних возила и слично;
9. утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника;
10. усмеравање пешачког саобраћаја:
11. одређивање пешачких зона;
12. одређивање зона успореног саобраћаја;
13. одређивање зона "30";
14. одређивање зона школе;
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15. одређивање зона заштите животне средине;
16. одређивање локација такси стајалишта;
17. одређивање раскрсница и локација за постављање уређаја за давање светлосних
сабраћајних знакова за регулисање саобраћаја;
18. одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама;
19. одређивање улица са одвојеним коловозним тракама;
20. одређивање улица са условима скретања и
21. остале саобраћајно-техничке мере.
Члан 8.
Спровођење утврђеног режима саобраћаја врши се на основу пројекта техничке регулације
саобраћаја. Пројекат техничке регулације саобраћаја може бити допуњен или замењен другим
пројектом техничке регулације саобраћаја.
Орган надлежан за послове саобраћаја даје сагласност да је пројекат израђен у складу са
утврђеним режимом саобраћаја и у складу са законом о безбедности саобраћаја.
ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта Куршумлија је дужна да
саобраћајни пројекат из става 1. овог члана изради до краја 2017 године.
Члан 9.
Саобраћајним површинама на територији Града управља ЈП за уређивање градског
грађевинског земљишта.
ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта, самостално или преко одабраног
извођача, обезбеђује постављање и одржавање саобраћајне сигнализације (вертикална,
хоризонтална и светлосне) и саобраћајне опреме.
ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта је дужно да изради катастар саобраћајне
сигнализације и да редовно врши ажурирање катастра саобраћајне сигнализације за територију
целе општине Куршумлије.
Ближе услове у погледу Катастра саобраћајне сигнализације донеће орган надлежан за
послове саобраћаја на предлог ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта.
Члан 10.
Улице, општински и некатегорисани путеви морају бити обележени прописаном
саобраћајном сигнализацијом, којом се учесници у саобраћају упозоравају на опасност која им
прети на путу, односно делу пута, стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих се
учесници у саобраћају морају придржавати и дају потребна обавештења за безбедно и несметано
одвијање саобраћаја.
Саобраћајном сигнализацијом морају бити обележене и опасности привременог карактера,
нарочито оне које настану услед изненадног оштећења или онеспособљавања пута, као и
привремена ограничења и привремене забране у саобраћају, а ти знакови се морају уклонити чим
престану разлози због којих су постављени.
Орган надлежан за послове саобраћаја решењем може наложити обележавање општинског
или некатегорисаног пута, или његовог дела, саобраћајном сигнализацијом из става 1 и 2. овог
члана.
Члан 11.
Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, ознаке на коловозу и тротоару,
уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова (у даљем тексту: семафори), светлосне и друге
ознаке на путу.
Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава тако да учесници у саобраћају могу на
време и лако да их уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у складу са њиховим значењем.
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити или заменити уколико није у
складу са правилником о саобраћајној сигнализацији, ако њено значење не одговара измењеним
условима саобраћаја на путу, или захтевима безбедности саобраћаја.
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Члан 12.
На саобраћајној сигнализацији забрањено је постављање било чега што није у вези са
значењем саме сигнализације.
Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, оштећивање и измена значења
саобраћајне сигнализације као и опреме пута.
Забрањено је постављање табли, знакова, светла, стубова или других сличних предмета
којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације.
Забрањено је постављати предмете који својим обликом, бојом, изгледом или местом
постављања подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију, или заслепљују учеснике у
саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја.
II . САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ
1. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА
Члан 13.
Брзина кретања возила у границама насеља на подручју града Куршумлије ограничава се
на 50 км/х.
Брзина кретања возила на општинским путевима изван граница насеља ограничава се на 60
км/х, уколико саобраћајним знаком није другачије одређено. Орган надлежан за послове
саобраћаја може решењем наложити да се дозвољена брзина од 60 км/х смањи до нивоа који
обезбеђује безбедност учесника у саобраћају а где разлози безбедности то захтевају (подаци о
броју саобраћајних незгода, елементи пута...).
Брзина кретања возила на некатегорисаним путевима ограничава се на 50 км/х, уколико
саобраћајним знаком није другачије одређено. Орган надлежан за послове саобраћаја може
решењем наложити да се дозвољена брзина од 50 км/х смањи до нивоа који обезбеђује безбедност
учесника у саобраћају а где разлози безбедности то захтевају(подаци о броју саобраћајних незгода,
елементи пута...).
Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем наложити да се, у деловима насеља
из става 1. овог члана, највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује безбедност
учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то захтевају (зона успореног саобраћаја, зона
''30'', зона школе).
2. ЗОНА ШКОЛЕ
Члан 14.
Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и као таква
обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
У зони школе орган надлежан за послове саобраћаја наложиће Јавном предузећу за
уређивање грађевинског земљишта примену посебних техничких средстава за успоравање
саобраћаја.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта дужно је да примени посебна
техничка средства за успоравање саобраћаја.
Обележавање ознака на путу у зонама школа врши се два пута годишње, обнављање и
поправка саобраћајних знакова и посебних техничких средстава за успоравање саобраћаја у зонама
школа, врши се сваке године, комплетна саобраћајна сигнализација и мора да буде обновљена и
поправљена први пут најкасније до 30.04. текуће године, други пут најкасније до 30.08. текуће
године.
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4. ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА
Члан 15.
Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз
користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака
и бициклиста, брзином кретањапешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном
сигнализацијом.
Орган надлежан за послове саобраћаја може, на предлог Јавног предузећу за уређивање
грађевинског земљишта или ПУ Куршумлија, посебним решењем одредити зону успореног
саобраћаја.
5. ЗОНА „30“
Члан 16.
км/х.

