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                                                                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                                        ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  

ГОДИНА 2017  БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП За уређивање грађевинског земљишта 
„Куршумлија“  бр.317 од 24.03.2017.године као и финансијски извештај за период од  
01.01.2016.године до 01.12.2016.године. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“,  
рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-100 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

2. 
 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
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I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈПКД „Топлица“ у Куршумлији за 2016 годину бр.213 
од 27.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

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

Број:  I-02-101 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

3. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља Куршумлија за 2016.годину  бр. 720 од 
13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Дому здравља, рачуноводству и архиви. 
 

Број:  I-02-102 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

4. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.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 

2016 годину бр.73 од 15.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-103 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.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 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К 

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

2016. годину бр.031-594-01/17 од 13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину.   

II Закључак  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад „Боровњак“, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-104 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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6. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017. године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Куршумлија за 2016.годину као и 
финансијски извештај за 2016.годину бр.35 од 13.03.2017.године. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

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

Број:  I-02-105 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.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 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017. године,  
доноси 
   

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија за 2016 
годину бр.170 од 14.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

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

Број:  I-02-106 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
          Дејан Ловић ,инг.машинства,с.р. 
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8. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Економске школе у Куршумлији за 2016.годину бр.88 
од 13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Економској школи, рачуноводству и архиви. 
 

Број:  I-02-107 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

9. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Гимназије у Куршумлији за 2016 годину бр.146 од 
10.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II  Закључак објавити „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Гимназији, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-108 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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



Страна 180      СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 4      Датум: 31.03.2017.године 

 
 

10. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-

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), на предлог Општинског већа општине 

Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији за 2016 годину 

бр.04-342 од 13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број:  I-02-109 
У Куршумлији, дана  31.03.2017.година 
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 и 83/14-

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), на предлог Општинског већа општине 

Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија за 2016.годину 

бр.316-02 од 13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину бр.119-04 од 

10.03.2017.године. 

II    Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити:ОШ „Милоје Закић“, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-110 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

12. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-

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), на предлог Општинског већа општине 

Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза Куршумлија за 2016 годину као и 

финансијски извештај за 2016.годину. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

 
Број: I-02-111 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.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 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савеза за школски спорт за 2016 годину као и 
финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

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

Број: I-02-112 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
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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 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 31.03.2017. године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације општине Куршумлија за 
2016. годину бр.54 од 13.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Туристичкој организацији, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-113 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
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 и 83/14-
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), на предлог Општинског већа општине 
Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 31.03.2017.године,  
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке у Куршумлији за 2016. годину  
бр.26/2017 од 10.03.2017.године као и финансијски извештај за 2016.годину. 
 

II  Закључак  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Народној библиотеци, рачуноводству и архиви. 
 

Број:  I-02-114 
У Куршумлији, дана 31.03.2017.године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.  

16. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-
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  31.03.2017.године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
за територију  општине Куршумлија за 2017. годину. 

Члан 2. 
 Саставни део одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију општине Куршумлија за 2017.годину. 

Члан 3. 
 Ову одлуку објављивити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 4. 
Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

 
 

Број: I-02-115 
У Куршумлији, дана  31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

17. 
 

На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 
број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09 – др.закон,  43/2011 – одлука УС и 14/2016) и члана 41. 
став 1. тачка 7. Статута Општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, број 22/08, 
8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), и добијеног мишљења Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 31.03.2017.године, 
донела је: 
 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за  заштиту животне средине 
општине Куршумлија за 2017. годину 

 
Члан 1. 
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Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2017. године планирају у области заштите и унапређења животне 
средине.За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Куршумлија у 
укупном износу од 3.000.000,00 динара, а како је то предвиђено у разделу Заштита животне 
средине позиција 106 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                                           200.000,00динара 

 
У току 2017. године планира се праћење следећих параметара:  
- праћење квалитета ваздуха,  
- праћење нивоа комуналне буке,  
- мерења у ванредним ситуацијама 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: 
2.600.000,00   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 ванредним ситуацијама у слуцају хемијског удеса 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из 
Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим 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) 
                   

100.000,00 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 
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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 
        
                            100.000,00динара 

 
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-02-116 
Дана: 31.03.2017.године 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                  Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
        

 18. 
 

