Страна 105

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ГПДИНА 2014 БРПЈ 7

КУРЩУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и шлана
120. Статута ппщтине Курщумлија („Сл. лист ппщтине Курщумлија“ бр. 7/11, 22/08), а на
предлпг групе пдбпрника ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј дана 04.08.2014. дпнела
је
П Д Л У К У
П приступаоу измени и дппуни Статута ппштине Куршумлија
Шлан 1.
Усваја се предлпг групе пдбпрника и приступа се измени и дппуни Статута ппщтине
Курщумлија, у смислу ппднетпг предлпга, а на пснпву шл. 120 Статута ппщтине Курщумлија.
Шлан 2.
Нацрт акта п измени Статута ппщтине Курщумлија припремиће кпмисија у следећем
саставу:
Марија Миленкпвић – секретар Скупщтине ппщтине Курщумлија
Драган Видић – нашелник Ппщтинске управе
Лидија Миладинпвић – пдбпрник Скупщтине ппщтине Курщумлија
Шлан 3.
Кпмисија из шлана 2. пве пдлуке припремиће акт п измени и дппуни Статута ппщтине
Курщумлија у смислу ппднетпг предлпга, а схпднп шлану 120. Статута ппщтине Курщумлија и
дпставити Скупщтини ппщтине Курщумлија, пре пдржаваоа седнице на кпјпј ће се пдлушивати
п дпнпщеоу измене и дппуне.
Шлан 4.
Пву пдлуку дпставити шланпвима кпмисије.
Шлан 5.
Пву пдлуку пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија.

Брпј: I-02-97/2014
У Курщумлији, дана 04.8.2014. гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 39.став 2.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и
шлана 52.а у вези шлана 51.став 1.ташка 2.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011),и шлана 21.Ппслпвника п раду Скупщтине ппщтине
Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.14/2012), Скупщтина ппщтине Курщумлија на
свпјпј седници пдржанпј дана 04.08.2014.гпдине дпнела је следеће
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РЕЩЕОЕ
I.

РАЗРЕЩАВА СЕ дужнпсти заменика председника Скупштине ппштине
Куршумлија Зпран Стпшић пре истека мандата, на предлпг групе пд 14
пдбпрника Скупштине ппштине Куршумлија.

II.

Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити именпванпм, перспналнпј служби и архиви.

Брпј: I-02-96/2014
У Курщумлији, 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 28. Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“ 119/2012) и
шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија („Службени лист ппщтине Курщумлија “бр. 22/08, 8/09
и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници дана 04.08.2014. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П СПРПВПЂЕОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА ЗА
ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ШИЈИ ЈЕ ПСНИВАШ ППЩТИНА КУРЩУМЛИЈА
Шлан. 1
Ппкреће се ппступак спрпвпђеоа јавнпг кпнкурса за именпваое директпра на перипд пд 4
гпдине јавних предузећа шији је псниваш ппщтина Курщумлија и тп:
-

Јавнпг предузећа Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое и прпјектпваое и
стамбене ппслпве ппщтине Курщумлија;
Јавнпг предузећа за управљаое, кприщћеое и изградоу сппртских и рекреативних
пбјеката „Курщумлија“.

Шлан. 2
Скупщтина ппщтине Курщумлија расписује и утврђује текст јавних
именпваое директпра јавних предузећа из шл. 1 пве Пдлуке.

кпнкурса за

Пглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра из ст. 1 пвпг шлана саставни је деп
Пдлуке.
Шлан 3.
Пглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра јавних предузећа из шл. 1 пве Пдлуке
пбјавити у службенпм гласнику РС, дневнпм листу „Пплитика“ и на званишнпј интернет
презентацији ппщтине Курщумлија www.kursumlija.org.
Шлан 4.
Кпмисија за именпваое Скупщтине ппщтине Курщумлија кпју је пбразпвала Скупщтина
ппщтине Курщумлија спрпвпди јавни кпнкурс за именпваое директпра јавних предузећа из шл.
1 пве Пдлуке.
Шлан 5.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
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Брпј: I-02-98/2014
Курщумлија, 04.08.2014. гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 43. Закпна п бучетскпм систему (”Службени гласник РС”, брпј 9/2002,
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009,73/2010,93/2012,62/2013
63/2013), шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (”Службени гласник РС”, брпј 129/07) и
шлана 41 Статута ппщтине Kурщумлија(Службени лист Ппщтине Курщумлија бр.22/08, 8/09 и
7/011),а на предлпг Ппщтинскпг већа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија је на седници пд
04.08.2014.гпдине, дпнела:
ИЗВЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ ПДЛУКЕ П ДППУНСКПМ БУЧЕТУ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ЗА ПЕРИПД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГПДИНУ
I ППЩТИ ДЕП
Шлан 1.
Примаоа и издаци бучета ппщтине Курщумлија за 2014. гпдину,
птплата дуга, утврђени су у следећим изнпсима и тп:

задуживаоа и

БИЛАНС

Ппис
1
I. УКУПНА ПРИМАОА
ТЕКУЋИ ПРИХПДИ
1. Ппрески прихпди
1.1. Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне дпбитке
(псим сампдппринпса)
1.2. Сампдппринпс
1.3. Ппрез на импвину
1.4. Ппрез на дпбра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.6. Пстали ппрески прихпди
2. Неппрески прихпди, пд шега
- наплаћене камате
- прихпди пд игара на срећу
2.1. Прихпди из бучета
3. Примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине
4. Дпнације
5. Трансфери
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХПДИ
1. Расхпди за заппслене
2. Кприщћеое рпба и услуга
3. Птплата камата
4. Субвенције
5. Права из спцијалнпг псигураоа

Щифра
екпнпмске
класификације
2
7+8+9
7
71
711
711180
713
714
716+719
74
7411
7422
79
8
731+732
733
4
41
42
44
45
47

Средства
бучета

из

3
727.500.000,00
722.500.000.00
314.800.000.00
230.050.000.00

52.650.000.00
22.100.000.00
10.000.000.00
35.200.000.00

3.000.000.00
369.500.000.00
727.500.000,00
585.123.200,00
172.407.600,00
147.742.000.00
65.000.000,00
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54.350.000,00