Зона "30“ је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30

Орган надлежан за послове саобраћаја може, на предлог Јавног предузећу за уређивање
грађевинског земљишта или Полицијске управе Куршумлије, посебним решењем одредити зону
„30“.
6. ПЕШАЧКА ЗОНА
Члан 17.
Пешачка зона на територији Града је део пута, улице, односно трга или део насеља по коме
је дозвољен искључиво саобраћај пешака.
Забрана саобраћаја у пешачкој зони не односи се на:
•

возила хитне помоћи, ватрогасна возила и возила МУП-а РС, када постоји
неодложна службена потреба - возила са правом првенства пролаза,

•

возила за неопходне интервенције у сврху отклањања кварова на ТТ, електричним,
водоводним, канализационим и сличним инсталацијама, када постоји неодложна
потреба и

•

возила предузећа коме је поверено комунално одржавање чистоће (изношење
смећа, прање улица, уређење и одржавање зелених површина...) у времену од 04 до
07 сати и од 14 до 17 сати.

У пешачкој зони, у одређеном временском периоду, ради задовољења посебних потреба,
орган надлежан за послове саобраћаја, може дозволити кретање одређених возила брзином
кретања пешака, тако да не угрожавају пешаке.
Одобрење из става 3. овог члана може се издати за кретање, заустављање и паркирање до
15 минута путничким возилима и теретним возилима носивости до 1 тоне односно према
изјашњењу Јавног предузеће за уређивање грађевинског земљишта.
Под посебним потребама у смислу става 3. овог члана сматрају се: снабдевање, превоз
новца и вредносних папира, организовање спортских, културних и других манифестација,
извођење грађевинских радова и слично.
Уз захтев за издавање одобрења за возила за посебне потребе подноси се фотокопија
саобраћајне дозволе уз прецизирање периода кретања возила, доказ о обављању делатности,
одобрење за организовање спортских, културних и других манифестација, одобрење за извођење
радова и слично.
Одобрење из става 3. овог члана се издаје на период до једне године.
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Члан 18.
Пешачком зоном на територији Града Куршумлије на којој је дозвољен искључиво
саобраћај пешака јесте улица Св. Ане.
Орган надлежан за послове саобраћаја може, на предлог Јавног предузећу за уређивање
грађевинског земљишта, посебним решењем одредити и проширити пешачке зоне и дефинисати
посебне услове одвијања саобраћаја у тим зонама.
7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 19.
Орган надлежан за послове саобраћаја може, на предлог надлежне организационе јединице
Општинске управе за заштиту животне средине, ограничити или забранити саобраћај одређених
или свих врста моторних возила на одређеној деоници пута, у време када је загађење ваздуха
прекорачило прописане нормативе.
8. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 20.
Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се физички
ограничава брзина кретања возила, односно додатно се упозоравају да брзина којом се крећу није
безбедна.
Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено је постављати само на улицама и
општинским путевима у насељу.
Изузетно, физичке препреке за успоравање саобраћаја могу се постављати на општинским
и некатегорисаним путевима у зонама школа, вртића и других објеката поред којих је, ради
безбедности свих учесника у саобраћају, додатно ограничена дозвољена брзина у насељу.
Техничка средства за успоравање саобраћаја постављају се према пројекту односно елаборату на
који сагласност даје орган надлежан за послове саобраћаја.

9. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ И ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 21.
Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна површина намењена паркирању возила.
Јавно паркиралиште мора бити означено саобраћајном сигнализацијом.
Изузетно, део јавних паркиралишта може се привремено користити за друге намене, у
складу са другим актвностима.
Организација, начин наплате паркирања и начин давања на употребу јавних саобраћајних
површина за резервацију паркиралишта, уређује се посебном општинском одлуком.
Члан 22.
Орган надлежан за послове саобраћаја на јавним паркиралиштима одређује места за
паркирање возила којима се превози или њиме управља лице са инвалидитетом, којем је издато
решење и налепница.
Решење и налепница и право на издавање уређује се посебним општинском одлуком коју
доноси општинско веће.
Члан 23.
Теретна возила носивости преко 1000 кг, аутобуси, прикључна возила и радне машине
могу бити паркирана само на посебним паркиралиштима која су за ту намену одређена и означена
саобраћајном сигнализацијом.
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Паркиралишта намењена паркирању возила из става 1. овог члана одређује орган надлежан
за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење Јавног предузећу за уређивање
грађевинског земљишта.
Орган надлежан за послове саобраћаја мора одредити паркиралишта из става 1. овог члана
у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта мора да уреди и обележи
паркиралишта из става 1. овог члана.
10. УСМЕРАВАЊЕ ТРАНЗИТНОГ САОБРАЋАЈА
Члан 24.
Транзитни саобраћај на територији града Куршумлије одвија се искључиво дуж државних
и општинских путева улицом Немањином, Топличком, Косовском, улицом 16 фебруар, улицом
Милутина Ускоковића, улицом Светог Саве и Улицом Р.М.Само.
Изузетно, у случају извођења радова или у другим оправданим случајевима, транзитни
саобраћај може да се преусмери дуж уличне мреже и
Општинских и некатегорисаних путева, по одобрењу органа надлежног за послове саобраћаја уз
претходно прибављено мишљење Јавног предузеће за уређивање грађевинског земљишта.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ће у мишљењу из претходног става,
навести највећу дозвољену тежину возила која могу да се крећу улицама и некатегорисаним
путевима.
11. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА ТЈ.
УСМЕРАВАЊЕ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА, СНАБДЕВАЊЕ, УСМЕРАВАЊЕ
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА, ТРАКТОРА, САОБРАЋАЈА ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА И
СЛИЧНО
A) забрана кретања возила
Члан 25.
Забрањује се саобраћај свим возилима у улици Вука Караџиђа (од улице 16 фебруар до
Косовске улице), и у улици Косовској (од улице Палих бораца до улице Вука Караџића) у
временском периоду од 18h до 5h наредног дана.
Забрањује се саобраћај теретних возила носивости преко 3,5 т у улицама, Вука Караџића
(од раскрснице са улицом 16 фебруар до раскрснице са улицом Косовском)
и улици Палих бораца (од раскрснице са улицом 16 фебруар до раскрснице са улицом
Косовском).
Саобраћај теретних возила веће носивости одвијаће се улицом Косовском, улицом 16
фебруар улицом Карађорђевом и улицом Драгана Милуновића Џулета од раскрснице са
Карађорђевом улицом ка улици Радета Драинца и улицом Палих бораца у једном смеру од
раскрснице са улицом Драгана Миленковића Џулета до Косовске улице. На осталим улицама је
забрањено кретање теретних возила дозвољен је само приступ теретним возилима са посебном
дозволом, носивости до 5 тона. Забрањује се саобраћај теретних возила у улици Косте Војиновића
од раскрснице са улицом Карађорђевом до улице Палих бораца осим доставних возила чија
носивост није већа од 5 тона.
Забрањује се саобраћај теретних возила и аутобуса у улици, Краља Милутина (од
раскрснице са улицом Дринка Павловић до раскрснице са улицом Милоје Закић).
Забрањује се кретање у, свих моторних возила у улици Вука Караџића од раскрснице са
улице Драгана Миленковића Џулета до улице Палих Бораца.
Забрањује се саобраћај теретних возила чије је осовинско оптерећење веће од 6,5 тона по
осовини, дуж општинских путева на територији општине. Изузетно, где носивост коловозне
конструкције општинског пута дозвољава, може се дозволити саобраћај теретних возила већег
осовинског оптерећења.
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Забрањује се саобраћај теретних возила чије је осовинско оптерећење веће од 5 тона по
осовини, дуж некатегорисаних путева на територији општине. Изузетно, где носивост коловозне
конструкције некатегорисаног пута дозвољава, може се дозволити саобраћај теретних возила већег
осовинског оптерећења.
Члан 26.
Забране из претходног члана ове одлуке не односи се на теретна возила предузећа коме је
поверено комунално одржавање (изношење смећа, прање улица, одржавање водовода и
канализације, производња и снабдевање паром, јавне расвете, зеленила, одржавање улица, путева)
као и возила за превоз хлеба.