На основу члана 59.став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 41.и 80.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
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Куршумлија“ бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 31.03.2017.године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија“ бр.8/2009, 16/2010, 4/2013 и 3/2015) у члану 11 после речи издавање 
обавештења о намени грађевинске парцеле додају се речи: 
„унапређење примене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и 
комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног 
софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и 
установама чији је оснивач општина; успостављање услова  за развој и одржавање географског 
информациониог система (ГИС-а)- унос података, обрада, управљање, упити и анализе, 
визуелизација , извештавање и дистрибуција”. 
 

Члан 2. 
 

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

Број: I-02-117 
Дана: 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               

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

19. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/014-
др.закон), на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана  31.03.2017.године донела је  

 
Одлуку о  измени и допуни Одлуке о комуналној инспекцији  

(«Сл.лист општине Куршумлија» бр. 20/2012) 
 

Члан 1. 
Кад комунални инспектор оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни 

преступ или кривично дело дужан је да без одлагања поднесе пријаву за учињени привредни 
преступ или кривично дело, односно изда прекршајни налог у складу са одредбама Закона о 
прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС). 

 
Члан 2. 
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У Одлуци о комуналној инспекцији(«Сл.лист општине Куршумлија», бр. 20/2012), мења се 
члан 15. и гласи:  

Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара, казниће се за прекршај правно лице ако: 
- Комуналном инспектору не пружи личне и друге тражене податке, или га на други начин 

онемогућава и омета у вршењу службене дужности, односно не достави тражене податке, 
у одређеном року или достави нетачне податке (члан 6. Став 1.) 

- Не поступи по налогу, односно наређењу из решења комуналног инспектора (члан 8.). 
 

Члан 3. 
Мења се члан 16. и гласи: 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, казниће се приватни предузетник, ако 

учини прекршај из члана 15. став 1. 
 

Члан 4. 
Мења се члан 17. и гласи: 
Новчаном казном у износу од  10.000,00  динара, казниће се физичко лице, ако учини 

прекршај из члана 15. став 1. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-02-118 
У Куршумлији, дана: 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

20. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/014-
др.закон), на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 31.03.2017.  године донела је  
 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о канализацији  
(«Сл.лист општине Куршумлија» бр. 20/2012) 

 
Члан 1. 

У Одлуци о канализацији («Сл.лист општине Куршумлија», бр. 20/2012), мења се члан 42. и 
гласи:  

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај јавно Комунално 
предузеће:  
ако не изведе канализациони прикључак у року из члана 17. ове Одлуке 
ако не изврши пражњење септичке јаме у року предвиђеном чланом 21. ове Одлуке 
ако прикључи објекат на јавну канализацију супротно одредбама члана 23. ове Одлуке 
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ако изврши прикључење атмосферске канализације на јавну канализацију (чл. 24.) 
ако не поступи по одредбама члана 37. ове Одлуке 
ако у случају дејства више силе дође до сметњи, оштећења и немогућности одвођења воде из 
јавне канализације и канализације за посебне намене због тога што ови објекти и уређаји нису 
били у исправном стању и уредно одржавани (чл. 28.). 
ако не поступи на начин прописан чланом 29. ове Одлуке. 
Новчаном казном у износу од 10.000,00  динара казниће се за наведене прекршаје и одговорно 
лице у јавном Комуналном предузећу. 
 