6. Пстали расхпди
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХПДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАОА ПП ПСНПВУ ПТПЛАТЕ КРЕДИТА
И
ПРПДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ
МИНУС ИЗДАЦИ ПП ПСНПВУ
ДАТИХ
КРЕДИТА
И
НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ (ИВ-В)
VII. ЗАДУЖИВАОЕ
1. Задуживаое кпд дпмаћих кредитпра
2. Задуживаое кпд страних кредитпра
VII. ПТПЛАТА ДУГА
1. Птплаћиваое дпмаћег дуга
2. Птплаћиваое странпг дуга
3. Птплата пп гаранцијама
IX. ПРПМЕНА СТАОА НА РАШУНУ (II+VI+VII-VIII)
X. НЕТП ФИНАНСИРАОЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)

48+49
4631+4641
5
4632+4642

82.335.000.00
63.288.600.00
142.376.800,00
5.000.000.00

92-62

91
911
912
61
611
612
613

XI. НЕРАСППРЕЂЕНИ ВИЩАК ПРИХПДА
ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА (класа 3, извпр финансираоа 3
13)
XII. НЕУТРПЩЕНА СРЕДСТВА ПД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХПДНИХ ГПДИНА (класа 3, извпр финансираоа 3
14)
Шлан 2.
Бучет ппщтине за 2014. гпдину састпји се пд:
1) примаоа у изнпсу пд 727.500.000.00 динара
2) издатака у изнпсу пд 727.500.000.00 динара
II ППСЕБАН ДЕП
Шлан 3.
Средства бучета у изнпсу пд 682.000.000.00 динара и средства прихпда из извпрних активнпсти
директних и индиректних кприсника средства бучета у укупнпм изнпсу пд
12.400.000,00 динара, расппређују се пп кприсницима и врстама издатака, и тп:
ПРИХПДИ
Ек.класиф
икација

Назив кпнта

Плана 2014

Пствареое
јануар-јун 2014

Разлика

711
711110
711120
711140
711160
711190

ППРЕЗ НА ДПХПДАК И КАПИТАЛНЕ ДПБИТКЕ
Ппрез на зараде
Ппрез на прихпде пд сампсталне делатнпсти
Ппрез на прихпде пд импвине
Ппрез на прихпде пд псигураоа лица
Ппрез на друге прихпде
Укупнп 711
ППРЕЗ НА ИМПВИНУ

200.000.000,00
12.000.000,00
5.000.000,00
50.000,00
13.000.000,00
230.050.000,00

84.480.347,38
3,895,758,59
209,208,68

115,519,652,62
8,104,241,41
4,790,791,32
50,000,00
8,692,840,74
137,157,526,09

713

4,307,159,26
92,892,473,91
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713120
713310
713420
713610
714
714510
714540
714550
714560
716
716110
731
731200

733
733150

733
733250

741
741150
741520
741530
741560
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Ппрез на импвину
Ппрез на наслеђе и ппклпне
Ппрез на фин. и кап. трансакције (апсплутна
права)
Ппрез на акције на име и удела
Укупнп 713
ППРЕЗ НА ДПБРА И УСЛУГЕ
Ппрез на мптпрна впзила
Накнада за кприщћеое дпбара пд ппщтег
интереса
Бправищна такса
Ппщтинске и градске накнаде (екплпщки динар)
Укупнп 714
ДРУГИ ППРЕЗИ
Кпмунална такса на фирму

45.150.000,00
500.000,00
7.000.000,00

5,708,724,79
134,005,50
3,158,365,40

39,441,275,21
365,994,50
3,841,634,60

52.650.000,00

9,001,095,69

43,648,904,31

9.000.000,00
5.000.000,00

3,723,081,00
1,154,52

5,276,919,00
4,998,845,48

8.000.000,00
100.000,00
22.100.000,00

1,863,695,50
77,178,79
5,665,109,81

6,136,304,50
22,821,21
16,434,890,19

10.000.000,00

3,206,615,06

6,793,384,94

Укупнп 716
10.000,000,00
ДПНАЦИЈЕ ПД ИНПСТРАНИХ ДРЖАВА
Капиталне дпнације пд инпстраних држава у 3.000.000,00
кприст нивпа ппщтина
Укупнп 731
3.000.000,00

3,206,615,06

6,793,384,94

0

3,000,000,00

0

3,000,000,00

ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА ВЛАСТИ
Текући трансфери пд других нивпа власти

337.500.000,00

156,300,572,00

181,199,428,00

Укупнп 733

337.500.000,00

156,300,572,00

181,199,428,00

156,300,572,00

181,199,428,00

156,300,572,00

181,199,428,00

13.000.000,00
2.000.000,00

5,089,026,91
502,205,51

7,910,973,09
1,497,794,49

5.000.000,00

910,283,29

4,089,716,71

100.000,00
20.100.000,00

0
6,501,515,71

100,000,00
13,598,484,29

500.000,00
4.000.000,00
500.000,00
5.000.000,00

235,465,00
1,228,553,00
65,660,20
1,529,678,20

264,535,00
2,771,447,00
434,339,80
3,470,321,80

1,453,500,00

2,546,500,00

КАПИТАЛНИ ТРАНСФ. ПД ДРУГИХ НИВПА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери пд других нивпа власти у 32.000.000,00
кприст ппщтина
Укупнп 733
32.000.000,00
ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ
Камате на средства бучета ппщтине
Накнада
за
кприщћеое
щумскпг
и
ппљппривреднпг земљищта
Накнада за кприщћеое прпстпра и грађевинскпг
земљищта
Сливна впда накнада пд правних лица
Укупнп 741

742
742150
742250
742350

ПРИХПД ПД ПРПДАЈЕ ДПБАРА И УСЛУГА
Прихпди пд даваоа у закуп
Накнада за уређеое грађевинскпг земљищтс
Прихпди ппщтинских пргана управе
Укупнп 742

743

НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПДУЗЕТА ИМПВИНСКА
КПРИСТ
Прихпд пд нпвшаних казни за прекрщаје 4.000.000,00
предвиђене прпписима п безбеднпсти сапбраћаја

743320

Датум: 05.08.2014.гпдине
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Прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје
Укупнп 743
МЕЩПВИТИ И НЕПДРЕЂЕНИ ПРИХПДИ
Пстали прихпди у кприст нивпа ппщтина
Укупнп 745
Мемпрандумске ставке за рефундацију расхпда
ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ ДПМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ
Примаоа пд прпдаје дпмаћих акција
Укупнп 921

100.000,00
4.100.000,00

2,000,00
1,455,500,00

98,000,00
2,644,500,00

6.000.000,00
6.000.000,00

1,727,633,46
1,727,633,46
73,567,43

4,272,366,54
4,272,366,54
73,567,43

5.000.000,00
5.000.000,00

0
0

5,000,000,00
5,000,000,00

Укупни прихпди

727.500.000,00

287,630,552,84

439,869,447,16

OPSTINSKA UPRAVA KURSUMLIJA

11.07.2014.
PLAN I IZVRSENJE RASHODA
Za period: 01.01.2014 - 30.06.2014

1 BUDZET OPSTINE KURSUMLIJA

Funkcio
nalna
klasifika
cija

Razdeo

Broj
pozicije

1

Analitika
OPSTINS
KO VECE
I
SKUPSTI
NA
OPSTINS
KO VECE
I
SKUPSTI
NA
OPSTINS
KO VECE
I
SKUPSTI
NA

Ekono
mska
klasifika
cija

Opis rashoda

Glava

1.01

Funkc.k
l.