Возила из става 1 и 2. овог члана морају бити обележена ознаком предузећа.
Члан 27.
Изузетно од одредби члана 23. став 1 и 2. ове одлуке, возила која у обављању своје
делатности користе правна лица и предузетници, чија највећа носивост прелази 3,5 тона могу се
кретати само уз одобрење органа надлежног за послове саобраћаја, уз накнаду одређену Одлуком
о локалним комуналним таксама.
Носивост возила из става 1 и 2. овог члана не сме бити већа од 5 тона.
Члан 28.
Кретање теретних возила на основу одобрења из члана 25. ове одлуке врши се у времену
од 16,00-6,30х.
Уз захтев за издавање одобрења подноси се очитана саобраћајна дозвола уз прецизирање
периода кретања возила, доказ о оправданости разлога кретања возила, а за предузеће и
предузетнике доказ о упису у одговарајући регистар.
Члан 29.
Посебно одобрење из члана 25. ове одлуке издаје се и за коришћење улица за потребе
извођења грађевинских радова.
Носивост ових возила не сме прећи 10 тона, изузетно 15 тона, уколико носивост коловозне
конструкције то омогућава, а уз сагласност Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта.
Члан 30.
Посебно одобрење из члана 25. садржи: рок важења одобрења, регистарски број возила,
марку и тип возила, носивост, правац кретања, одредиште и време задржавања.
б) снабдевање
Члан 31.
Возила се могу зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја на основу
посебне дозволе органа надлежног за послове саобраћаја у времену од 16,00 до 06:30х, а возила
која врше превоз хлеба у времену од 18 до 06:30х и од 12 до 13х, уз накнаду одређену Одлуком о
комуналним таксама.
Возила из става 1. овог члана се могу зауставити и паркирати на коловозу само док траје
утовар-истовар, а најдуже 15 минута.
Заустављање и паркирање моторних возила врши се иксључиво на коловозу изузетно пола
на коловозу пола на тротоару, уз укључивање свих показивача правца, обезбеђењем прописног
обилажења заустављеног-паркираног возила и безбедног кретања пешака.
Уз захтев за издавање одобрења подноси се и очитана саобраћајна дозвола уз прецизирање
локације и периода за који се тражи одобрење, доказ о оправданости разлога заустављања и
паркирања возила, решење о упису у регистар и по потреби други докази који оправдавају
заустављање и паркирање возила.
Одобрење из става 1. овог члана издаје се за период најдуже до годину
дана.
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12. УТВРЂИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НАМЕЊЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Члан 32.
Саобраћај аутобуса на територији градског подручја Куршумлије, дозвољен је дуж улица и
општинских путева који су одређени решењем органа надлежног за послове саобраћаја.
Орган надлежан за послове саобраћаја донеће решење из става 1. овог члана на основу
линија најкасније 6 месеци од усвајања ове одлуке.
Члан 33.
Аутобуска стајалишта и аутобуске станице одређује орган надлежан за послове саобраћаја
посебним решењем.
Посебно решење из става 1. овог члана донеће се у року од 3 месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта је дужно да 6 месеци од усвајања
ове одлуке обезбеди да сва аутобуска стајалишта на територији Града и Општине буду обележена
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, која се састоји од одговарајуће хоризонталне
сигнализације и вертикалне сигнализације под којом се подразумева знак за аутобуско стајалиште
и табле са натписом назива аутобуског стајалишта.
13. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 34.
Такси стајалишта се одређују Програмом такси стајалишта који доноси општинско веће.
Ближи услови у погледу Програма такси стајалишта утврђују се посебном одлуком
општинског већа.
14. ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ПРИРЕДБИ
Члан 35.
Забрањено је одржавање спортских и других приредби на улици, општинским и
некатегорисаним путевима.
Изузетно, спортска и друга приредба на улици, општинским или некатегорисаним
путевима уколико се не мења режим саобраћаја и не врши преусмеравање саобраћаја спортске и
друге приредбе се могу одржати када Полицијска управа Куршумлија и орган надлежан за послове
саобраћаја изда дозволу за њено одржавање.
Организатор спортских и других приредби мора имати својство правног лица са седиштем
у Републици Србији.
Организатор спортских и других приредби уз захтев за издавање дозволе за одржавање
спортске и друге приредбе на улици, општинским или некатегорисаним путевима мора прибавити
сагласност Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта.
Уколико је приликом одржавања спортских и других приредби на улици, општинским или
некатегорисаним путевима потребно обуставити саобраћај или извршити друге измене у режиму
саобраћаја, Организатор спортских и других приредби је у обавези да достави пројекат о
регулисању саобраћаја за време трајања манифестације. Приредбе се могу одржати када
Полицијска управа Куршумлија и орган надлежан за послове саобраћаја издају дозволу за њено
одржавање. Организатор спортских и других приредби мора прибавити и сагласност Јавног