Члан 2. 
Мења се члан 43. и гласи: 
Новчаном казном од 100.000,00  динара казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице: 
ако изводи радове у непосредној близини канализационе мреже без сагласности 
ако неовлашћено изводи канализациони прикључак 
ако не поступи по одредбама члана 16. ове Одлуке 
ако не предузме мере за прикључење објекта на канализациону мрежу у року из члана 18 ако 
поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке 
ако не омогући радницима јавног Комуналног предузећа вршење контроле исправности кућне 
канализације и узимање узорака ради контроле исправности отпадних вода (чл. 32.). 
Новчаном казном од 10.000,00  динара за наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу. 
За прекршај из овог члана казниће се приватни предузетник казном у износу од 50.000,00  динара. 
 

Члан 3. 
Мења се члан 44. и гласи: 
Новчаном казном од 5.000,00  динара казниће се физичко лице за прекршај: 

ако неовлашћено изводи канализациони прикључак (чл. 15.) 
ако се не придржава одредаба члана 21. ове Одлуке 
ако поступи супротно одредбама члана 34. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Мења се члан 45. и гласи: 
Новчаном казном у износу од 5.000,00  динара казниће се физичко лице за прекршај: 

ако изводи радове у непосредној близини канализационе мреже без сагласности јавног 
Комуналног предузећа (члан 13.). 
ако не поступи по одредбама члана 16. ове Одлуке 
ако не предузме мере за прикључивање објеката на јавну канализацију у року из члана 18. ове 
Одлуке 
ако не поступи по одредбама члана 22. ове Одлуке 
ако не омогући радницима јавног Комуналног предузећа вршење контроле исправности кућне 
канализације и узимање узорака ради контроле исправности отпадних вода (чл. 32.). 
ако услед непрописне употребе кућне канализације дође до загушења и оштећења јавне 
канализације (чл. 33.). 
ако поступи супротно забранама из члана 36. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 

Број: I-02-119 
 У Куршумлији, дана  31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

21. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/014-
др.закон) на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 31.03.2017.године донела је  
 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о  утврђивању радног времена у области трговине на мало 
угоститељства и занатства 

(«Сл.лист општине Куршумлија» бр. 20/2012) 
 

Члан 1. 
У Одлуци утврђивању радног времена у области трговине на мало угоститељства и 

занатства  («Сл.лист општине Куршумлија», бр. 20/2012), мења се члан 13. и гласи:  
Новчаном казном од 100.000,00  динара казниће се за прекршај правно лице које се не придржава 
прописаног радног времена. 
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном од 50.000,00  динара казниће се за прекршај приватни предузетник ако се не 
придржава прописаног радног времена. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-02-120 
У Куршумлији, дана: 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

 
22. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/014-
др.закон), на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 31.03.2017.  године донела је  
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Одлуку о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на 

територији општине Куршумлија 
 («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 6/2015) 

 
Члан 1. 

У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине 
Куршумлија («Сл.лист општине Куршумлија», бр. 6/2015), мења се члан 27. и гласи:  
Новчаном казном у износу од 5.000  динара казниће се физичко лице ако: 

1. Држи копитаре, папкаре, куниће и живину противно ставу 1. члана 7. ове одлуке; 
2. Држи копитаре и папкаре ван простора прописаних ставом 2. члана 8. ове одлуке; 
3. Објекат у коме држи копитаре и папкаре није прописно удаљен од најближег стамбеног 

или пословног објекта на суседној парцели (члан 8. став 3.); 
4. Није прибавио претходну сагласност свих сувласника породичне куће (члан 8. став 4.); 
5. Држи живину ван простора прописаних ставом 1. члана 9. ове одлуке; 
6. Објекат у коме држи живину није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног 

објекта на суседној парцели (члан 9. став 2.); 
7. Није прибавио претходну сагласност свих сувласника, односно власника породичне куће 

(члан 9. став 3.); 
8. Држи куниће ван простора прописаних ставом 1. члана 10. ове одлуке; 
9. Објекат у коме држи куниће није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног 

објекта на суседној парцели (члан 10. став 2.); 
10. Није прибавио претходну сагласност свих сувласника, односно власника породичне куће 