110

110

1

411100

110

2

412100

110

3

412200

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Doprinos za zdravstveno
osiguranje

110

4

412300

Doprinos za nezaposlenost

110

5

415100

110

6

421100

110

7

110
110

Plan 2014

Izvrseno

Ostatak

%

6,320,000.00

2,870,622.56

45.42

3,449,377.44

710,000.00

284,971.05

40.14

425,028.95

397,000.00

159,324.71

40.13

237,675.29

73,000.00

19,429.85

26.62

53,570.15

1,500,000.00

345,693.28

23.05

1,154,306.72

1,180,000.00

169,648.24

14.38

1,010,351.76

422100

Naknade tro{kova za zaposlene
Tro{kovi platnog prometa i
bankarskih usluga
Tro{kovi slu`benih putovanja u
zemlji

900,000.00

292,304.94

32.48

607,695.06

8

423400

Usluge informisanja

2,300,000.00

643,486.60

27.98

1,656,513.40

9

423500

Strucne usluge

6,200,000.00

2,975,457.73

47.99

3,224,542.27
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110

10

423500

Usluge revizije

200,000.00

180,000.00

90

20,000.00

110

11

423700

Reprezentacija

700,000.00

177,044.00

25.29

522,956.00

110

12

423700

300,000.00

0

0

300,000.00

110

13

424100

Reprezentacija-Gradska slava
Poljoprivredne uslugeprotivgradna zastita

1,410,000.00

344,880.00

24.46

1,065,120.00

110

14

424300

Medicinske usluge

500,000.00

152,485.99

30.5

347,514.01

110

15

424600

1,100,000.00

141,426.00

12.86

958,574.00

110

15

424600

Geodetske usluge
Spec.usluge ocuvanja zivotne
sredine - Poplava

506,940.00

506,940.00

100

0

110

16

424900

600,000.00

109,600.00

18.27

490,400.00

110

17

425100

1,350,000.00

128,709.00

9.53

1,221,291.00

110

18

425200

Ostale specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr`avanje
zgrada i objekata
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme

100,000.00

7,440.00

7.44

92,560.00

110

19

426100

Administrativni materijal

100,000.00

0

0

100,000.00

110

20

426400

Materijali za saobracaj

1,400,000.00

500,000.58

35.71

899,999.42

110

21

482100

Ostali porezi-registracija vozila

200,000.00

122,853.00

61.43

77,147.00

110

22

482200

100,000.00

44,887.95

44.89

55,112.05

110

23

483100

Obavezne takse
Novcane kazne i penali po re{enju
sudova

5,000,000.00

3,977,289.09

79.55

1,022,710.91

110

24

485100

Ostale naknade steta

3,199,320.00

2,419,721.43

75.63

779,598.57

110

25

541100

3,976,300.00

747,138.87

18.79

3,229,161.13

110

26

481900

350,000.00

153,074.00

43.74

196,926.00

110

27

481900

470,000.00

223,715.00

47.6

246,285.00

110

28

481900

Zemlji{te
Stalna konferencija gradova i
opstina
Finansiranje red.rada
pol.parl.stranaka
Sredstva za finans. po Zakonu o
vanred. situacijam

500,000.00

78,884.00

15.78

421,116.00

110

29

481900

Arhiv Prokuplje

800,000.00

225,000.00

28.13

575,000.00

110
Ukupno
za
funkc.kl

30

481900

Razvoj preduzetnistva

20,000,000.00

0

0

20,000,000.00

62,442,560.00

18,002,027.87

28.83

44,440,532.13

62,442,560.00

18,002,027.87

28.83

44,440,532.13

62,442,560.00

18,002,027.87

28.83

44,440,532.13

76,170,000.00

36,375,499.18

47.76

39,794,500.82

8,455,000.00

3,976,988.25

47.04

4,478,011.75

4,770,000.00

2,223,497.95

46.61

2,546,502.05

605,000.00

271,158.29

44.82

333,841.71

110

Ukupno
za glavu

1.01

Ukupno
za
razdeo

1
OPSTINS
KA
UPRAVA
OPSTINS
KA
UPRAVA
Op{te
usluge

OPSTIN
SKO
VECE I
SKUPST
INA
OPSTIN
SKO
VECE I
SKUPST
INA

Razdeo

2

Glava
Funkc.k
l.

2.01

130

31

411100

130

32

412100

130

33

412200

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Doprinos za zdravstveno
osiguranje

130

34

412300

Doprinos za nezaposlenost

130
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130

35

413100

130

36

414100

130

37

414300

130

38

414400

130

39

130
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Naknade u naturi-mesecne karte
Isplata naknada za vreme
odsustvovanja s posla na

1,000,000.00

399,616.11

39.96

600,383.89

300,000.00

0

0

300,000.00

1,200,000.00

243,509.00

20.29

956,491.00

250,000.00

50,000.00

20

200,000.00

416100

Otpremnine i pomoci
Pomoc u medicinskom lecenju
zaposlenog ili clanova
Nagrade zaposlenima i ostali
posebni rashodi

500,000.00

0

0

500,000.00

40

421200

Energetske usluge

3,000,000.00

1,072,022.85

35.73

1,927,977.15

130

41

421300

Komunalne usluge

400,000.00

92,979.21

23.24

307,020.79

130

42

421400

Usluge komunikacija

2,400,000.00

969,650.55

40.4

1,430,349.45

130

43

421500

600,000.00

186,950.54

31.16

413,049.46

130

44

422100

Tro{kovi osiguranja
Tro{kovi slu`benih putovanja u
zemlji

1,000,000.00

452,349.97

45.23

547,650.03

130

45

423200

1,400,000.00

521,665.57

37.26

878,334.43

130

46

423300

Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i
usavr{avanja zaposlenih

500,000.00

104,160.00

20.83

395,840.00

130

47

423400

Usluge informisanja

700,000.00

59,467.50

8.5

640,532.50

130

48

423500

Strucne usluge

150,000.00

14,925.00

9.95

135,075.00

130

49

423700

Reprezentacija

130

50

423700

Reprezentacija-pokloni

130

51

423900

130

52

425200

130

53

425200

Ostale op{te usluge
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme za saobracaj