предузећа за уређивање грађевинског земљишта.
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15. ПОСЕБНИ УСЛОВИ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА И СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
Члан 36.
Орган надлежан за послове саобраћаја има овлашћење за снимање саобраћаја, у сврху
документовања саобраћајних прекршаја, понашања учесника у саобраћају, праћења безбедности и
проточности саобраћаја.
Орган надлежан за послове саобраћаја може, уз претходно прибављену сагласност органа
надлежног за послове полиције, да овласти, јавно предузеће за уређивање земљишта и за снимање
саобраћаја у сврху из претходног става.
Надлежна организациона јединица МУП-а РС може дати предлог за одређене измене у
техничком регулисању саобраћаја и то у погледу предузимања конкретних мера за спречавање
саобраћајних незгода и њених последица.
Члан 37.
Радови на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити саобраћајних површина,
грађевинских објеката и инсталација морају бити временски планирани.
Инвеститор и извођач радова из става 1. овог члана, дужни су да уз захтев за одређивање
режима саобраћаја за време трајања радова поднесу и пројекат временског планирања радова
заснован на времену трајања радова са вероватноћом реализације од најмање 95%.
Привремени режим саобраћаја због извођења радова из става 1. овог члана, одређује орган
надлежан за послове саобраћаја посебним актом.
Орган надлежан за послове саобраћаја може привремено забранити саобраћај ако се радови
не могу извести без обуставе саобраћаја или ако се саобраћај без тога не може безбедно одвијати.
Члан 38.
У циљу остваривања и развијања превентивних и других активности у остваривању
сарадње и усклађености обављања послова на унапређењу безбедности саобраћаја, Општинско
веће општине Куршумлије образује координационо тело –Савет за саобраћај.
Стручно-административне послове за потребе Комитета из става 1. овог члана обавља
орган надлежан за послове саобраћаја.
Члан 39.
Скупштина општине Куршумлије доноси Стратегију и Годишњи план безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине и града Куршумлије у складу са националном
стратегијом безбедности саобраћаја на путевима.
Општинско веће Куршумлије подноси Скупштини извештај о стању безбедности
саобраћаја на подручју општине најмање 2 пута годишње.
Предлог извештаја саставља савет из члана 36. ове одлуке.
III. НАДЗОР
Члан 40.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове
одлуке, врши саобраћајна, инспекција општине преко овлашћених инспектора за саобраћај и
путеве (у даљем тексту: инспектор)
Члан 41.
Инспектор има право и дужност да проверава:
1. да ли се на саобраћајним површинама предузимају било какве радње или делатности које
могу да их оштете или да угрозе безбедност учесника у саобраћају или онемогућавају
нормално одвијање саобраћаја (члан 4. став 1), да ли је део саобраћајне површине на којој
су настала оштећења која се не могу одмах отклонити или на којој се изводе радови, или је
забрањена за саобраћај видљиво обележена постављањем одговарајућих саобраћајних
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знакова и браника (члан 4. став 2),
2. да ли је за спровођење утврђеног режима саобраћаја израђен саобраћајни пројекат и на
путу постављена саобраћајна сигнализација према пројекту (члан 8),
3. да ли су улице, општински и некатегорисани путеви обележени прописаном саобраћајном
сигнализацијом (члан 10),
4. да ли је постављена саобраћајна сигнализација, у складу са чланом 11. ове одлуке;
5. да ли је неовлашћено постављена, уклоњена, оштећена или измењено значење саобраћајне
сигнализације као и опреме пута (члан 12);
6. да ли је постављена табла, знак, светло, стуб или слични предмет којим се заклања или
умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације (члан 12);
7. да ли је постављен предмет који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања
подражава или личи на саобраћајну сигнализацију, или заслепљује учеснике у саобраћају
или одвраћа њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја (члан
12);
8. да ли су техничка средства за успоравање саобраћаја постављена сходно члану 20. ове
одлуке;
9. да ли се заустављање и паркирање возила на саобраћајним површина одвија сходно
члановима 21, 22. и 23. ове одлуке;
10. да ли се саобраћај теретних возила одвија сходно члановима 24. до 26. ове одлуке;
11. да ли се саобраћај аутобуса одвија сходно члану 33. ове одлуке;
12. да ли су такси стајалишта обележена сходно члану 34. ове одлуке;
13. да ли се спортске или друге приредбе одржавају сходно члану 35. ове одлуке и
14. да ли се издавање одобрења из ове одлуке одвијју сходно наведеним члановима.
Члан 42.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да поступа у складу са датим
овлашћењима.
Члан 43.
Против решења инспектора може се изјавити жалба општинском већу Куршумлије у року од
осам дана од дана достављања, у складу са законом.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.

