
Страна 22            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5           Датум: 30.03.2018.године 

 

 
 

 

  

ГОДИНА 2018  БРОЈ 5 КУРШУМЛИЈА 
Лист излази према  

потреби 

 

1. 

 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. ст. 1 тач. 27 Статута општине Куршумлија („Службени 
лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2018.године,  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“  бр.583 од 21.03.2018.године као и финансијски извештај за период од  

01.01.2017.године до 31.12.2017.године. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“,  рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-26/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈПКД „Топлица“ у Куршумлији за 2017 годину бр.379 од 

19.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: ЈПКД „Топлица“, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-27/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
            Дејан Ловић,инг.машинств,с.р. 
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3. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 I 25/015), Скупштина општине Куршумлија на  
седници одржаној дана 30.03.2018. године,  доноси 

   

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија за 2017 годину 

бр.39 од 16.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Предшколској установи „Сунце“ Куршумлија, рачуноводству и 

архиви. 

 

Број:  I-02-28/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.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, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41. ст. 1 тач. 27 Статута општине Куршумлија („Службени лист 
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општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09,7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке  Куршумлија за 2017. годину  бр.31/2018 

од 15.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II  Закључак  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Народној библиотеци, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-29/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

5. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
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I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији за 2017 годину бр.04-

422 од 14.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: ОШ „Дринка Павловић“, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-30/2018 
У Куршумлији, дана  30.03.2018.година 
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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија за 2017.годину бр.163-02 од 

15.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину бр.107-04 од 15.03.2018.године. 

 

II    Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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III Закључак доставити:ОШ „Милоје Закић“, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-31/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

7. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Гимназије у Куршумлији за 2017 годину бр.181 од 

13.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину бр.185 од 13.03.2018.године. 

 

II  Закључак објавити „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Гимназији, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-32/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

8. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Економске школе у Куршумлији за 2017.годину бр.107 од 

14.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Економској школи, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-33/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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9. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља Куршумлија за 2017.годину  бр. 532 од 

14.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Дому здравља, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-34/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.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, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“  за 2017 

годину  од 09.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Установи за спорт Спортски центар „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-35/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

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

 

11. 

  
 
 

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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018. године,  доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације општине Куршумлија за 2017. 

годину бр.93 од 15.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Туристичкој организацији, рачуноводству и архиви. 

 

 

Број:  I-02-36/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

12. 

 
 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018. године,  доноси 

   

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Куршумлија за 2017.годину бр.29 од 

14.03.2018.године,  као и финансијски извештај за 2017 годину. 
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II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Црвеном крсту  Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-37/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

 

13. 

 
 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад „Боровњак“  Куршумлија  за 2017. 

годину бр.55-655-01/18 од 15.03.2018.године као и финансијски извештај за 2017.годину.   

 

II Закључак  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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III Закључак доставити: Центру за социјални рад „Боровњак“, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-38/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

 

14. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза Куршумлија за 2017 годину као и 

финансијски извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Спортском савезу Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-39/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

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

 

15. 

 
 
 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. ст. 1 тач. 27 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 30.03.2018.године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савеза за школски спорт за 2017 годину као и финансијски 

извештај за 2017.годину. 

 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Закључак доставити: Савезу  за школски спорт, рачуноводству и архиви. 

 

Број: I-02-40/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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16. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. 

закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. 

изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 

209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. Уредбе о наменским 

трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16), Угобвора о наменским трансевирма у 

социјалног заштити бр. 401-01-00163-122/2018-09 и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени 

лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана  30.03.2018. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ 

ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком мења се Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода 

за услуге социјалне заштите за 2018-ту годину којом се утврђују приоритетне услуге социјалне заштите општине 

Куршумлија које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне 

самоуправе у 2018. години, на следећи начин: 

У члану 2. став 1. у табели – ред - Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом у селу и граду 

423000 – колона 4 - Укупан износ по услузи из средстава наменског трасфера за 2018. Годину износ: „4.200.000,00“ 

замењује се износом: „4.937.708,82“. 

 

Члан 2.  

У свему осталом Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода 

за услуге социјалне заштите за 2018-ту годину остаје непромењена. 

Члан 3. 

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

Куршумлија".  

 

Број: I-02-41/2018 

У Куршумлији, дана  30.03.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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17. 

На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник Републике 
Србије“ бр. 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 15. став 1. тачка 7. 
и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 
22/2008, 8/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015) и члана 39. Закона о прекршајима (''Службени гласник 
Републике Србије" број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) на предлог Општинског Већа, 
Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 30.03.2018.  године донела је  
 

О Д Л У К У 
О измени и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама («Сл.лист општине 
Куршумлија» бр. 3/2017), мења се члан 28. став 2. и гласи: 
«У време одмора, радним данима од 15,00 до 17,00 сати и од 22,00 до 06,00 сати наредног дана, а 
суботом и недељом од 14,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 07,00 сати наредног дана дозвољено је 
коришћење машина и уређаја, музичких апарата и уређаја, као и свирање и певање у 
стану,односно у згради, до собне јачине звука.» 
 

Члан 2. 
 
Мења се члан 28. тако што се додаје став 3. који гласи: 
«Посебни прописи регулишу дозвољени ниво буке, која настаје при коришћењу пословних 
просторија, у оквиру стамбене зграде, као и надзор и поступак санкционисања  прекорачења 
прописаног нивоа буке». 
 

Члан 3. 
 
У осталом делу Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама («Сл.лист 
општине Куршумлија» бр. 3/2017), остаје иста. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 
 
Број: I-02-42/2018 
У Куршумлији, дана  30.03. 2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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18. 

 
 

На основу члана 5. став 1. тачка 3, став 4. и 5. и члана 91. Закона о јавним путевима 
(''Службени гласник Републике Србије" број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 
129/2007, 83/2014-др.Закон и 101/2016-др.Закон), члана 15. став 1. тачка 13. и члана 41. став 1. 
тачка 7. Статута општине Куршумлија ( ''Службени гласник општине Куршумлија"бр: 22/2008, 
8/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015) и члана 39. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС" број 
65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС), на предлог Општинског Већа, Скупштина општине 
Куршумлија, на седници одржаној дана  30.03.2018. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О измени и допуни 

Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине Куршумлија 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 20/2014), мења се члан 78. став 1.  и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 200.000,00 динара, казниће се правно лице за прекршај, а 
предузетник новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, ако:“ 
Мења се члан 78. став 2. и гласи: 
„За прекршај из става 1. казниће се, новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, одговорно 
лице у правном лицу, а физичко лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.“ 
 

Члан 2. 
 
Мења се члан 79. и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, казниће се возач ако не заустави возило на 
истакнути знак инспектора за саобраћај и путеве (члан 76.став 3).“ 
 

Члан 3. 
 
У осталом делу  Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2014) остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 
 
Број: I-02-43/2018 
У Куршумлији, дана 30.03. 2018.године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

19. 

    

 

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' 

бр. 88/2011 и 104/2016) а на предлог Општинског Већа, Скупштина Општине Куршумлија 

на седници одржаној дана  30.03.2018.  године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин организовања послова у обављању комуналне 

делатности 

управљања јавним паркиралиштима, као и услови коришћења јавних паркиралишта на 

територији централног дела Куршумлије.  

 

Члан 2. 

Делатност из члана 1. ове одлуке обавља ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

Куршумлија – служба за паркинг сервис (у даљем тексту: паркинг сервис).  

 

Члан 3. 

Јавна  паркиралишта,  у  смислу  одредаба  ове  одлуке,  су  јавне  саобраћајне  површине  

и посебни простори одређени за паркирање моторних возила.  

Јавна паркиралишта могу бити: општа и посебна.  

Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове одлуке, не сматрају се посебне површине 

за паркирање возила која припадају одређеном објекту (пословни или стамбени објекат), 

као и простори одређени за паркирање одређене врсте возила (такси стајалишта и др).  

Јавна паркиралишта својим актом одређује надлежни орган за послове саобраћаја - 

одељење за привредни и економски развој, (у даљем тексту орган за послове саобраћаја). 
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Члан 4. 

Општа  паркиралишта  су  делови  коловоза,  тротоара  или  површине  између  

коловоза  и тротоара и друге саобраћајне површине посебно обележене за паркирање 

моторних возила.  

 

Члан 5. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање 

моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.  

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера. 

 

 Корисник простора из члана 3 став 3 ове одлуке може их уступати предузећу које 

ће те просторе уредити као посебна паркиралишта.  

 

 

 

Члан 6. 

Актом из члана 3 став 4 ове одлуке јавна паркиралишта се могу категорисати према 

зонама и утврђеном времену коришћења. 