130

54

426100

130

55

426300

130

56

426400

130

57

130

58

130

300,000.00

115,650.00

38.55

184,350.00

1,000,000.00

591,224.20

59.12

408,775.80

900,000.00

75,972.84

8.44

824,027.16

200,000.00

34,630.00

17.32

165,370.00

400,000.00

173,796.54

43.45

226,203.46

Administrativni materijal
Materijali za obrazovanje i
usavr{avanje zaposleni

1,500,000.00

401,417.92

26.76

1,098,582.08

600,000.00

79,151.00

13.19

520,849.00

1,000,000.00

100,000.00

10

900,000.00

426800

Materijali za saobracaj
Materijali za odr`avanje higijene i
ugostiteljstvo

200,000.00

62,930.00

31.47

137,070.00

426900

Materijali za posebne namene

350,000.00

54,743.68

15.64

295,256.32

59

482200

Obavezne takse

100,000.00

7,380.00

7.38

92,620.00

130

60

512200

1,000,000.00

311,708.00

31.17

688,292.00

130

61

499100

8,630,000.00

0

0

8,630,000.00

130
Ukupno
za
funkc.kl

62

499100

Administrativna oprema
Sredstva rezerve-tekuca
budzetska rezerva
Sredstva rezerve-stalna
budzetska rezerva

1,793,740.00

0

0

1,793,740.00

121,373,740.00

49,023,044.15

40.39

72,350,695.85

121,373,740.00

49,023,044.15

40.39

72,350,695.85

32,171,000.00

16,085,497.00

50

16,085,503.00

3,551,000.00

1,775,497.00

50

1,775,503.00

1,979,000.00

989,497.00

50

989,503.00

130

Ukupno
za glavu

2.01
DECJI
VRTIC
SUNCE
Pred{kols
ko
obrazova
nje

Op{te
usluge
OPSTIN
SKA
UPRAV
A

Glava

2.02

Funkc.k
l.

911

911

63

411100

911

64

412100

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje

911

65

412200

Doprinos za zdravstveno
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osiguranje
911

66

412300

Doprinos za nezaposlenost

242,000.00

120,996.00

50

121,004.00

911

67

413100

Naknade u naturi

2,500,000.00

1,132,550.00

45.3

1,367,450.00

911

68

413100

Naknade u naturi

300,000.00

44,722.00

14.91

255,278.00

911

69

414300

Otpremnine i pomoci

1,000,000.00

1,000,000.00

100

0

911

73

421200

Energetske usluge

4,042,000.00

968,617.43

23.96

3,073,382.57

911

74

421300

Komunalne usluge

450,000.00

206,415.68

45.87

243,584.32

911

76

421500

Tro{kovi osiguranja

679,000.00

228,327.45

33.63

450,672.55

911

83

424300

Medicinske usluge

100,000.00

34,100.00

34.1

65,900.00

911

93

512100

Oprema za saobracaj

911

94

512200

Administrativna oprema

911
Ukupno
za
funkc.kl
.

95

522100
Pred{ko
lsko
obrazov
anje
DECJI
VRTIC
SUNCE

Zalihe materijala

911

Ukupno
za glavu

2.02
NARODN
A
BIBLIOTE
KA
ZNANJE
Usluge
kulture

450,000.00

0

0

450,000.00

1,000,000.00

0

0

1,000,000.00

700,000.00

320,488.48

45.78

379,511.52

49,164,000.00

22,906,708.04

46.59

26,257,291.96

49,164,000.00

22,906,708.04

46.59

26,257,291.96

4,840,000.00

2,383,973.28

49.26

2,456,026.72

532,400.00

263,635.62

49.52

268,764.38

298,000.00

147,395.49

49.46

150,604.51

Glava
Funkc.k
l.

2.03

820

96

411100

820

97

412100

820

98

412200

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Doprinos za zdravstveno
osiguranje

820

99

412300

Doprinos za nezaposlenost

36,300.00

17,973.81

49.51

18,326.19

820

100

413100

105,000.00

37,848.00

36.05

67,152.00

820

101

421100

Naknade u naturi
Tro{kovi platnog prometa i
bankarskih usluga

42,000.00

6,779.01

16.14

35,220.99

820

102

421200

Energetske usluge

348,650.00

209,233.07

60.01

139,416.93

820

103

421300

Komunalne usluge

42,000.00

23,655.60

56.32

18,344.40

820

104

421400

52,500.00

25,608.50

48.78

26,891.50

820

105

422100

Usluge komunikacija
Tro{kovi slu`benih putovanja u
zemlji

52,500.00

5,764.00

10.98

46,736.00

820

106

423200

31,500.00

700

2.22

30,800.00

820

107

423300

Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i
usavr{avanja zaposlenih

21,000.00

0

0

21,000.00

820

108

423400

Usluge informisanja

133,000.00

50,650.00

38.08

82,350.00

820

109

423500

Strucne usluge

31,500.00

20,000.00

63.49

11,500.00

820

110

423700

Reprezentacija

49,850.00

39,560.00

79.36

10,290.00

820

111

423900

50,000.00

14,616.00

29.23

35,384.00

820

112

424200

210,000.00

96,684.80

46.04

113,315.20

820

113

425100

41,000.00

4,100.00

10

36,900.00

820

114

425200

Ostale op{te usluge
Usluge obrazovanja, kulture i
sporta
Tekuce popravke i odr`avanje
zgrada i objekata
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme

63,000.00

15,580.00

24.73

47,420.00

820

115

426100

Administrativni materijal

40,000.00

29,648.00

74.12

10,352.00

820
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820

116

426400

820

117

426800

820

118

472000

Materijali za saobracaj
Materijali za odr`avanje higijene i
ugostiteljstvo
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU
IZ BUD@ETA

820

119

512200

820
Ukupno
za
funkc.kl
.

120

515100

820

Ukupno
za glavu
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52,500.00

19,141.56

36.46

33,358.44

20,000.00

5,479.00

27.4

14,521.00

50,000.00

41,615.00

83.23

8,385.00

Administrativna oprema

420,000.00

0

0

420,000.00

Nematerijalna imovina

470,000.00

304,554.90

64.8

165,445.10

8,032,700.00

3,764,195.64

46.86

4,268,504.36

8,032,700.00

3,764,195.64

46.86

4,268,504.36

2,407,700.00

945,609.00

39.27

1,462,091.00

265,000.00

104,013.00

39.25

160,987.00

148,100.00

58,151.00

39.26

89,949.00

18,100.00

7,085.00

39.14

11,015.00

70,000.00

9,122.00

13.03

60,878.00

40,000.00

7,326.30

18.32

32,673.70

Usluge
kulture
NAROD
NA
BIBLIOT
EKA
ZNANJE

Glava
Funkc.k
l.