(члан 10. став 3.); 
11. Објекат у коме држи голубове није прописно удаљен од најближег стамбеног или 

пословног објекта на суседној парцели и ако није прибавио претходну сагласност свих 
власника станова и посебних делова зграде, сувласника породичне куће, односно 
сагласности свих власника породичних кућа (члан 12. став 1., 2. и 3.); 

12. Поступа супротно забрани из члана 14. став 2. ове одлуке; 
13. Држи пса или мачку у заједничким просторијама стамбене зграде без претходно 

прибављене сагласности свих власника станова и посебних делова зграде (члан 14. став 
1.); 

14. Поступа супротно одредби става 2. члана 14. ове одлуке;  
15. Није прибавио претходну сагласност свих власника станова и посебних делова зграде, 

сувласника породичне куће, односно сагласности свих власника породичних кућа (члан 15. 
став 1.); 

16. Објекат у коме држи пса није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели, односно кућа у дворишту са већим бројем породичних кућа 
(члан 15. став 2.); 

17. Поступа супротно одредби члана 16. ове одлуке; 
18. Изводи пса на јавну површину без поводника (члан 18. став 1.); 
19. Уводи псе и мачке у објекте из  става 1. члана 19. ове одлуке; 
20. Не истакне на видном месту обавештење о слободном увођењу, односно забрани 

увођења паса и мачака у објекат (члан 19. став 2.); 
За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се правно лице новчаном казном у 

износу од  100.000,00  динара. 
За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од  5.000,00  динара. 
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За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се предузетник новчаном казном у износу од  
50.000,00  динара. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
Број: I-02-121 
У Куршумлији, дана: 31.03.2017.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 83/014-
др.закон), на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана  31.03.2017. године донела је  

 
Одлуку о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће 

(«Сл.лист општине Куршумлија» бр. 20/2012) 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одржавању чистоће(«Сл.лист општине Куршумлија», бр. 20/2012), мења се 

члан 50. и гласи:  
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај   Ј.К.П. “Топлица” ако: 

 не очисти јавну површину о чијој чистоћи се стара у оквиру утврђеног програма 
(чл.5.). 

 Не поднесе надлежном органу општине Куршумлија план чишћења и изношења 
смећа за наредну годину (чл. 5.) 

 На јавној површини о чијој се чистоћи стара не постави корпе за отпатке или их не 
празни и не одржава уредно (чл. 7.). 

 поступи противно одредбама из члана 8. ове Одлуке. 

 Не поступи у складу са чланом 10. 

 Улице и тргове не очисти и не полива (чл. 11.). 

 поступи противно одредби члана 26. ове Одлуке. 

 Не дезинфикује судове за смеће сходно одредби члана 27. став 1 и став 3. 

 износи смеће и отпатке противно одредби чл. 30. ове Одлуке. 

 Не поступи по одредби члана 32. ове Одлуке. 

 Не поступи у складу са одредбама чл. 33. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном у износу од 
10.000,00  динара. 

Члан 2. 
Мења се члан 51. и гласи: 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице 
ако: 

 не очисти јавну површину из чл. 2., 3., 5., и 6. ове Одлуке и не очисти површину испред 
објекта или неизграђеног грађевинског земљишта које користи. 
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 Не поступи у складу са чланом 10 ове Одлуке. 

 ако Месне заједница не поступи по члану 14. ове Одлуке. 

 ако власник или корисник не поступи по члану 15. ове Одлуке. 

 ако власник или корисник не поступи по члану 16. ове Одлуке. 

 не извози сакупљени снег по програму приоритета зимске службе (чл. 17.). 

 Не очисти снег са тротоара испред зграде или га не посипа сољу у складу са чл. 18. и 19. 
ове Одлуке. 

 не уклања снег са коловоза (чл. 20.). 

 Не поступи у складу са чл. 21. и 22. ове Одлуке. 

 спаљује, уништава или закопава кућно смеће или уништава секундарне сировине супротно 
законским прописима (чл. 25.). 