Управа надлежна за послове саобраћаја у зависности од потребе паркирања 

одређује зоне 

паркирања  и  утврђује  могуће  време  коришћења  јавних  паркиралишта  у  зонама,  као  

и  јавна паркиралишта ван зонираног подручја.  

Члан 7. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја.  

Јавна  паркиралишта  имају  на  видном  месту  истакнуто  обавештење  које  

садржи:  зоне, категорију моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и 

наплате, као и временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.  

 

Члан 8. 

О обележавању општих и о одржавању и обележавању посебних паркиралишта 

стара се 

Паркинг сервис, на основу посебног Решења органа надлежног за послове саобраћаја. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 9. 
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Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких 

лица и 

предузетника (у даљем тексту: корисник).  

Корисником  паркиралишта,  у  смислу  одредаба  ове  одлуке  сматра  се  возач  

или  власник возила, ако возач није идентификован.  

Члан 10. 

Орган за послове саобраћаја (одељење за привредни и економски развој) на општем 

и посебном паркиралишту у зависности од капацитета, својим Решењем одређује број и 

локацију паркинг места за возила одређених категорија инвалида и других лица, која иста 

могу бесплатно користити.  

Категорије  инвалида  и  других  лица,  као  и  услове  и  поступак  за  издавање  

Решења  за коришћење паркинг места из става 1 овог члана прописује се посебном 

одлуком. 

Право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места својим 

Решењем утврђује орган надлежан за послове саобраћаја.  

Члан 11. 

Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом 

одлуком за услугу коришћења јавног паркиралишта.  

Паркинг сервис нема обавезу чувања возила на јавним паркиралиштима и не сноси 

одговорност за оштећење или крађу возила.  

 

 

 

Члан 12. 

За услугу коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати цену за 

одређено 

време коришћења, утврђену ценовником Паркинг сервиса.  

 

Цене паркинг услуга које пружа Паркинг сервис утврђују се ценовником на који 

сагласност даје надлежни орган.  

Члан 13. 

Посебна  паркиралишта  се  могу,  изузетно,  по  одобрењу  органа  надлежног за  

послове 

саобраћаја привремено користити за друге намене (за потребе аутошколе, забавних и 

спортских 

манифестација и др).  

 

Члан 14. 
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Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије и ватрогасна возила, не 

плаћају услугу паркирања.  

 

Члан 15. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  

1. плати  коришћење  паркинг  места  према времену  задржавања  на  начин  

прописан  овом oдлуком,  

2. користи  паркинг  место  у  складу  са  саобраћајним  знаком  и  другом  

вертикалном  и хоризонталном сигнализацијом којом је означено паркинг место.   

 

Повлашћени корисници и резервација паркинг места 

 

Члан 16. 

Поједини  корисници (станари,  корисници  пословних  простора)  могу  општа  

паркиралишта користити као повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен 

актом из члана 3 став 4 ове одлуке, од стране управе надлежне за послове саобраћаја.  

Повлашћеним  корисницима  из  става 1 овог  члана  Паркинг сервис  издаје  

повлашћену  паркинг карту на основу Решења органа надлежног за послове саобраћаја, 

која се може користити искључиво за возило за које је ова карта и издата.  

 

Члан 17. 

Орган за  послове  саобраћаја  може,  изузетно  својим  Решењем одобрити 

резервацију  општих  паркиралишта  државним  органима,  органима  јединица  локалне 

самоуправе, јавним  службама,  дипломатским  и  другим  страним  представницима,  

другим  правним  лицима  и предузетницима.  

Услове за коришћење општих паркиралишта из става 1 овог члана утврђује орган 

за послове саобраћаја. 

Цена  услуге  коришћења  резервације  општих  паркиралишта  утврђује  се  

ценовником.  

 

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

Члан 18. 

Корисник плаћа услугу коришћења општег паркиралишта унапред куповином 

паркинг карте или електронским путем.  

Паркинг карта се може купити као сатна или као дневна паркинг карта. 

Изузетно од става 1 овог члана, корисник може платити услугу паркирања 

накнадно, по налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним чланом 23 ове 

Одлуке.  
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Члан 19. 

За коришћење услуге из члана 18 став 1, корисник је обавезан да у возилу поседује 

важећу 

паркинг карту, осим ако је плаћање извршено електронским путем.  

Корисник је дужан да паркинг карту:  

а) истакне с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и 

б) користи на начин прописан овом Одлуком и у њу унесе тачне податке.  

Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин 

прописан ставом 2 овог члана, чланом 15 тачке  а) и  б) и чланом 18 став 1 ове Одлуке.  

 

Члан 20. 

На општим паркиралиштима одређеним и категорисаним актом из члана 3 став 4 

ове Одлуке наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном трајању, 

плаћањем сатне или дневне паркинг карте.   

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат према утврђеном времену 

коришћења.  

 

Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом 

следећем дану у коме се врши наплата паркирања.  

У  зонираном  подручју  сатна,  односно  дневна  паркинг  карта  важи  искључиво  

у  оквиру одређене зоне.  

 

Члан 21. 

Корисник  општег  паркиралишта  се  може  определити  да  услугу  паркирања  

користи  по започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне 

или дневне паркинг карте односно плаћањем услуге електронским путем.  

Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге 

паркирања на начин из става 1 овог члана, користи паркинг место под условима који важе 

за паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне паркинг карте 

у износу који је дефинисан ценовником.  .  

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. 

овог члана, истеком  времена  коришћења  паркиралишта  у  зонираном  подручју,  може  

наставити  коришћење паркинг места под условима и на начин из става 2 овог члана. 

  

 

Контрола коришћења општих паркиралишта 

Члан 22. 

Контролу коришћења општих паркиралишта врше овлашћени контролори 

предузећа.  
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Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела. Паркинг 

сервис издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.  

 

Члан 23. 

Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га 

кориснику.  

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на 

возилo, на предње ветробранско стакло. 

Достављање налога за плаћање дневне паркинг карте на начин из става 2 овог члана 

сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност 

достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.  

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је 

платио дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у 

налогу.  

Ако корисник паркиралишта не плати дневну паркинг карту, у року из става 4. овог 

члана, дужан је осим износа цене дневне паркинг карте, у наредних осам дана, платити и 

стварне трошкове предузећа и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен.  

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5 овог члана,  паркинг 

сервис  ће покренути поступак наплате потраживања.  

 

IV ЗАБРАНЕ 

Члан 24. 

На јавним паркиралиштима забрањено је:  

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији (паркирање на преплатном паркинг месту, ометање коришћења 

паркиралишта и др.),  

2. паркирање  возила  које  није  регистровано,  односно  чијој  регистрационој  

налепници  је истекао рок важења и паркирање возила на којима регистарске 

таблице односно регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин,  

3. остављање  неисправног  или  хаварисаног  возила,  односно  прикључног  возила  

без сопственог погона,  

4.  вршити заузимање паркинг места путем ограђивања, постављањем препрека или 

на други начин ометање паркирања других возила,  

5.  прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања 

јавног паркинга. 

 

V НАДЗОР 

Члан 25. 
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Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орган за послове саобраћаја. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на 

основу ове 

одлуке врши општински саобраћајни, односно комунални инспектор.  

 

Члан 26. 

Саобраћајни, односно комунални  инспектор  у  вршењу  инспекцијског  надзора,  

кад  утврди  да  се  омета  вршење комуналне  услуге  или  коришћење  комуналних  

објеката  остављањем  возила  на  општим  паркиралиштима, наредиће решењем 

кориснику, односно власнику, ако је присутан да одмах уклони возило, под претњом 

принудног извршења.  

Уколико се корисник, односно власник, не налази на лицу места, или одбије да 

уклони возило из става 1 овог члана, комунални инспектор ће донети решење којим ће 

наложити да се возило уклони у најкраћем могућем року, који се може одредити и на 

минуте.  

Решење из става 2 овог члана се уручује или на погодан начин причвршћује на 

возило уз 

назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а 

доцније 

оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.  

Ако лице из става 1 овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор 

ће одредити да се возило уклони о трошку корисника, односно власника, на место које је 

за то одређено.  

Трошак из става 4 овог члана обухвата: трошкове одношења, премештања, 

лежарине и друге доспеле трошкове.  

Жалба против решења из става 1 и 2 овог члана не одлаже његово извршење.  

Паркинг сервис има право да возило уклоњено по налогу надлежног органа, задржи 

док му не буде исплаћено потраживање.  

 

Члан 27. 

Власници принудно уклоњених возила су дужни да их преузму од Предузећа у 

року од 180 дана.   