2.04

2.03
TURISTIC
KA
ORGANIZ
ACIJA

473

Turizam

473

121

411100

473

122

412100

473

123

412200

473

124

412300

473

125

416100

473

126

421100

Doprinos za nezaposlenost
Nagrade zaposlenima i ostali
posebni rashodi
Tro{kovi platnog prometa i
bankarskih usluga

473

127

421200

Energetske usluge

90,000.00

43,812.41

48.68

46,187.59

473

128

421300

Komunalne usluge

10,000.00

2,501.84

25.02

7,498.16

473

129

421400

100,000.00

38,223.10

38.22

61,776.90

473

130

422100

Usluge komunikacija
Tro{kovi slu`benih putovanja u
zemlji

150,000.00

73,452.40

48.97

76,547.60

473

131

423200

Kompjuterske usluge

50,000.00

0

0

50,000.00

473

132

423400

Usluge informisanja

240,000.00

110,800.00

46.17

129,200.00

473

133

423700

Reprezentacija

100,000.00

40,465.00

40.47

59,535.00

473

134

423900

700,000.00

472,135.00

67.45

227,865.00

473

135

425200

Ostale op{te usluge
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme

120,000.00

29,490.00

24.58

90,510.00

473

136

426100

Administrativni materijal

30,000.00

4,772.00

15.91

25,228.00

473

137

426400

50,000.00

7,203.17

14.41

42,796.83

473

138

426800

45,000.00

13,144.00

29.21

31,856.00

473

139

483100

Materijali za saobracaj
Materijali za odr`avanje higijene i
ugostiteljstvo
Novcane kazne i penali po re{enju
sudova

285,000.00

284,393.42

99.79

606.58

473
Ukupno
za
funkc.kl
.

140

512200

Administrativna oprema

80,500.00

9,500.00

11.8

71,000.00

4,999,400.00

2,261,198.64

45.23

2,738,201.36

4,999,400.00

2,261,198.64

45.23

2,738,201.36

Ukupno
za glavu

473

2.04

Turizam
TURISTI
CKA
ORGAN
IZACIJA

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Doprinos za zdravstveno
osiguranje
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O.S.
DRINKA
PAVLOVI
C
Osnovno
obrazova
nje

Glava

2.05

Funkc.k
l.

912

912

141

912
Ukupno
za
funkc.kl
.
Ukupno
za glavu

141

Glava

2.06

Funkc.k
l.

912

912

142

912
Ukupno
za
funkc.kl
.
Ukupno
za glavu

142

Glava

2.07

Funkc.k
l.

920

920

143

920
Ukupno
za
funkc.kl
.
Ukupno
za glavu

143

Glava

2.08

2.07
GIMNAZI
JA

Funkc.k
l.

920

Srednje
obrazova
nje

920

144

920
Ukupno
za
funkc.kl
.

144

463100
1

912

463100
Osnovn
o
obrazov
anje

Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-O[ DRINKA
Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-O[ DRINKA

2.05
O.S.
MILOJE
ZAKIC
Osnovno
obrazova
nje
463100
2

912

463100
Osnovn
o
obrazov
anje

Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-O[ MILOJE
Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-O[ MILOJE

2.06
EKONOM
SKA
SKOLA
Srednje
obrazova
nje
463100
3

463100

920

Srednje
obrazov
anje

463100
4

463100

920

Srednje
obrazov
anje

Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-Ekonomska
Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-Ekonomska

Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-Gimnazija
Tekuci transferi ostalim nivoima
vlasti-Gimnazija

23,948,600.00

10,807,128.12

45.13

13,141,471.88

23,948,600.00

10,807,128.12

45.13

13,141,471.88

23,948,600.00

10,807,128.12

45.13

13,141,471.88

23,948,600.00

10,807,128.12

45.13

13,141,471.88

15,507,000.00

8,235,569.94

53.11

7,271,430.06

15,507,000.00

8,235,569.94

53.11

7,271,430.06

15,507,000.00

8,235,569.94

53.11

7,271,430.06

15,507,000.00

8,235,569.94

53.11

7,271,430.06

8,345,000.00

1,474,706.32

17.67

6,870,293.68

8,345,000.00

1,474,706.32

17.67

6,870,293.68

8,345,000.00

1,474,706.32

17.67

6,870,293.68

8,345,000.00

1,474,706.32

17.67

6,870,293.68

8,488,000.00

2,552,852.91

30.08

5,935,147.09

8,488,000.00

2,552,852.91

30.08

5,935,147.09

8,488,000.00

2,552,852.91

30.08

5,935,147.09
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2.09

2.08
NAKNAD
A ZA
SOCIJAL
NU
ZASTITU
IZ
BUDZETA

Funkc.k
l.

90

Socijalna
za{tita
neklasifik
ovana na
drugom
mestu

90

145

472000

Centar za socijalni rad

7,000,000.00

2,985,095.00

42.64

4,014,905.00

90

146

472000

1,000,000.00

129,000.00

12.9

871,000.00

90

147

472000

Ucenicke nagrade
Troskovi dece ometene u
psihofizickom razvoju

2,500,000.00

917,201.00

36.69

1,582,799.00

90

148

472000

3,000,000.00

1,837,675.00

61.26

1,162,325.00

90

149

472000

Ostala socijalna davanja
Novorodjencad- Ostala socijalna
davanja

15,800,000.00

8,560,000.00

54.18

7,240,000.00

90

150

472000

Stipendije ucenicima i studentima

23,000,000.00

13,680,000.00

59.48

9,320,000.00

90

151

472000
Socijaln
a za{tita
neklasif
ikovana
na
drugom
mestu

Knjige za socijalno ugrozenu decu

2,000,000.00

0

0

2,000,000.00

54,300,000.00

28,108,971.00

51.77

26,191,029.00

54,300,000.00

28,108,971.00

51.77

26,191,029.00

4,000,000.00

2,390,669.35

59.77

1,609,330.65

Glava

Ukupno
za
funkc.kl
.

90

Ukupno
za glavu

NAKNA
DA ZA
SOCIJAL
NU
ZASTIT
U IZ
BUDZET
A

8,488,000.00

2,552,852.91

30.08

5,935,147.09

2.1

2.09
DOTACIJ
E
NEVLADI
NIM
ORGANIZ
ACIJAMA

Funkc.k
l.