1.
2.
3.
4.

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
се поступа супротно члану 4. ове одлуке,
се поступа супротно члану 13. ове одлуке,
се поступа супротно члану 16. ове одлуке,
се поступа супротно члану 17. ове одлуке,

5.
6.
7.
8.
9.
10.

се поступа супротно члану 20. ове одлуке,
се поступа супротно члану 23. ове одлуке,
се поступа супротно члану 24. ове одлуке,
се поступа супротно члану 25. ове одлуке,
се поступа супротно члану 26. ове одлуке,
се поступа супротно члану 27. ове одлуке,
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се поступа супротно члану 28. ове одлуке,
се поступа супротно члану 29. ове одлуке,
се поступа супротно члану 30. ове одлуке,
се поступа супротно члану 31. ове одлуке
се поступа супротно члану 32. ове одлуке.
се поступа супротно члану 33. ове одлуке
се поступа супротно члану 34. ове одлуке
се поступа супротно члану 35. ове одлуке

За прекршај из става 1. овог члана кажњава се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана кажњава се предузетник новчаном казном у износу од
50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана кажњава се физичко лице новчаном казном у износу од
10.000 динара.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регулисању саобраћаја на
локалним и некатегорисаним путевима ("Службени лист општине Куршумлије" бр. 2/93 и
26/2008).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.