Услови и начин на које Паркинг сервис може остварити право да возило прода, ако 

се не преузме у року из става 1 овог члана, да би се намирили настали трошкови, 

регулишу се посебном Одлуком у складу са Законом.  

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

Новчаном  казном  у износу од  100.000,00 динара  казниће  се  за  прекршај  правно лице 

ако:  
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1. користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 16,  

2.  користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 17,  

3. поступа супротно одредбама члана 24.  

 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 30.000,00  

динара одговорно лице у правном лицу.  

 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

50.000,00  

динара.  

 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

20.000,00 динара.  

Члан 29. 

Новчаном казном од 5000,00 динара казниће се за прекршај контролор уколико не 

носи службено одело или службену легитимацију. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

Орган  надлежан  за  послове  саобраћаја донеће одлуку  о  категоријама 

инвалида који могу да користе посебно обележена паркинг места за возила инвалида на 

јавним 

паркиралиштима на територији централног дела Куршумлије ("Службени лист Општине ", 

бро -_/201_) са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.  

 

Члан 31. 

Орган за  послове  саобраћаја  ускладиће  Решење  о  одређивању  јавних 

паркиралишта на територији и Решење о одређивању сектора за станаре на јавним 

паркиралиштима у зонама где се врши наплата паркирања на територији централног дела 

Куршумлије са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.  

Члан 32. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима. 

 

Члан 33. 
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у "Службеном листу Општине 

Куршумлије." 

 

Број: I-02-44/2018 

У Куршумлији, дана  30.03. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбама члана 13. Закона о комуналним делатностима(''Службени гласник РС'' 

бр.  

88/2011) прописан је начин обављања комуналне делатности, општа и посебна права и 

обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга, укључујући и начин 

плаћања 

цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге,  

као и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле. 

  

Предложеном  Одлуком  о  јавним  паркиралиштима  уређује  се  начин  обављања 

комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима која је новим Законом 

прописана 

као  комунална  делатност  од  општег  интереса,  а  која  обухвата  стварање  и  

одржавање 

услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за 

паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила по налогу 

надлежног органа.  

 

Овом  Одлуком  је  у  циљу  усаглашавања  са  Законом  о  комуналним  

делатностима 

регулисано поступање са уклоњеним возилима по налогу надлежног органа, као и права и 

обавезе вршиоца комуналне делатности у поступању са принудно уклоњеним возилима.  

 

Такође, предлаже се другачији начин регулисања коришћења општих 

паркиралишта у 

ситуацијама када корисник не плати унапред паркирање. Уводи се дневна паркинг карта 

за 

услуге паркирања која се може унапред купити или се изузетно може платити и накнадно, 

по 
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налогу за плаћање који издаје контролор предузећа. Дневна паркинг карта важи од 

тренутка 

издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања.  

У  циљу  усаглашавања  са  Законом  о  прекршајима(„Службени  гласник  РС“,  број 

101/2005, 116/2008 и111/2009) и Законом о комуналној полицији(„Службени гласник РС“,  

број51/2009), у нацрт одлуке унете су одредбе, како из домена прописивања овлашћења 

комуналне полиције образоване на територији Општине Куршумлија, тако и у делу висине 

казни за прекршаје.  

 

20. 

 
  

 На основу члана 94. став 1. и 4. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/15) члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. Закон), члана 39. Закона о 
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/2013, 13/2016 и 
98/2016-одлука УС), члана 15. став 1. тачка 14. и члана 41. став 1. тачка 7. Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/2008, 8/2009, 

7/2011, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина општине 

Куршумлија, на  седници одржаној дана  30.03.2018. године, донела је   
 
 

О Д Л У К У 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ   
 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 1.   
  Овом Одлуком општина Куршумлија (у даљем тексту: општина) уређује 
посебне услове које треба да испуни превозник, карактеристике и обележја такси 
возила, начин обављања ауто-такси превоза (у даљем тексту: такси превоз) који 
нису дефинисани законом, утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по 
којој се такси превоз мора обављати на територији општине Куршумлија.  
 

Члан 2. 
  Такси превоз је облик јавног превоза путника и ствари путничким 
аутомобилом. 
  Такси превоз је облик ванлинијског превоза путника и ствари, за који путник 
утврђује трасу и за извршену услугу плаћа цену превоза у износу који показује 
таксиметар у тренутку завршетка превоза.  
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Члан 3. 
  Такси превоз може обављати предузетник и правно лице који испуњавају 
услове прописане Законом и овом Одлуком.   

 
Члан 4.  

  Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси 
превоз, као предузетник или као запослени код правног лица.  
   

Члан 5. 
  Оптимално организовање такси превоза уређује се Програмом такси 
превоза, који доноси Општинско веће. 
    

Члан 6. 
 Предузетник и правно лице могу обављати такси превоз ако је њихова 
претежна делатност такси превоз путника, ако су регистровани у Регистру 
привредних субјеката и имају одобрење Општинске управе.  
 
 

  
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

   
1. Предузетник 

   
Члан 7. 

  Предузетнику се издаје одобрење за обављање такси превоза ако 
испуњава следеће услове:  
1) да има возачку дозволу одговарајуће „Б“ категорије најмање три године;   
2) да има лекарско уверење о здравственој способности за возача за управљање 
моторним возилом у јавном превозу којим се обавља такси превоз (возач 
професионалац);  
3) да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког 
возила; 
4) да му није изречена мера забране управљања моторним возилом одговарајуће 
„Б“ 
категорије, што се доказује уверењем које није старије од 30 дана; 
5) да му правоснажном судском пресудом није забрањено обављање одређене 
делатности, односно да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена 
заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, 
односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;  
6) да је извршио преглед такси возила и опреме што се доказује налазом о 
испуњености услова такси возила за обављање такси превоза, прописаних 
Законом и овом Одлуком;  
7) да има полису осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног 
случаја која одговара возилу којим се управља.  
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 2. Правно лице 
   

Члан 8. 
  Правном лицу се издаје одобрење за обављање такси превоза ако испуњава 
следеће услове: 
1) да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког 
возила; 
2) да му правоснажном судском пресудом није забрањено обављање одређене 
делатности, односно да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена 
заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, 
односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци; 
3) да је извршио преглед такси возила и опреме што се доказује налазом о 
испуњености услова такси возила за обављање такси превоза, прописаних 
Законом и овом Одлуком; 
4) да има полису осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног 
случаја која одговара возилу којим се управља; 
5) да је седиште правног лица или пословне, односно организационе јединице 
правног лица на територији општине Куршумлија. 

 
3. Такси возач 

  
Члан 9. 

 Такси возач, запослен  у правном лицу, поред услова предвиђених законом 
мора испуњавати и следеће услове: 
1) да има возачку дозволу одговарајуће „Б“ категорије најмање три године;  
2) да има лекарско уверење о здравственој способности за возача за управљање 
моторним возилом у јавном превозу којим се обавља такси превоз (возач 
професионалац); 
3) да му правоснажном судском пресудом није забрањено обављање одређене 
делатности, односно да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена 
заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, 
односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци; 
4) да располаже закљученим Уговором о раду; 
5) да располаже пријавом на обавезно социјално осигурање. 
6) да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од 2 године за кривично  
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја 
и јавног реда и мира – што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;  
7) да му није изречена мера забране управљања моторним возилом одговарајуће 
„Б“ 
категорије, што се доказује уверењем које није старије од 30 дана.  
 
  
 

III ТАКСИ ВОЗИЛО  
  

Члан 10.  
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 Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних 
законом, мора да испуњава и следеће услове:  
1) да је фабрички произведено путничко возило, које има највише пет седишта, 
рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата;  
2) да је технички исправно; 
3) да има исправан, оверен и опремљен са инсталацијама таксиметар који мора 
бити 

постављен тако да износ који откуцава буде видљив путнику (оверавање се мора 
вршити у складу са законом) и да се његовим укључењем светло на ауто-такси 
ознаци искључује 

4) да је таксиметар усклађен са Одлуком надлежног органа општине Куршумлија о 
утврђивању и усклађивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз 
мора обављати на територији општине Куршумлија; 
5) да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе 6 
месеци на приступачном месту;  
6) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење; 
7) да има рачун у којем је сваки лист оверен печатом; 
8) да је чисто, уредно и без већих унутрашњих и спољашњих оштећења, 
причвршћених седишта и неоштећеног тапацирунга који омогућава превоз путника 
и ствари; 
9) да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном 
превозу; 
10) да на крову возила има ауто-такси ознаку, којa је са обе стране истог 
изгледа,постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем 
за осветљење исадржи натпис „ТАXI“, евиденциони број и грб  Општине;  
11) да у такси возилу поседује такси легитимацију такси возила и такси 
легитимацију такси возача и у горњем десном углу ветробранског стакла, у складу 
са овом Одлуком, издату налепницу; 
12) да је важећи ценовник услуга тако постављен у такси возилу да је видљив 
путнику,димензија: најмање ширине 10 цм и најмање висине 10 цм; 
13) да је регистровано према месту седишта такси превозника са издатим 
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на 
задње две позиције; 
14) да у такси возилу поседује одобрење које издаје Општинска управа за 
обављање  аутотакси превоза. 
Испуњеност прописаних услова за такси возила из става 1. овог члана утврђује 
комисија за преглед такси возила коју формира Председник Општине. 
Комисија за преглед такси возила је дужна да приликом прегледа сачини 
фотографију прегледаног такси возила. 
Трошкове рада прегледа возила сноси такси превозник по трошковнику који 
одобрава Председник општине. 
Постављање и коришћење такси ознаке, пословног имена, односно фирме, 
њиховог знака и других натписа врши се у складу са Законом. 
       