 уништава, оштећује или помера са прописане локације контејнер за смеће (чл. 27. став 2. и 
став 4.). 

 не обавести комунално предузеће о насталим променама (чл. 28.). 

 поступи супротно одредбама чл.34 ове Одлуке. 

 Поступи противно забранама из чл. 35. ове Одлуке. 

 Не очисти јавну површину у складу са чл. 36. ове Одлуке. 

 Не поступи по чл. 37. ове Одлуке. 

 Поступи противно забранама из члана 38. ове Одлуке. 

 Поступи супротно одредбама чл. 39., 40. и 41.  ове Одлуке. 

 Не врши превоз, утовар, истовар робе и другог материјала у складу са  чл. 42. и 43. ове 
Одлуке. 

 Не одржава чистоћу и по завршетку радног времена не очисти тротоар и коловоз у складу 
са чл. 44. ове Одлуке. 

 Поступи супротно одредбама чл. 45. и 46. ове Одлуке. 
             Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном од 50.000,00  динара казниће се приватни предузетник ако учини прекршај из 
става 1. овог члана. 
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1. овог 
члана. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-02-122 
У Куршумлији, дана  31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

24. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/014-
др.закон) на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 
88/2011 и 104/2016), и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине 
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Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 31.03.2017.године донела је  

 
Одлуку о измени и допуни Одлуке о водоводу града Куршумлија 

 
Члан 1. 

У Одлуци о водоводу града Куршумлије («Сл.лист општине Куршумлија», бр. 20/2012), 
мења се назив Одлуке и гласи Одлука о јавним водоводима на подручју општине Куршумлија. 
 

Члан 2. 
Члан 1. мења се и гласи: Овом Одлуком се прописује управљање и газдовање јавним 

водоводима на подручју општине Куршумлија, услови за снабдевање потрошача пијаћом водом и 
поступак одржавања и коришћења јавних водовода на подручју општине Куршумлија. 

Члан 3. 
Члан 5. мења се и гласи: Комуналну делатност снабдевање водом за пиће на подручју 

општине Куршумлија врши ЈПКД «Топлица» из Куршумлије. 
Члан 4. 

Члан 9. мења се и гласи: У случају веће несташице воде и потешкоћа у снабдевању водом 
предузеће за газдовање јавним водоводом је дужно да предузме мере за ограничење потрошње, 
за које мора добити сагласност Општинског Већа. 

Члан 5. 
У члану 13. мења се став 2. и гласи: Програм из претходног става мора бити усаглашен са 

програмом ЈП «Куршумлија», програмима Месних заједница и планом општине Куршумлија. 
Члан 6. 

Члан 20. став 1. мења се и гласи: Све врсте радова на јавном водоводу и на водоводном 
прикључку до вентила испред водомера изводи искључиво предузеће за газдовање јавним 
водоводом. 

Члан 7. 
Члан 45. мења се и гласи: Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара казниће се 

предузеће за газдовање водоводом ако: 
Прикључи унутрашње водоводне инсталације на јавни водовод власника објекта који није 
приложио одобрење за изградњу (чл.19). 

Одобри прикључак на изграђену водоводну мрежу за коју претходно није прибављена 
употребна дозвола (чл. 15). 

Одобри кућни прикључак или изврши прикључење објекта који није спојен са јавном 
канализацијом или нема прописно изграђену септичку јаму (чл. 16). 
Потрошаче воде снабдева хемијски и бактериолошки неисправном водом (чл. 10). 
Не врши редовну хемијску и бактериолошку анализу исправности воде (чл. 10). 
Не искључи потрошаче воде привремено или трајно због случајева предвиђених чланом 34. 
Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у предузећу за 
газдовање водоводом за прекршаје из овог члана. 
 