160

Op{te
javne
usluge
neklasifik
ovane na
drugom
mestu

160

152

481000

O.O Crveni krst

160

153

481000

Drustvo za cerebralnu paralizu

300,000.00

112,575.63

37.53

187,424.37

160

154

481000

Udruzenje osoba sa invaliditetom

400,000.00

130,441.91

32.61

269,558.09

160

155

481000

Savez slepih

100,000.00

0

0

100,000.00

160

156

481000

Savez gluvih i nagluvih Kursumlija

330,000.00

171,706.79

52.03

158,293.21

Glava
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160

157

481000

Udruzenje samohranih roditelja
Zracak

100,000.00

33,729.69

33.73

66,270.31

160

158

481000

Kolo srpskih sestara

110,000.00

26,000.00

23.64

84,000.00

160

159

481000

Srpska pravoslavna crkva

450,000.00

200,000.00

44.44

250,000.00

160

160

481000

Ostale nevladine organizacije

50,000.00

50,000.00

100

0

160

161

481000

100,000.00

24,497.00

24.5

75,503.00

160

162

481000

100,000.00

90,000.00

90

10,000.00

160

163

481000

Savez udruzenja NOR-a
Drustvo za negovanje tradicije
Stefan Nemanja
Udruzenje postovaoca cetnickog
sreza Kosanickog

100,000.00

20,000.00

20

80,000.00

160

164

481000

170,000.00

140,349.63

82.56

29,650.37

160

165

481000

Udruzenje roma
Putni troskovi za decu sa ter.
opstine

100,000.00

55,799.00

55.8

44,201.00

160

166

481000

Udruzenje odgajivaca golubova

100,000.00

40,000.00

40

60,000.00

160

167

481000

Udruzenje pcelara

150,000.00

37,300.00

24.87

112,700.00

160

168

481000

Udruzenje Sago-voce

100,000.00

43,541.90

43.54

56,458.10

160

169

481000

Lovacko drustvo Soko

150,000.00

150,000.00

100

0

160

170

481000

100,000.00

100,000.00

100

0

160

171

481000

Udruzenje ribolovaca
Udruzenje gradjana Toplicki
Gvozdeni puk

100,000.00

27,000.00

27

73,000.00

160

172

481000

Udruzenje penzionera

500,000.00

250,000.00

50

250,000.00

160

173

481000

Udruzenje ratnih veterana

100,000.00

59,372.00

59.37

40,628.00

160

174

481000

Udruzenje Samokos

200,000.00

200,000.00

100

0

160

175

481000
Op{te
javne
usluge
neklasif
ikovane
na
drugom
mestu
DOTACI
JE
NEVLA
DINIM
ORGAN
IZACIJA
MA

Turisticki klaster Radana

200,000.00

100,000.00

50

100,000.00

8,110,000.00

4,452,982.90

54.91

3,657,017.10

8,110,000.00

4,452,982.90

54.91

3,657,017.10

Ukupno
za
funkc.kl
.

160

Ukupno
za glavu

2.1
OSTALE
USLUGE
Op{te
javne
usluge
neklasifik
ovane na
drugom
mestu

Glava

2.11

Funkc.k
l.

160

160

176

481000

Sredstva Mesne Zajednice

5,000,000.00

825,139.69

16.5

4,174,860.31

160

177

481000

Kancelarija za mlade

2,150,000.00

35,190.06

1.64

2,114,809.94

160

178

481000

Komesarijat za izbeglice

9,075,000.00

13,300.00

0.15

9,061,700.00

160

179

481000

Kancelarija za rome

600,000.00

310,250.77

51.71

289,749.23

160
Ukupno
za
funkc.kl
.

180

481000
Op{te
javne
usluge
neklasif

Kancelarija za ruralni razvoje

400,000.00

13,382.89

3.35

386,617.11

17,225,000.00

1,197,263.41

6.95

16,027,736.59

160

Страна 118

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

ikovane
na
drugom
mestu

Funkc.k
l.

560

560

181

Ukupno
za
funkc.kl
.
Funkc.k
l.
421
Ukupno
za
funkc.kl
.

421

Za{tita
`ivotne
sredine
neklasifik
ovana na
drugom
meOPSTI
NSKA
UPRAVA

560
Poljopriv
reda

182

Funkc.k
l.

760

760

183

Ukupno
za
funkc.kl
.

465000
Za{tita
`ivotne
sredine
neklasif
ikovana
na
drugom
meOPS
TINSKA
UPRAV
A

451000

421
Zdravstv
o
neklasifik
ovano na
drugom
mestu

760
Usluge
rekreacij
e i sporta

Fond za zastitu zivotne sredine

Fond za razvoj poljoprivrede
op[tine Kur[umlija

Poljopri
vreda

463000
Zdravst
vo
neklasif
ikovano
na
drugom
mestu

Naknada iz budzeta Domu
Zdravlja

2,000,000.00

0

0

2,000,000.00

2,000,000.00

0

0

2,000,000.00

15,000,000.00

155,256.00

1.04

14,844,744.00

15,000,000.00

155,256.00

1.04

14,844,744.00

10,000,000.00

7,036,671.53

70.37

2,963,328.47

10,000,000.00

7,036,671.53

70.37

2,963,328.47

15,000,000.00

7,684,365.53

51.23

7,315,634.47

Funkc.k
l.

810

810

184

451000

JP SPC Kur[umlija

810

185

481000

Sportski savez

7,170,000.00

6,005,600.00

83.76

1,164,400.00

810

185

481000

FK KOSANICA

1,250,000.00

310,000.00

24.8

940,000.00

810

185

481000

RUKOMETNI KLUB PLANINKA

865,000.00

600,000.00

69.36

265,000.00

810

185

481000

KOSARKASKI KLUB KURSUMLIJA

765,000.00

0

0

765,000.00

810

185

481000

TOPLICKI VITEZOVI OK

415,000.00

25,000.00

6.02

390,000.00

810

185

481000

ZENSKI ODBOJKASKI KLUB

183,000.00

40,000.00

21.86

143,000.00

810

185

481000

KOLIBRI ZFK

425,000.00

13,500.00

3.18

411,500.00

810

185

481000

TEKVONDO KLUB KORIO

245,000.00

45,000.00

18.37

200,000.00

810

185

481000

KIK BOKS KLUB

267,000.00

0

0

267,000.00
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810

185

481000

SAH KLUB

260,000.00

20,000.00

7.69

240,000.00

810
Ukupno
za
funkc.kl
.

185

481000
Usluge
rekreaci
je i
sporta

TOP-TEN TENISKI KLUB

155,000.00

30,000.00

19.35

125,000.00

27,000,000.00

14,773,465.53

54.72

12,226,534.47

810
Rekreacij
a, sport,
kultura i
vere,
neklasifik
ovano
nOPSTIN
SKA
UPRAVA

Funkc.k
l.