IV ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
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Члан 11. 
 Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза са доказима о 
испуњености услова из члана 7., члана 8. и члана 10. ове Одлуке, превозник 
подноси Одељењу за привреду и локални економски развој, Општинске управе у 
Куршумлији. 
  Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе у 
Куршумлији, решењем одобрава обављање такси превоза. 
 Решење о такси легитимацији, такси возила и такси легитимацији, такси 
возача, на основу регистрације превозника, доноси . Одељење за привреду и 
локални економски развој, Општинске управе у Куршумлији  
 За такси возило којим се обавља такси превоз издаје се једна такси 
легитимација такси возила са евиденционим бројем и налепницом. 
 О издатим такси легитимацијама такси возача, такси легитимацијама такси 
возила и кровним ознакама евиденцију води Одељење за привреду и локални 
економски развој, Општинске управе у Куршумлији.    

 
Члан 12. 

 Такси легитимација такси возила садржи следеће податке: 
1) редни број регистра; 
2) назив, адресу седишта радње и пребивалиште превозника; 
3) порески идентификациони број; 
4) регистарску ознаку, марку и тип такси возила; 
5) евиденциони број; 
6) број и датум решења о регистровању и одобрењу; 
7) период на који се издаје легитимација; 
8) потпис и печат  Одељења за привреду и локални економски развој, Општинске 
управе у Куршумлији. 

 Такси легитимација такси возила се издаје са важношћу од једне године. 
   

Члан 13. 
 Такси легитимација такси возача садржи следеће податке: 
 1) редни број регистра; 
 2) фотографију возача; 
 3) име, презиме и јединствени матични број возача; 
 4) пребивалиште возача; 
 5) назив, седиште и адресу превозника код кога је такси возач запослен; 
 6) број и датум решења о регистровању и одобрењу; 
 7) период на који се издаје легитимација; 
 8) потпис и печат Одељења за привреду и локални економски развој, Општинске 
управе у Куршумлији. 
 Такси возачу се издаје такси легитимација такси возача са важношћу од три 
године.  

Члан 14.  
 Такси легитимацију такси возила и такси легитимацију такси возача 
продужава Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе 
у Куршумлији. 
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 Такси легитимација такси возила и такси легитимација такси возача је 
идентификациона исправа коју предузетник, односно такси возач носи са собом 
приликом обављања ауто-такси превоза и у обавези је да исту покаже на захтев 
овлашћеног лица. 
 Превозник је дужан да поднесе захтев из става 1. овог члана најмање 30 
дана пре истека важности такси легитимације.  
    

Члан 15. 
 Такси превозник је дужан да: 
1) сваку промену података која је везана за садржај такси легитимација писменим 
путем пријави Одељењу за привреду и локални економски развој, Општинске 
управе у Куршумлији, у року од 8 дана од дана настале промене; 
2) у случају привременог односно трајног престанка обављања делатности такси 
превоза, писменим путем обавести Одељење за привреду и локални економски 
развој, Општинске управе у Куршумлији, односно инспектора који врши надзор над 
применом ове одлуке, у року од 8 дана од дана подношења захтева Агенцији за 
привредне регистре и да Одељењу за привреду и локални економски развој, 
Општинске управе у Куршумлији, врати такси легитимацију такси возила и такси 
легитимацију такси возача. 
   

 
V ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

   
Члан 16. 

 Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су одређена и уређена 
места на јавној површини на којем такси возило пристаје, чека и прима путника. 
  На стајалиштима се места за стајање такси возила обележавају 
хоризонталном сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на крају стајалишта истом 
бојом се уписује ознака „TAXI“. 
 Стајалишта се обележавају вертикални саобраћајним знаком II-34 
(„забрањено 

заустављање и паркирање“) и допунском таблом „осим за „TAXI“ возила“.  
 

 Члан 17. 
 О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
стајалиштима, одржавању стајалишта у летњим и зимским условима, стара се 
Јавно 

предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ и даје предлог 
Одлуке о одређивању локација такси стајалишта. 
   

Члан 18. 
 На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу долазака. 
 Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и 
на начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом.  
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Члан 19.  
  Локацију стајалишта на јавним површинама одређује Општинско веће, 
општине Куршумлија. 
  Такси возач је дужан да користити стајалишта одређена ставом 1. овог 
члана Одлуке. 
 Забрањено је такси возилом користити аутобуска стајалишта која су 
одређена за међумесни превоз за пристајање, чекање и примање путника. 
   

VI ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
   

Члан 20. 
  Такси возач је обавезан да превоз започне: 
 1) са такси стајалишта; 
 2) на позив грађана.   

Члан 21. 
   За време обављања такси превоза, такси возач мора да поседује у такси 
возилу: 
 1) важећу такси легитимацију такси возила; 
 2) важећу такси легитимацију такси возача. 
 3) рачун; 
 4) полису осигурања путника у јавном превозу од последица несретног случаја у    
јавном превозу која одговара возилу којим се управља; 
 5) ценовник истакнут на видно место за путника ; 
 6) одобрење које издаје Општинска управа за обављање  ауто-такси превоза. 
  

Члан 22. 
 Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими путника, као и 
лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси 
возила. 
  Такси возилом се не могу превозити: 
 1) дете до шест година старости без пратиоца; 
 2) лице које својом одећом може прљати или оштетити унутрашњост возила; 
 3) посмртни остаци и угинуле животиње;  
 4) експлозивне, лако запаљиве, отровне, радио-активне, нагризајуће и друге 
материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље 
других људи или могу нанети штету. 
 Tакси возилом не могу се, без пристанка такси возача, превозити кућни 
љубимци.  
 

Члан 23.  
 Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза путника укључи 
таксиметар и да га искључи у тренутку завршетка превоза. 
 У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник 
није дужан да плати цену услуге такси превоза.   
 

Члан 24. 
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 Такси возач је обавезан да такси превоз обави најкраћим путем до места 
опредељења путника, у складу са важећим режимом саобраћаја. 
 Такси возач може привремено паркирати такси возило, мимо такси 
стајалишта из члана 18. ове Одлуке, уколико путник то затражи.  
   

Члан 25.  
  Такси возач је обавезан да одмах уклони кровну ознаку :  
1) уколико такси возило користи за сопствене потребе; 
2) уколико не обавља делатност ауто-такси превоза.  
 Превозник може обавити ауто-такси превоз преко или на територији друге 
општине и града, од које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси 
делатности, ако је ауто-такси превоз започет на територији општине Куршумлија, 
од које превозник има издато важеће одобрење за обављање делатности.  
 Такси возач који обави превоз у смислу става 2. овог члана, обавезан је да 
одмах по обављеном ауто-такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа 
услуге ауто-такси превоза на територији општине или града од кога нема издато 
важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности.  
 У случају превоза из става 2. овог члана, када исти путник има намеру да 
након искрцавања истим возилом настави превоз, превозник је дужан да уклони 
кровну ознаку у тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на 
путника без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у путнички 
простор возила, такси возач је обавезан да на прописан начин поново истакне 
ауто-такси кровну ознаку. 
 

 
 Члан 26.  

 Ауто-такси превоз путника на територији општине Куршумлија не може бити 
организован и не може се обављати као линијски превоз.  
   

 
VII ЦЕНА ПРЕВОЗА 

 
Члан 27. 