Члан 8. 
Члан 46. мења се и гласи: Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара казниће се 

предузеће за газдовање водоводом ако: 
Прикључи унутрашње водоводне инсталације на јавни водовод власника објекта који није 
приложио одобрење за изградњу (чл.19). 
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Одобри прикључак на изграђену водоводну мрежу за коју претходно није прибављена употребна 
дозвола (чл. 15). 

Одобри кућни прикључак или изврши прикључење објекта који није спојен са јавном 
канализацијом или нема прописно изграђену септичку јаму (чл. 16). 
Потрошаче воде снабдева хемијски и бактериолошки неисправном водом (чл. 10). 
Не врши редовну хемијску и бактериолошку анализу исправности воде (чл. 10). 

Не искључи потрошаче воде привремено или трајно због случајева предвиђених чланом 
34. Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у предузећу за 
газдовање водоводом за прекршаје из овог члана. 
 

Члан 9. 
Члан 47. мења се и гласи: Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће или друго правно лице: 
Ако самовласно изврши прикључење својих водоводних инсталација на јавни водовод (чл. 25.). 
Ако омогући трећим лицима да преко свог прикључка без сагласности предузећа за газдовање 
водоводом изврши прикључење кућне водоводне инсталације (чл. 25.). 
Ако без сагласности предузећа за газдовање водоводом изврши прикључење својих инсталација 
преко кућног прикључка другог потрошача (чл. 25.). 
Ако без сагласности предузећа за газдовање водоводом изврши спајање сопственог водовода 
преко своје водоводне инсталације са јавним водоводом – мешање воде (чл. 25.). 
Ако се не придржава прописаних мера о рационалном снабдевању водом. 
За случај самовласног прикључивања на јавни водовод изрећи ће се мера обавезног искључења 
водоводних инсталација са јавног водовода. 
За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00  динара и одговорно 
лице у предузећу или другом правном лицу. 
За прекршај из овог члана казниће се приватни предузетник казном у износу од 50.000,00 динара  
динара. 
 

Члан 10. 
 
Члан 48. мења се и гласи:  
Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара казниће се предузеће или друго правно лице за 
прекршај и то: 
Ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто и водомер не заштити од 
ниских температура (чл. 28). 
Ако без сагласности предузећа за газдовање водоводом скида или замењује водомер (чл.25). 
Ако изврши уземљење електричних уређаја и апарата за водоводне инсталације (чл. 25).  
Новчаном казном у износу од 10.000,00  динара за прекршај из овог члана казниће се и одговорно 
лице у предузећу или другом правном лицу. 
За прекршај из овог члана казниће се приватни предузетник казном у износу од 50.000,00 динара. 
 

Члан 11. 
Члан 49. Мења се и гласи: 
Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара казниће се предузеће или друго правно лице за 
прекршај и то: 
Ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто и водомер не заштити од 
ниских температура (чл. 28). 
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Ако без сагласности предузећа за газдовање водоводом скида или замењује водомер (чл.25). 
Ако изврши уземљење електричних уређаја и апарата за водоводне инсталације (чл. 25).  
Новчаном казном у износу од 10.000,00  динара за прекршај из овог члана казниће се и одговорно 
лице у предузећу или другом правном лицу. 
За прекршај из овог члана казниће се приватни предузетник казном у износу од 50.000,00 динара. 
 

Члан 12. 
 

Члан 50. Мења се и гласи: 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се грађанин – потрошач воде: 
Ако се на придржава прописаних мера о рационалном снабдевању водом (чл. 9). 
Ако не одржава уредно склониште за водомер (чл. 28). 
Ако изврши уземљење електричних уређаја и апарата за водоводне инсталације (чл. 25). 
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-02-123 
У Куршумлији, дана: 31.03.2017.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. 129/2007 и 83/014-
др.закон), члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011 и 
104/2016), одредби члана 167–185. Закона о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС)  и члана 41. Статута општине Куршумлија (“Службени 
лист општине Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, 
Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана  31.03.2017.године донела је 
  

Одлуку о измени и допуни Одлуке о такси превозу 
(«Сл.лист општине Куршумлија» (бр. 3/2012, 4/2013, 1/2014, 5/2014 и 9/2016) 

 
Члан 1. 