860

860

186

481000

KUD Bata Lackovic

350,000.00

268,000.00

76.57

82,000.00

860

187

481000

KK Milutin Uskokovic

200,000.00

24,615.00

12.31

175,385.00

860

188

481000
Rekreac
ija,
sport,
kultura
i vere,
neklasif
ikovano
nOPSTI
NSKA
UPRAV
A

Kulturne manifestacije

2,500,000.00

130,000.00

5.2

2,370,000.00

3,050,000.00

422,615.00

13.86

2,627,385.00

451000

JPKD Toplica

33,000,000.00

21,376,000.00

64.78

11,624,000.00

33,000,000.00

21,376,000.00

64.78

11,624,000.00

107,275,000.00

44,961,271.47

41.91

62,313,728.53

17,114,344.00

8,350,151.18

48.79

8,764,192.82

1,910,376.00

918,516.64

48.08

991,859.36

1,050,926.00

513,534.30

48.86

537,391.70

Ukupno
za
funkc.kl
.
Funkc.k
l.
630
Ukupno
za
funkc.kl
.

630

860
Vodosna
bdevanje

189

630

Ukupno
za glavu

2.11
JP
DIREKCIJ
A ZA
IZGRADN
JU
Razvoj
zajednice

Vodosn
abdeva
nje
JAVNA
PREDUZ
ECA

Glava
Funkc.k
l.

2.12

620

190

411100

620

191

412100

620

192

412200

Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Doprinos za zdravstveno
osiguranje

620

193

412300

Doprinos za nezaposlenost

138,354.00

62,626.13

45.27

75,727.87

620

194

413100

80,000.00

37,632.00

47.04

42,368.00

620

195

414100

Naknade u naturi
Isplata naknada za vreme
odsustvovanja s posla na

85,000.00

0

0

85,000.00

620

196

414300

85,000.00

25,968.00

30.55

59,032.00

620

197

416100

150,000.00

0

0

150,000.00

620

198

421100

Otpremnine i pomoci
Nagrade zaposlenima i ostali
posebni rashodi
Tro{kovi platnog prometa i
bankarskih usluga

550,000.00

225,193.19

40.94

324,806.81

620
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620

199

421200

Energetske usluge

10,500,000.00

5,511,974.86

52.49

4,988,025.14

620

200

421300

Komunalne usluge

18,085,000.00

6,180,814.46

34.18

11,904,185.54

620

201

421400

Usluge komunikacija

400,000.00

159,364.35

39.84

240,635.65

620

202

421500

Tro{kovi osiguranja

142,000.00

94,687.83

66.68

47,312.17

620

203

421600

550,000.00

256,787.25

46.69

293,212.75

620

204

422100

Zakup imovine i opreme
Tro{kovi slu`benih putovanja u
zemlji

210,000.00

56,174.00

26.75

153,826.00

620

205

423200

65,000.00

19,905.00

30.62

45,095.00

620

206

423300

Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i
usavr{avanja zaposlenih

90,000.00

30,000.00

33.33

60,000.00

620

207

423400

Usluge informisanja

690,000.00

319,045.00

46.24

370,955.00

620

208

423500

Strucne usluge

2,440,000.00

1,221,252.63

50.05

1,218,747.37

620

209

423700

220,000.00

141,806.00

64.46

78,194.00

620

210

424600

1,000,000.00

745,680.00

74.57

254,320.00

620

211

425200

400,000.00

169,942.79

42.49

230,057.21

620

212

425100

Reprezentacija
Usluge ocuvanja `ivotne sredine,
nauke i geodetske
Tekuce popravke i odr`avanje
opreme
Tekuce popravke i odr`avanje
zgrada i objekata

74,900,000.00

37,266,016.58

49.75

37,633,983.42

620

213

426100

250,000.00

104,945.00

41.98

145,055.00

620

214

426300

Administrativni materijal
Materijali za obrazovanje i
usavr{avanje zaposleni

100,000.00

46,447.22

46.45

53,552.78

620

215

426400

650,000.00

374,294.31

57.58

275,705.69

620

216

426800

Materijali za saobracaj
Materijali za odr`avanje higijene i
ugostiteljstvo

20,000.00

10,199.00

51

9,801.00

620

217

426900

Materijali za posebne namene

200,000.00

26,901.00

13.45

173,099.00

620

218

482100

Ostali porezi

241,000.00

238,040.47

98.77

2,959.53

620

219

482200

75,000.00

9,000.00

12

66,000.00

620

219

483100

2,800,000.00

1,379,204.98

49.26

1,420,795.02

620

220

485100

Obavezne takse
Novcane kazne i penali po re{enju
sudova
Naknada {tete za povrede ili {tetu
nanetu od stran

620

221

511200

Izgradnja zgrada i objekata

620

222

511400

620

223

620

2,857,000.00

1,669,953.68

58.45

1,187,046.32

85,350,000.00

14,514,586.99

17.01

70,835,413.01

Projektno planiranje

6,800,000.00

2,288,000.00

33.65

4,512,000.00

512100

Oprema za saobracaj

1,150,000.00

1,149,495.00

99.96

505

224

512200

Administrativna oprema

625,000.00

25,440.00

4.07

599,560.00

620

224

512300

Oprema za poljoprivredu

50,000.00

43,310.00

86.62

6,690.00

620

225

513100

Ostale nekretnine i oprema

450,000.00

31,668.00

7.04

418,332.00

620

226

515100

Nematerijalna imovina

500,000.00

0

0

500,000.00

620

227

511300

Uredjenje grada

4,000,000.00

0

0

4,000,000.00

620

228

511200

Izgradnja kapele

1,240,000.00

0

0

1,240,000.00

620

229

511200

3,000,000.00

0

0

3,000,000.00

620

230

511200

Izgradnja sportskih terena
Izgradnja stambenog objekata za
izbeglice i soc.ug

3,300,000.00

0

0

3,300,000.00

620

231

511300

Obnova Manastira SV. Nikola

3,000,000.00

0

0

3,000,000.00

620
Ukupno
za
funkc.kl
.

232

511200

MZ Barlovo - vodosnabdevanje

8,000,000.00

0

0

8,000,000.00

255,514,000.00

84,218,557.84

32.96

171,295,442.16

255,514,000.00

84,218,557.84

32.96

171,295,442.16

Ukupno
za glavu

620

2.12

Razvoj
zajedni
ce
JP
DIREKCI
JA ZA
IZGRAD
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NJU
Ukupno
za
razdeo