 Општинско веће утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се 
такси превоз мора обављати на територији општине Куршумлија. 
 Цена такси превоза наплаћује се у износу који покаже таксиметар у тренутку  
завршетка такси превоза. 
 Тарифирање таксиметра из става 2. овог члана оверавање мора бити 
усклађено са одлуком из става 1. овог члана. 
  У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника и чекање. 
 Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за 
обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и 
који је потписан и оверен печатом превозника. 
 У случају да такси возач, на захтев путника, по извршеној вожњи не изда 
рачун 

путник није у обавези да плати обављени такси превоз.   
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Члан 28.  

  У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз, такси 
возачу припада износ који покаже таксиметар, умањен за цену старта уз обавезу 
обезбеђивања другог такси возила.  
  
  

 Члан 29. 
 О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења 
одлучује путник који је започео коришћење превоза уз сагласност такси возача. 
   

VIII  ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
   

Члан 30. 
 Престанак обављања такси превоза предузетнику, правном лицу или такси 
возачу запосленом код предузетника или у правном лицу, утврђује решењем 
Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе у 
Куршумлији у случају :  
1.) одјаве из регистра привредних субјеката; 
2.) ако престане да испуњава неки од услова утврђених Законом и овом Одлуком 
и  
3.) у другим случајевима предвиђеним одговарајућим Законом. 

Решење о престанку важења одобрења за обављање такси превоза, 
Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе у 
Куршумлији, доставља Регистру привредних субјеката и надлежној инспекцији. 
  

IX НАДЗОР 

 
  

Члан 31. 
 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Одељење за привреду и 
локални економски развој, Општинске управе у Куршумлији. 
 Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке и над 
обављањем такси превоза путника врши општинска саобраћајна инспекција и 
општинска комунална инспекција. 
  
  

Члан 32. 
  Превозник или физичко лице чији објекти, средства или особље, односно 
рад подлежу инспекцијском надзору, дужни су да инспектору  омогуће несметано 
вршење инспекцијског надзора и послова и да без одлагања омогуће увид у 
захтевану документацију и податке, као и несметан приступ објектима, средствима 
или особљу који су у вези са обављањем делатности такси превоза и да изврше 
наложене инспекцијске мере. 
  Забрањено је на било који начин ометати инспектора приликом вршења 
инспекцијског надзора.  
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Члан 33.  

  Инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, 
ради остваривања прегледа, има право да на путевима зауставља возаче 
путничких возила којима се обавља такси превоз. 
 Заустављање возача возила из става 1. овог члана врши се истицањем 
саобраћајног знака на коме је уписано "СТОП ИНСПЕКЦИЈА". 
Правно лице, предузетник или физичко лице су у обавези да зауставе путничко 
возило ако инспектор истакне саобраћајни знак из става 2.  
 

Члан 34.  
 Против решења инспектора донетог на основу ове одлуке може се изјавити 
жалба Општинском већу у року од 15 дана. 
 Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана, не одлаже 
извршење решења. 
 Инспектор приликом вршења инспекцијског надзора као доказ може 
сачинити видео запис или фото запис.  
  

Члан 35. 
  Прекршајни налог  инспектор издаје у писаној форми у складу са Законом 
којим је прописана садржина прекршајног налога.  
   
 

Члан 36  
  Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када 
околности 

откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама Закона 
о прекршајима.  
 Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими 
налог, инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у 
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен 
чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.  
  Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за 
прекршај 
плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.  
  Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од 
дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев 
за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је 
прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и 
извршан.  
  Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана 
казна није плаћена,  инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради 
спровођења извршења у складу са Законом.  
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  Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност 
за 

прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре 
поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 
 

  
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 37.  

 Новчаном казном у  износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
такси превозник ако: 
1.  такси легитимацију такси возила и такси легитимацију такси возача не покаже 
на захтев овлашћеног лица (члан 14. став 2. ); 
2. за време привременог прекида односно трајног престанка обављања 
делатности такси превоза Одељењу за привреду и локални економски развој, 
Општинске управе у Куршумлији не врати такси легитимацију такси возила и такси 
легитимацију такси возача (члан 15. став 1. тачка 2.); 
3. за време обављања делатности такси превоза  такси возач паркира такси 
возило ван такси стајалишта (члан 18. став 2); 
4. за време обављања делатности такси превоза користити аутобуска стајалишта 
која су одређена за међумесни превоз  (члан 19. став 3); 
5. за време обављања такси превоза у такси возилу не поседује документацију 
прописану чланом 21.; 
6. такси превоз не обави најкраћим путем до одредишта путника, у складу са 
важећим режимом саобраћаја (члан 24 став 1.);  
7. обавља ауто-такси превоз као линијски превоз (члан 26.); 
8.не заустави путничко возило на знак "СТОП ИНСПЕКЦИЈА" (члан 33.). 
  

Члан 38. 
  Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице запосленo у правном лицу као такси возач, ако: 
1.  такси легитимацију такси возача не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 
14. став 2.); 
2. за време привременог прекида односно трајног престанка обављања 
делатности аутотакси превоза организационој јединици општинске управе 
надлежној за послове 

привреде и развоја не врати такси легитимацију такси возача (члан 15. став 1 
тачка 2.); 
3. за време обављања делатности ауто-такси превоза такси возач паркира такси 
возило ван такси стајалишта (члан 18. став 2.); 
4. за време обављања делатности ауто-такси превоза користити аутобуска 
стајалишта која су одређена за међумесни превоз  (члан 19. став 3.); 
5. такси превоз не обави најкраћим путем до одредишта путника, у складу са 
важећим режимом саобраћаја (члан 24 став 1.); 
6. обавља ауто-такси превоз као линијски превоз (члан 26.); 
7. не заустави такси возило на знак "СТОП ИНСПЕКЦИЈА" (члан 33.). 
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 Члан 39.  

  Новчаном казном у износу од 200.000,00  динара казниће се за прекршај правно 
лице, ако: 
1. обавља делатност такси превоза супротно члану 8. ове Одлуке; 
2. не закључи Уговор о раду са такси возачем (члан 9. став 1. тачка 4.); 
3. не обезбеди такси возачу обавезно социјално осигурање (члан 9. став 1. тачка 
5.); 
4. обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 10. ове 
Одлуке;  
5. не поднесе захтев за продужење важности такси дозволе најмање 30 дана пре 
истека рока (члан 14. став 3. ове Одлуке);  
6. не поступи у складу са чланом 15. став 1 тачка 1. ове Одлуке; 
7. не поступи у складу са чланом 19. став 2. ове Одлуке; 
8. не поступи у складу са чланом 20. ове Одлуке; 
9. обавља делатност такси превоза супротно члану 22. ове Одлуке; 
10. не поступи у складу са чланом 23. ове Одлуке; 
11. поступи супротно члану 25. ове Одлуке; 
12. не поступи у складу са чланом 27. ове Одлуке;   
  За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 50.000,00 динара. 
 Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се и физичко лице које је 
такси возач код правног лица за прекршаје из става 1. тачке 6-12. овог члана. 
 
 

Члан 40.  
 Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник,ако: 
1. обавља делатност такси превоза супротно члану 7. ове Одлуке;   
2. обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 10. ове 
Одлуке; 
3. не поднесе захтев за продужење важности такси дозволе најмање 30 дана пре 
истека рока (члан 14. став 3. ове Одлуке); 
4. не поступи у складу са чланом 15. став 1 тачка 1. ове Одлуке;  
5. не поступи у складу са чланом 19. став 2. ове Одлуке; 
6. не поступи у складу са чланом 20. ове Одлуке; 
7. обавља делатност такси превоза супротно члану 22. ове Одлуке; 
8. не поступи у складу са чланом 23. ове Одлуке; 
9. поступи супротно члану 25. ове Одлуке; 
10. не поступи у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
  

Члан 41.  
  Ако физичко лице обавља такси превоз, а није регистровано за ту 
делатност, сматра се да врши превоз путника супротно члановима 7., 8. и 9. ове 
Одлуке и казниће се новчаном казном од 75.000,00 динара. 
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 42. 
  Поступак који је започет по захтеву за издавање одобрења о испуњености 
услова за обављање такси превоза Одељењу за привреду и локални економски 
развој, Општинске управе у Куршумлији, до дана ступања на снагу ове одлуке, 
наставиће се по одредбама ове одлуке. 
  

Члан 43. 
  Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси 
превозу („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 3/2012, 4/2013, 1/2014, 5/2014, 
9/2016, 4/2017). 
  

Члан 44. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Куршумлија“.  
 
 
 
  
Број: I-02-45/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Дејан Ловић,инг.машинства 

 

21. 