Број: I-02-250
У Куршумлији, дана: 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства
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27.
На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуација („Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС бр. 129/2007 и 83/2014), чл. 41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр.
22/08, 8/09, 7/011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине на седници одржаној дана
29.09.2017.године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

I РАЗРЕШАВА се дужности чланa Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Куршумлија
1. Владан Јовановић – представник Општинске управе.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.

III Решење доставити: именованом и архиви.
Број: I-02-252/2017
У Куршумлији,29.09.2017.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинства,с.р.

28.
На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуација („Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС бр. 129/2007 и 83/2014), чл. 41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр.
22/08, 8/09, 7/011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине на седници одржаној дана
29.09.2017.године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

I ПОСТАВЉА СЕ за члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија
1. Миљан Радосављевић – представник Општинске управе – члан.
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IIРешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.

III Решење доставити: именованом и архиви.

Број: I-02-253
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинства,с.р.

29.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14
др.Закон и 101/2016-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), а у вези са чл.14 ст.2 Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и
55/2014, 96/2015 – др.Закона и 9/2016 – одлука УС) Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице
Куршумлија у периоду јануар 2017 – август 2017.године.

II Овај закључак објављивити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
Број: I-02-251/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

30.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон, 101/16-др.Закон), члана 46.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 41.и члана 43.Пословника о раду Скупштине
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/2016), Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Комисији за прописе Скупштине општине Куршумлија
и то:
1. Мирољуб Јовић

II БИРА СЕ члан Комисије за прописе Скупштине општине Куршумлија и то:
1. Звездан Ристић
III Именованом траје мандат до истека комисије чији је члан.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

V Решење доставити: именованима и архиви.
Број: I-02-259/2017
У Куршумлији, дана: 29.09. 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

31.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/16-др.Закон), члана 46.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 41.и члана 43.Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/2016), Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Комисији за јавне службе
Куршумлија и то:

Скупштине општине

2. Петар Вуксановић
II БИРА СЕ члан Комисије за јавне службе Скупштине општине Куршумлија и то:
2. Славко Илић
III Именованом траје мандат до истека комисије чији је члан.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

V Решење доставити: именованима и архиви.
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Број: I-02-258/2017
У Куршумлији, дана: 29.09. 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

32.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон и 101/016-др.Закон), члана 46.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 41.и члана 43.Пословника о раду
Скупштине општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/2016), Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Комисији за развој, привреду и финансије Скупштине
општине Куршумлија и то:
1. Зоран Дељанин
II БИРА СЕ члан Комисије за развој, привреду и финансије Скупштине општине
Куршумлија и то:
1. Игор Радуновић
III Именованом траје мандат до истека мандата комисије чији је члан.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

V Решење доставити: именованима и архиви.
Број: I-02-257/2017
У Куршумлији, дана: 29.09. 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

33.
На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014др.Закон, 101/16-др.Закон), члана 46.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), члана 41.и члана 43.Пословника о раду Скупштине
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 30/2016), Скупштина општине
Куршумлија на својој седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Комисији за административна питања Скупштине
општине Куршумлија и то:
1. Рајко Николић, и
2. Оливер Милисављевић.
II БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за административна питања Скупштине општине
Куршумлија и то:
1. Мирољуб Јовић
2. Мирко Раденковић
III Именованима траје мандат до истека мандата комисије чији су чланови.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

V Решење доставити: именованима и архиви.
Број: I-02-260/2017
У Куршумлији, дана: 29.09. 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

34.
На основу члана 54.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутен.тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.Закон и
101/16-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр. 22/08, 8/09,7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
29.9.2017.године донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу Органа управљања у ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Органа управљања у ОШ „Милоје Закић“ из Куршумлије

и то:
- Из реда локалне самоуправе:
1. Светлана Младеновић
2. Милета Јевтић
3. Ненад Васић
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- Из реда запослених:
1. Биљана Максимовић
2. Драгана Рајовић
3. Милосав Радовановић
- Из реда родитеља:
1. Светлана Ђорђевић
2. Мирјана Гојковић
3. Горан Стевановић

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

Решење доставити: Именованима, ОШ „Милоје Закић“ и архиви.