У Одлуци о такси превозу («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 3/2012, 4/2013, 1/2014, 5/2014 и 
9/2016), мења се члан 30. додаје се став 6 који гласи:  
 „У вршењу инспекцијског посла, поред законских овлашћења инспектор у чијој је надлежности 
вршење надзора над применом ове Одлуке је овлашћен да изда прекршајни налог прописан овом 
Одлуком, као и да поднесе захтев за вођење прекршајног поступка.“ 
 

Члан 2. 
 У Одлуци о такси превозу («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 3/2012, 4/2013, 1/2014, 
5/2014 и 9/2016), мења се члан 33. став 1 који сада гласи:  
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„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара на лицу места, казниће се за прекршај 
предузетник ако:“ 
 

Члан 3. 
 У Одлуци о такси превозу («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 3/2012, 4/2013, 1/2014, 
5/2014 и 9/2016), мења се члан 34. став 1 који сада и гласи:  

„Ако физичко лице обавља такси превоз, а није регистрован за ту делатност, сматра се да 
врши превиз путника супротно члановима 7., 8. и 9. ове Одлуке, и казниће се на лицу места 
новчаном казном од 10.000,00 динара.“ 
      

Члан 4. 
У свему осталом Одлука о такси превозу («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 3/2012, 

4/2013, 1/2014, 5/2014 и 9/2016) остаје непромењена. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-02-124 
У Куршумлији, дана: 31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

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

26. 
 

На основу члана 20.став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 29.став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/2015-аутентично тумачење,68/2015 и 
62/2016-одлука УС),члана 1. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских 
установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС“, бр.80/10), члана 41.Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 
и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 31.03.2017.године, донела 
је: 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о мрежи основних школа у општини Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр.3/2012, 17/2012, 2/2014 и 1/2015) врше се следеће измене и допуне: 
У члану 2. став 1 тачка 2 после речи „Пролом бања“  брише се реч „и“ , а после речи „село 
Дединце засеок „Пећанци“ додају се речи „ и Иван Кула“. 
 

Члан 2. 
 У осталом делу Одлука о мрежи основних школа у општини Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр.3/2012, 17/2012, 2/2014 и 1/2015) остаје непромењена. 
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Члан 3. 
 Одлуку  о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у општини Куршумлија 
доставити Министарству просвете за давање сагласности. 
 

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

Куршумлија“. 
Број: I-02-125 
Дана:  31.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               

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

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
I Законски основ за доношење Одлуке 
Законски однос за доношење ове Одлуке садржан је  у члану 4. Закона о комуналним 
делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), према коме јединица локалне самоуправе 
уређује обављање комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 
квалитет комуналних услуга. 
 
II Разлози за доношење Одлуке 
Уз члан 1. и 2. – Усклађивање назива Одлуке са ставом републичког комуналног инспектора да 
насељено место Куршумлија није град и да овом Одлуком требају бити обухваћени сви јавни 
водоводи на подручју општине Куршумлија. 
Уз члан 3. – Усклађивање Одлуке са ставом републичког комуналног инспектора и одредбама 
Закона о комуналним делатностима да комуналну делатност снабдевање водом за пиће може 
обављати искључиво јавно предузеће које је основала јединица локалне самоуправе. 
Уз члан 4. – Утврђивање поступка за предузимање мера у случају отежаног снабдевања водом из 
јавних водовода. 
Уз члан 5. – Фонд за грађевинско земљиште не постоји а његове надлежности преузело је ЈП 
„Куршумлија“. 
Уз члан 6. – Исправља се грешка у члану 20. Одлуке, да предузеће за газдовање јавним водоводом 
изводи све радове на прикључку до вентила иза водомера а треба да гласи до вентила испред 
водомера. 
Уз члан 7. – 12. Усклађивање са Изменама и допунама Закона о прекршајима. 
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