 

На основу члана 68. став 1и члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени 

гласник РС", број :135/04, 36/09 , 72/09,43/2011 и 14/2016) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

Општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, број 7/08), и добијеног мишљења 

Министарства пољоппривреде и заштите животне средине, Скупштина Општине Куршумлија, на 

седници одржаној дана 30.03.2018.године, донела је 

 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за  заштиту животне средине   

општине Куршумлија за 2018. годину 

 
Члан 1. 

 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине.За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Куршумлија у  
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износу од 3.000.000,00 динара  , предвиђено у разделу Заштита животне средине позиција 270 

Одлуке о буџету општине Куршумлија.  

 

Члан 2. 

 

Средства из члана  I став 2. овог Програма користиће се за:  

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на 

територији општине Куршумлија                                              200.000,00  динара 

 

У току 2018. године планира се праћење следећих параметара:  

- праћење квалитета ваздуха,  

- праћење нивоа комуналне буке,  

- мерења  у случају хемијског удеса  

За реализацију наведених мониторинга у току 2017. године биће закључени уговори са 

овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне набавке и 

у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008).  

 

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте: 

                                                                                                                             2.700.000,00 динара 

 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то:  

- санација депоније комуналног отпада општине Куршумлији, 

- подстицање смањења настајања и одвојеног сакупљања отпада, рециклажа и поновна 

употреба отпада,набавка опреме за сакупљање отпада. 

- санација дугогодишњег загађења отпадом, 

- за имплементацију система интегралног управљања отпадом, 

- за озелењавање и уређење јавних и зелених површина, 

- програм образовања и јачање свести јавности о питањима заштите животне средине и 

управљање отпадом, 

- мере заштите животне средине  у случају хемијског удеса 

           -Унапређење енергетске ефикасности што подразумева изградњу, одржавање, 

побољшање и реконструкцију објекта јавне расвете односно инсталирања нове јавне 

расвете са ефикасним сијалицама  с обзиром да је за јавну расвету на територији општине 

карактеристично  постојање доминантног броја сијалица са живиним извором енергије. 

Oбразложење:Израда пројектне документације и изградња нових линија јавне расвете уз 

примену лед светиљки и опреме за уштеду енергије .Замена старих живиних сијалица 

новим лед светиљкама са мањим утрошком енергије и без штетног утицаја на животну 

средину ,живот и здравље људи .Унапређе, рационализација и аутоматизација мреже јавне 

расвете ради уштеде електричне енергије. 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 

проистеклим из Закона о заштити животне средине  и у сарадњи са  институцијама са територије 

општине Куршумлија. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног 

акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са 

територије општине Куршумлија, као и предлога надлежног одељења Општинске управе општине 

Куршумлија.   

 

3. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине 

(радионице)                    
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                                                                                                                               50.000,00 динара 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, Општинска управа општине Куршумлија, надлежно одељење за привреду и локални 

економски развој ће у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у 

предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и 

унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације и 

институција са територије општине Куршумлија. Акт о додели средстава за суфинсирање из ове 

позиције доноси Председник општине.  

 

4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 

                                50.000,00динара 

 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 

животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите животне 

средине, у току 2017. године планирано је обавештавање јавности о стању животне средине путем 

средстава јавног информисања. 

Члан 3. 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 

средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 

Србије", број 135/04, 36/09 и 72/09).  

Члан 4. 

 

Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Куршумлија 

утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за привреду и локални 

економски развој општине Куршумлија. 

Члан 5. 

 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза, и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба Општинске управе.  

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Куршумлија, 

Одељење за привреду и локални економски развој општине Куршумлија, пре усвајања Програма 

за наредну годину.  

Члан 6. 

 

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Куршумлија“. 

 

Број: I-02-46/2018 

Дана 30.03.2018.године. 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                              Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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22. 

 
 
 На основу 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/2007-41, 
83/2014-22 (др. закон), 101/2016-9 (др. закон), члана 8., Закона о јавној својини (Сл. гласник 
РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3, 104/2016-6 (др. закон), 108/2016-10, 113/2017-
228), члана 70. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009-105, 
81/2009-76 (исправка), 64/2010-66 (УС), 24/2011-3, 121/2012-14, 42/2013-37 (УС), 50/2013-
23 (УС), 98/2013-258 (УС), 132/2014-3, 145/2014-72) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија ("Сл. лист Општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015)  
Скупштина општине Курушумлија, на својој седници одржаној дана  30.03.2018. године 
донела је следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза општине Куршумлија да у вези земљишта за редовну 
употребу објеката које је као такво утврђено Решењима Одељења за привреду и ЛЕР, а на 
основу посебног извештаја Правобранилаштва општине Куршумлија на ранијим 
катастарским парцелама које су биле обухваћене Решењем о изузимању Скупштине 
општине Куршмлија  бр. 01-463-138 од 03.02.1978. године и у другим сличним случајевима, 
спроведе поступак за отуђење истог непосредном погодбом у смислу члана 70. Закона о 
планирању и изградњи, без накнаде, с обзиром да општина Куршумлија исто није 
исплатила ранијим корисницима. 
 2. Решењем о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта којим се уједно и 
утврђује и престанак права јавне својине досадашњег власника грађевинског земљишта – 
општине Куршумлија утврђује се и право власника објекта да право својине на 
грађевинском земљишту стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у складу са 
Законом, па се у сваком конкретном случају поставља обавеза Одељења за привреду и ЛЕР – 
имовинско правне службе, да пре потписивања Уговора о отуђењу предметног земљишта из 
јавне својине прибави од Правобранилаштва општине Куршумлије доказ да ли је то 
земљиште исплаћено ранијим власницима, као и правноваљане изјаве ранијих власника 
односно њихових наследника, дате у поступку у складу са Законом, да за предметно 
земљиште неће од општине Куршумлија захтевати накнаду. 
 3. Овлашћује се Председник општине Куршумлија, односно друго лице које он 
овласти да може у име општине Куршумлија да закључи Уговор о располагању тих 
непокретности, односно отуђењу истих без накнаде, након споровођења поступка утврђеног 
тачком 1. и 2 . ове Одлуке, као и након прибављања мишљења Правобранилаштва општине 
Куршумлија у складу са чланом 39. Закона о јавној својини. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Законом о планирању и изградњи, чланом 70. уређен је поступак за утврђивања 
земљишта за редовну употребу објеката на земљишту на којем је као носилац права 
коришћења, односно власник уписана Република Србија, Аутономна покрајина, јединица 
локалне самоуправе или правно лице чији су оснивачи Република Србија, Аутономна 
покрајина, јединица локалне самоуправе, или неко друго правно или физичко лице. 
 У поступку утврђивања земљишта за редовну употребу објекта је утврђује се следеће 
да је лице власник објекта изграђеног на таквом земљишту и да је активно легитимисан за 
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подношење захтева за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање 
грађевинске парцеле, као и други услови који су потребни у смислу члана 70. ради 
утврђивања земљишта за редовну употребу. 

На основу члана 70. Став 11 Закона о планирању и изградњи утврђује се престанак права 
јавне својине досадашњег власника грађевинског земљишта и право власника објекта да 
право својине на грађевинском земљишту стекне непосредном погодбом, по тржишној 
цени на основу тог Закона. Такво Решење представља и сснов за провођење промене у 
катастру непокретности код надлежног органа за катастар непокретности у смислу члана 
70. став 13 Закона о планирању и изградњи. 

С обзиром, да се у једном броју случајева, где је потребно утврдити земљиште за редовну 
употребу објеката, појавила ситуација, да је на таквом земљишту уписана као носилац права 
јавне својине општина Куршумлија, а да предметно земљиште никада није исплаћено 
ранијим корисницима које су биле обухваћене Решењем о изузимању Скупштине општине 
Куршмлија  бр. 01-463-138 од 03.02.1978. године и у другим сличним случајевима, у тада 
важећем катастру земљишта, то они, односно њихови законски наследници имају право да 
за то земљиште захтевају накнаду у складу са законом, што би представљало тржишну цену 
тих непокретности.  

С обзиром да је Законом о планирању и изградњи предвиђено да се у таквим случајевима 
Решењем надлежног органа – Одељења за привреду и ЛЕР утврђује земљиште за редовну 
употребу објеката, и да та лица која су изградила објекте њима стичу право да то земљиште 
приваве непосредном погодбом по тржишној цени, то се наметнуло питање тржишне цене у 
условима када општина Куршумлија исту није исплатила ранијим корисницима 
обухваћеним предметним решењем, а исти имају могућност да је захтевају, али то не желе 
јер су предметно земљиште правним пословима пренели на друге кориснике који су на 
њима изградили објекте. 