Број: I-02-255/2017
У Куршумлији, дана 29.9.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

35.
На основу члана 54. став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутен.тумачење, 68/15 и 62/16Одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др.Закон и 101/16-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09,7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 29.9.2017.године донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању Органа управљања у ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Органа управљања у ОШ „Милоје Закић“ из Куршумлије и то:
- Из реда локалне самоуправе:
1. Светлана Ђорђевић
2. Светлана Младеновић
3. Милета Јевтић

Страна

337

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 16 Датум: 29.09.2017.године

- Из реда запослених:
1. Марија Чоловић
2. Катарина Пујовић
3. Милан Чарапић
- Из реда родитеља:
1. Даниела Видић
2. Јелена Милосављевић
3. Зорица Илић

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

III Решење доставити: Именованима, ОШ „Милоје Закић“ и архиви.
Број: I-02-256/2017
У Куршумлији, дана 29.9.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

36.
На основу члана 21.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана
32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-др.Закон и
101/16-др.Закон), и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу члана Надзорног одбора
ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
I.

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ и то:
1. Родољуб Стојчић

II.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити именованом,
„Куршумлија“ и архиви.

ЈП

За

уређивање

грађевинског

земљишта

Број: I-02-261/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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37.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.Закон и 101/16-др.Закон), члана 21.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“ бр.15/16) и члана 41. Став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан
грађевинског земљишта „Куршумлија“ и то:

Надзорног одбора ЈП За уређивање

1. Ненад Николић,дипл.правник, председник,
2. Ненад Симић, члан.
II Решење објављивити у Службеном листу општине Куршумлија.
III Решење доставити именованима, ЈП За уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и архиви.
Број: I-02-263/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

38.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.Закон и 101/16-др.Закон), члан 17.став 3.Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана 41. став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О именовању Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора ЈП За уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ и то:
1. Ненад Николић,дипл.правник, председник,
2. Ненад Симић, члан.
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II Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
III Решење доставити именованима, ЈП За уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и архиви.

Број: I-02-264
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

39.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.Закон и 101/16-др.Закон), члана 21.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“ бр.15/16) и члана 41. Став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 29.09.2017.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу Надзорног одбора ЈПКД „ТОПЛИЦА“
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора ЈПКД „Топлица“ и то:
1. Ђиновић Јовица, дипл.инг.пољ., председник,
2. Драгослав Илић,дипл.ецц., члан
3. Васиљевић Дејан,дипл.грађ.инг., члан.
II Решење објављивити у Службеном листу општине Куршумлија.
III Решење доставити именованима, ЈПКД „Топлица“ и архиви.
Број: I-02-266/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

40.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др.Закон и 101/16-др.Закон), члан 17.став 3.Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана 41. став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 29.09.2017.године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О именовању Надзорног одбора ЈПКД „ТОПЛИЦА“
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора ЈПКД „Топлица“ и то:
1. Јовица Ђиновић, дипл.инг.пољ., председник,
2. Драгослав Илић,дипл.ецц., члан
3. Јасминка Недељковић,дипл.ецц.,члан
II Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
III Решење доставити именованима, ЈПКД „Топлица“ и архиви.
Број: I-02-262/2017
У Куршумлији, 29.09.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

41.
На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14-др.Закон, 101/16-др.Закон), и члана 41. став 1 тачка 10.Статута
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и
25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦЕ“ У КУРШУМЛИЈИ
I Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у
Куршумлији, и то:
1. Срђан Илић
II Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III Решење доставити именованом, Предшколској установи „Сунце“ и архиви.
Број: I-02-267/2017
У Куршумлији, дана 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

Страна

341

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 16 Датум: 29.09.2017.године

На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14-др.Закон, 101/16-др.Закон), и члана 41. став 1 тачка 10.Статута
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и
25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦЕ“ У КУРШУМЛИЈИ
I Именује се члан Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији,
и то:
1. Ненад Николић
II Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III Решење доставити именованом, Предшколској установи „Сунце“ и архиви.
Број: I-02-267/2017-1
У Куршумлији, дана 29.09.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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