Због напред наведеног, а у циљу уподобљавања једне правне ситуације која се посебно 
наметнула применом Закона о озакоњењу објеката,  донета је Одлука као у диспозитиву, уз 
обавезу органа који спроводе ову Одлуку да испоштују све процедуре наведене у њој, као и 
друге обавезе које су предвиђене Законом о планирању и изградњи, Законом о озакоњењу, 
Законом о јавној својини, Законом о промету непокретности и подзаконским актима који 
регулишу ову област. 

 
Број: I-02-47/2018 
У Куршумлији, 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА     

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

 

23. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС,“ бр. 129/2007 и 

83/2014 – др. закон) и члана 41 Статута општине  Куршумлија  („Службени лист  општине 

Куршумлија “ број 22/08, 0809, 07/11, 15/14, 25/15 ), а у вези са Локалним антикорупцијским 

планом општине Куршумлија  („Сл. лист општине Куршумлија   бр. 24/17),   Скупштина општине  

Куршумлија дана 30.03.2018.године  доноси  следеће  
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Р Е Ш Е Њ Е 

  

1-Именује се Радовић Снажана – шеф одељења за привреду и локални економски развој  у 

Општинској управи општине Куршумлија ,као лице   задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана за општину Куршумлија  

2-Именовано лице  задужено је за  координацију одговорних субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП, и има обавезу да води рачуна о роковима за спровођење активности, да о 

доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да врши 

техничко-организационо и административно усклађивање рада службеника , намештеника и 

осталих лица  у процесу спровођења активности из ЛАП-а.  

  3- Ово Решење ступа на снагу  осмог дана од дана  објављивања у Сл. листу општине 

Куршумлија  . 

 

Број: I-02-48/2018 
У Куршумлији , дана 30.03.2018.године                                                                                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                            Дејан Ловић инг.машинства,с.р. 

24. 

  
 
 На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007-41, 83/2014-22 (др. закон), 101/2016-9 (др. закон)), и члана 120. Статута општине 
Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015) а на предлог  
Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној 
дана 30.03.2018. године  донела 
 
 

Одлуку о променама 
С Т А Т У Т А 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 



Страна 65            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5           Датум: 30.03.2018.године 

 У Статуту општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 
и 25/015), у глави VII - МЕСНА САМОУПРАВА, у члану 103. после става 4. додају се став 5.,6., 7. и 8. 
који гласе: 
 Одредбе овог члана не примењују се у поступку спровођења избора за органе месне 
заједнице, односно другог облика месне самоуправе, где ред на бирачком месту одржава 
комисија за избор савета месне заједнице као и радно председништво. 
 Забрањено задржавање у просторији у којој се одржавају избори свих лица која немају 
права и дужности у вези са спровођењем избора, док припадници полиције на дужности могу ући 
у просторију у којој се избори одржавају само ако је у њој нарушен ред и мир, на позив чланова 
комисије за избор савета месне заједнице. 
 У просторији где се одржавају избори забрањено је коришћење мобилних телефона, као и 
других средстава веза и комуникације, као и фото апарата и камера. 
 Представници средстава јавног информисања (који су реигистровани као јавни медији у 
смислу закона о инфоримсању) могу да пре почетка збора као и након њега добију извештај о току 
гласања. 
 У члану 104. ставови 3, 4, 5, 6,и 7 се бришу, а став 8. постаје став 3. 
  

Члан 2. 
 У осталом делу Статут  општине Куршумлија остаје непромењен. 
 
 
Број: I-02-49/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

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

 

25. 

 
  
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14-
др.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), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 30.03.2018.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Статут Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији бр.383а од 
23.03.2018.године. 
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II Ово  решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
 
III Решење доставити: Предшколској установи „Сунце“  и архиви. 
 
 
 
 Број: I-02-50/2018 
 У Куршумлији, 30.03.2018.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

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

26.  
 
 
 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, 15/14 и 25/15), a на предлог Општинског већа, Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  30.03.2018.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  за 2018. 

годину. 

Члан 2. 

 Саставни део одлуке је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  за 2018.годину. 

Члан 3. 

 Ову одлуку објављивити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 4. 

Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 
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Број: I-02-51/2018 
У Куршумлији, дана  30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

27. 

 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, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 30.03.2018.године, доноси 
 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 

развоја  за општину  Куршумлија за 2017.годину.   

Члан 2. 

 Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

 

Број:  I-02-52/2018 
У Куршумлији, дана  30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
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28. 

 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14-
др.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), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 30.03.2018.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на  Предлог уговора о оснивању Туристичке организације Регије 
Копаоник.  
 

 
II Ово  решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
 
III Решење доставити: Туристичкој организацији општине  Куршумлија   и архиви. 
 
 
 
 
 
 Број: I-02-53/2018 
 У Куршумлији, 30.03.2018.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

 
 

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

29. 

На основу члана 55. став 5 Закона о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010, 93/12 и 101/16), 

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 (Сл. Лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 

8/09, 7/11, 15/14 и 25/15) и Мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – 
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Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број 2673/1 од 20.03.2018. године, а на предлог 

Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 30 .03.2018. 

године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

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

општине Куршумлија за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

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

Куршумлија“. 

 

Члан 3. 

 

Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

 

Број:  I-02-54/2018 
У Куршумлији, дана: 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                         Дејан Ловић, инг. машинства,с.р. 
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30. 

  
 

На основу члана 116.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 
бр.88/17), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), 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  30.03.2018.године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О разрешењу и  именовању  чланова школског одбора  Економске школе  у 

Куршумлији 
 

 
 

I. РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови  школског одбора Економске школе  у Куршумлији и то: 
 
- Представници  локалне самоуправе 
1. Александра Гоцић 
2. Марија Пећаранин 

 
II. ИМЕНУЈУ  СЕ   чланови  школског одбора  Економске школе  у Куршумлији и то: 

 
- Представници  локалне самоуправе 
1. Душан Милијановић 
2. Живомир Обрадовић 

 
III. Мандат новоименованих  чланова  траје до истека мандата школског одбора 

Економске школе у Куршумлији. 
 

IV. Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
 

V. Решење доставити: Именованима , Економској  школи  Куршумлија, архиви. 
 
 
 
Број: I-02-55/2018 
У Куршумлији, 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                    Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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31. 

 
 
 
 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), Скупштина општине Куршумлија на  седници 
одржаној дана 30.03.2018. године,  доноси 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на допуне и измене   Ценовникa   услуга и поверених послова ЈП За 

уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2018.годину.  

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

 

Број:  I-02-56/2018 
У Куршумлији, дана 30.03.2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

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

 

32. 

 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број  129/07, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон) члана 61. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине 
Куршулмлија 22/08, 08/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), члана 19. Одлуке о ауто-такси превозу 
(Сл. Лист општине Куршумлија бр. 3/2012) и члана 18. Пословника о раду Општинског већа 
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 03/09) Општинско веће општине 
Куршулија дана 27.03.2018. године донело је  

 



Страна 72            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5           Датум: 30.03.2018.године 

 
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТО-ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

на територији општине Куршумлија 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком одређују се такси стајалишта на територији општине Куршумлија у 
складу са Одлуком о ауто такси превозу на територији општине Куршумлија. 
 

Члан 2. 
 
 Ауто-такси стајалишта у ужем центру града одређују се и то: 
 

1. У улици Палих бораца са десне стране од раскрснице са улицом 16.фебруар према 
ул. Косовској и то на 9 (девет) стајалишних места. Паркинг места би била 
обележена хоризонталном сигнализацијом V-26.3 - обојена жутом бојом са 
натписом  ''ТАXI'' и то: почев од до бензинске пумпе „Југопетрол“.  Наведена 
стајалишта обележити са помоћном таблом и натписом ''ТАXI нa 9 p.m.''. 

 
2. На простору код аутобуске станице у Куршумлији поред кеја, почев од моста преко 

реке Топлице према улазу у заштићен простор којим управља ЈКПД „Топлица“ 
Куршумлија на катастарској парцели бр. 3619 КО Куршумлија 15 паркинг места.  
Стајалиште обележити вертикалним саобраћајним знаком II-34 („забрањено 
заустављање и паркирање“) и допунском таблом „осим за ТАXI возила“. 
/алтернатива: III-32 („паркинг) и допунском таблом „само за ТАXI возила на 20 
п.м.“./ Стајалишта обележити и хоризонталном сигнализацијом V-26.3 - обојена 
жутом бојом са натписом  ''ТАXI'. 
 
 

3. На Железничкој станици, на постојећем платоу обелеђити 8 паркинг места. Паркинг 
места би била обележена хоризонталном сигнализацијом V-26.3 - обојена жутом 
бојом са натписом  ''ТАXI''.  Наведена стајалишта обележити са помоћном таблом и 
натписом ''ТАXI нa 8 p.m.''. 

 
Члан 4. 

 
 Такси возач је дужан користити стајалишта одређена чланом 3. Ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
стајалиштима, одржавању стајалишта у летњим и зимским условима стара се Јавно 
предузеће за уређивање грађевинског земљишта. 
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Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношење а објавиће се у Службеном листу 

општине Куршумлија. 
 
 
Број: II-02-24/2018-25 
Датум: 27.03.2018 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                           Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р. 

 

33. 

 

 На основу члана 22. Одлуке о Месним заједницама („Службени лист општине Куршумлија“ 
бр.3/2006, 6/2006, 7/2006 и 18/2015) и става 2. Тачке II Одлуке о расписивању избора за Савете 
месних заједница општине Куршумлија бр. I-013-47 од 30.11.2017. године, као и Одлуке о 
продужењу рокова за одржавање избора бр.  I-013-47-1 од 14.02.2018. године, Преседник 
Скупштине општине Куршумлија доноси: 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ РОКОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА  

 
I. УТВРЂУЈУ СЕ РОКОВИ за одржавање избора за Савете месних заједница општине 

Куршумлија који нису одржани због Одлуке Скупштине општине Куршумлија о 
промени Статута, за следеће месне заједнице: 

 
1. Месна заједница „ Милош Мушовић“ 

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од кружног тока десном страном улице 
Милоје Закић до капије новог гарнизона Војске Југославије, десном страном гарнизона па 
косом Боровњака до улице Баћоглавске, десном страном границе села Баћоглава и 
Куршумлије до улице Његошеве и куће Јордана Новаковића даље десном страном 
границе између селу Баћоглава и Куршумлија до реке Топлице, низводно десном страном 
реке Топлице до градског водовода, поред градског водовода до улице Вука Караџића, 
десном страном улице Вука Караџића до улице Његошеве и десном страном улице 
Његошеве до Кружног тока. 
 

2. Месна заједница „Стеван Немања“ 
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Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од зграде Ветеринарске станице 
каналом узводно до комплекса манастира Свети Никола, спољном границом комплекса 
десно, па венцем Пантићког брда до Јаблановића долине, њеном десном страном до 
почетка улице Блачке, затим средином Мирне долине све до велике кривине у 
Вељковићима-улица Р.М.Само десном страном улице све до гвозденог моста, па десном 
обалом реке Топлице све до ветеринарске станице. 
 

3. Месна заједница „Милоје Закић“ 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Ветеринарске станице, левом 
страном улице Милутина Ускоковића до улице Топличке, поред зграде 
Електродистрибуције, узводно десном страном реке Топлице до ушћа Кречанског потока у 
реку Топлицу, узводно десном страном Кречанског потока до улице Топличке испред куће 
Рајка Милошевића, даље границом села Доња Микуљана и Горња Микуљана са 
Куршумлијом испред куће Томе Јаковљевића до изнад насеља Бановића и даље границом 
насеља Лазовићи са насељем Пантићи и десно каналом до централе и Ветеринарске 
станице. 
 

4. Месна заједница „Косанчић Иван“ 
Подручје ове Месне заједнице обухвата територију од зграде ПЗП Ниш у улици Р.М.Само 
па десном страном улице Косанчић Ивана до моста преко реке Топлице па ободом 
Самоковског брда (комплетно насеље у улици Десанке Максимовић и насеље са десне 
стране ул.Косанчић Ивана до краја улице) све до Самоковског потока, а десном обалом 
потока поред железничке станице све до уливања у реку Косаницу, левом обалом реке 
Косанице све до ушћа у реку Топлицу па преко моста до почетка улице Петра Бојовића 
(насеље код Петље), левом страном улице све до петље па десном страном улице 
Р.М.Само до прве кривине одатле венцом брда до насеља Савићи, па сеоским путем који 
води венцем брда до нове сточне пијаце у Мачковцу, затим левом страном Блачке улице  
све до Мирне долине, њеном левом страном до велике кривине у Вељковићима, па левом 
страном улице Р.М.Само све до зграде ПЗП-а. 
 

5. Месна заједница „Радош Јовановић Сеља“ 
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од аутобуске станице десном страном 
улице Немањине до улице Косовске, десном страном улице Косовске до Џубокса, левом 
страном ограде Дечјег вртића „Сунце“ до ограде гарнизона Војске Југославије, левом 
страном ограде Војске Југославије до излазне капије гарнизона Војске Југославије у улици 
4.Јули, десном страном улице 4.Јули до улице Милоје Закић, десном страном улице 
Милоја Закића до Кружног тога и улице Његошеве, десном страном улице Његошеве до 
улице Вука Караџића, десном страном улице Вука Караџића обухватајући фудбалско 
игралиште и градски водовом до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице 
до аутобуске станице. 
 

6. Месна заједница „Дрина Павловић“ 
Подручје ове Месне заједнице обухвата део грда од моста на реци Топлици код ДОО 
„Металац“ левом страном улице Немањине до улице Косовске, левом страном улице 
Косовске до Железничке станице обухватајући железничку станицу, преко реке Бањске до 
бившег ресторана на Самокову, низ Самоково до ушћа реке Бањске у реку Топлицу, 
узводно левом страном реке Топлице до моста код ДОО“Металац“. 
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7. Месна заједница  „Гвоздени Пук“ 
Подручје ове Месне заједнице обухвата део од зграде Џубокса левом страном ограде 
Дечјег вртића до Старе касарне па ивицом ограде касарне до улице 4.Јули левом страном 
до капије Нова касарна, па ивицом њене ограде до баћоглавског потока, левом страном 
потока узводно до кућа Симића, па левом страном улице Старине Новака до кућа Ђукића, 
одакле прати границе Катастарских општина Куршумлија и Баћоглава тј.венцем и ободом 
насеља све до марковићког потока његовом левом страном преко велике кривине 
низводно све до ушћа у реку Бањску, левом обалом реке Бањске низводно све до испред 
Железничке станице одакле до ограде Дечјег вртића код Џубокса. 
 

8. Месна заједница – Барлово 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Барлово, Богујевац, Горње 
Точане, Доње Точане и Ново село. 
 

9. Месна заједница Доња Микуљана 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Доња Микуљана, Горња 
Микуљана, Дубрава, Данковиће. 
 

10. Месна заједница – Добри До 
 Подручје ове Месне заједнцие обухвата насељена места Добри До, Трпезе, Трн и 
Секирача. 
 

11. Месна заједница – Пролом 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Пролом и Велико 
Пупавце. 
 

12. Месна заједница – Рударе 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Рударе. 
 

13. Месна заједница – Куршумлијска Бања 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Куршумлијска Бања, 
Врело, Крток, Вукојевац, Дабиновац, Тачевац, Љуша, Трмка и Штава. 
 

14. Месна заједница – Тмава 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Тмава. 
 

15. Месна заједница – Коњува  
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Коњува и Перуника. 
 

16. Месна заједница – Кастрат 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Кастрат и Висока. 
 

17. Месна заједница Иван Кула 
 Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Иван Кула, Ђаке, 
Свињиште и Заграђе. 
 

18. Месна заједница Пепељевац 
 Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место – село Пепељевац. 
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II. Избори за Савете Месних заједница општине Куршумлија из тачке I. ове Одлуке 

одржаће се у периоду од 20.04.2018 – 20.07.2018. године, а тачни датуми одржавања 
избора за Савете наведених месних заједница ће се утврђивати у складу са месним 
приликама, о чему ће се грађани месне заједнице на коју се избори односе бити 
упознати у складу са статутом те месне заједнице. 
 

III. Уколико се у остављеном року избори не одрже у свим месним заједницама рок ће се 
продужити посебном одлуком. 

 
IV. Изборима за Савете месних заједница руководи изборна комисија именована од 

стране Општинског већа општине Куршумлија на основу одредаба Закона о локалној 
самоуправи, Статута и Одлуке о месним заједницама општине Куршумлија, а спроводи 
их радно председништво.  
 

V. Идентификација бирача који имају право гласа врши се на основу важече личне карте 
исчитавањем места пребивалишта, односно утврђује се на основу другог одговарајућег 
документа из којег је могуће утврдити пребивалиште у моменту гласања.  
 

VI. О реду на месту гласања стара се радно председништво у складу са одредбама 
Правила о раду бирачких одбора са последњих одржаних избора за одборнике.  
 

VII. Прва конститутивна седница Савета се, по могућству одржава одмах након 
верификације мандата члановима Савета, а најкасније у року од 7 дана. 
 

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

 
 Број: I-013-47-2 
 У Куршумлији, дана 10.04.2018.године 
  

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