Ukupno
za BK

1

2
BUDZET
OP[TINE
KUR[UM
LIJA

OPSTIN
SKA
UPRAV
A

665,057,440.00

262,767,186.97

39.51

402,290,253.03

727,500,000.00

280,769,214.84

38.59

446,730,785.16

ИЗВЕЩТАЈ ЗА СТАЛНУ БУЧЕТСКУ РЕЗЕРВУ ЗА ПЕРИД 01.01.2014-30.06.2014 ГПДИНУ
Средства из сталне бучетске резерве пренпсила су се искљушивп пп рещеоима
Ппщтинскпг већа, шлан 70 Закпна п бучетскпм систему, и закљушцима председника ппщтине
пп шлану 4 Пдлуке п бучету за 2014. гпдине. Укупнп планирана Стална бучетска резерва
Пдлукпм п бучету за 2014. гпдину изнпсила је 2.360.680,00 динара.
Стална бучетска резерва је пд јуна 2006. гпдине планска велишина. У сталну бучетску
резерву ппредељује се највище дп 0,5% пд укупних прихпда за бучетску гпдину .
За перипд 01.01.2014-30.06.2014. гпдине су изврщене исплате пп рещеоима за изнпс
пд 1.706.260,00 динара за санације настале услед ппследица елементарних неппгпда и
санација куће услед изливаоа впде.
ИЗВЕЩТАЈ П КПРИЩЋЕОУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЧЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИПД
01.01.2014-30.09.2014.ГПДИНУ
Средства из текуће бучетске резерве пренпсила су се искљушивп пп закљушцима
Ппщтинскпг већа, шлан 69 Закпна п бучетскпм систему, и закљушцима председника ппщтине
пп шлану 8 Пдлуке п бучету за 2014. гпдине. Укупнп планирана Текућа бучетска резерва
Пдлукпм п бучету за 2014. гпдину изнпсила је 10.000.000,00 динара, Ребаланс I 8.630.000,00
динара, за апрппријације кпје нису дпвпљнп планиране пп бучету и за нпве апрппријације кпје
су се јавиле у 2013. гпдини и тп:
Утпшена текућа бучетска резерва дп јуна месеца
 Удружеое Спкп
 Стална бучетска резерва
 Нарпдна библиптека
УКУПНП:

УКУПНП: 1.370.000,00 динара
50.000,00 динара
1.000,000,00 динара
320.000,00 динара
1.370.000,00 динара

На пснпву Правилника п стандарднпм класификаципнпм пквиру и кпнтнпм плану за
бучетски систем («Сл. Гласник РС»
бр.92/02,64/03,125/03,61/2005,66/2005,101/2005,62/2006,85/2006,63/2007,5082008,110/2009,1
01/2010) текућа бучетска резерва коижена је на гптпвинскпј пснпви такп щтп је смаоен план
текуће бучетске резерве а ппвећане су апрппријације за кпје је пдпбрена упптреба текуће
резерве.
III ИЗВРЩАВАОЕ БУЧЕТА
Шлан 4.
За изврщаваое пве Пдлуке пдгпвпран је председник ппщтине.
Наредбпдавац за изврщеое бучета је председник ппщтине.
Шлан 5.
Наредбпдавац директних и индиректних кприсника бучетских средстава је
функципнер, пднпснп лице кпје је пдгпвпрнп за управљаое средствима, преузиваое пбавеза.
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Издаваое налпга за плаћаое кпји се изврщавају из средстава пргана, кап и за издаваое налпга
за уплату средстава кпја припадају бучету.
Шлан 6.
Прган управе надлежан за финансије пбавезан је да редпвнп прати изврщеое бучета и
најмаое два пута гпдищое инфпрмище председника ппщтине (ппщтинскп веће), а пбавезнп у
тпку пд петнаест дана пп истеку щестпмесешнпг, пднпснп деветпмесешнпг перипда.
У рпку пд петнаест дана пп ппднпщеоу извещтаја из става 1. Пвпг шлана (ппщтинскп
веће) усваја и дпставља извещтај Скупщтини ппщтине.
Извещтај садржи и пдступаоа између усвпјенпг бучета и изврщеоа и пбразлпжеоа
великих пдступаоа.
Шлан 7.
Пдлуку п прпмени апрппријације и пренпсу апрппријације у текућу бучетску резерву, у
складу са шланпм 61. Закпна п бучетскпм систему дпнпси ппщтинскп веће, (председник).
Шлан 8.
Рещеое п упптреби текуће бучетске и сталне бучетске резерве на предлпг лпкалнпг
пргана управе надлежнпг за финансије дпнпси ппщтинскп веће, (председник).
Шлан 9.
Нпвшана средства бучета ппщтине, директних и индиректних кприсника средстава тпг
бучета, кап и других кприсника јавних средстава кпји су укљушени у кпнсплидпвани рашун
трезпра ппщтине, впде се и деппнују на кпнсплидпванпм рашуну трезпра.
Шлан 10.
Директни и индиректни кприсници бучетских средстава мпгу кпристити средства
расппређена пвпм Пдлукпм самп за намене за кпје су им пп оихпвим захтевима та средства
пдпбрана и пренета.
Кприсник бучетских средстава, кпји пдређени расхпд изврщава из средстава бучета и
из других прихпда, пбавезан је да измиреое тпг расхпда првп врщи из прихпда из тих других
извпра.
Шлан 11.
Преузете пбавезе и све финансијске пбавезе мпрају бити изврщене искљушивп на
принципу гптпвинске пснпве са кпнсплидпванпг рашуна трезпра, псим акп је закпнпм, пднпснп
актпм Владе предвиђен другашији метпд.
Шлан 12.
Кприсник бучета мпже преузимати пбавезе на терет бучета самп дп изнпса
апрппријације утврђене Пдлукпм.
Кприсници бучетских средстава преузимају пбавезе самп на пснпву писанпг угпвпра или
другпг правнпг акта, укпликп закпнпм није друкшије прпписанп.
Преузете пбавезе шији је изнпс већи пд изнпса средстава предвиђених Пдлукпм или су у
супрптнпсти са Закпнпм п бучетскпм систему, не мпгу се изврщавати на терет бучета.
Шлан 13.
Кприсници бучетских средстава приликпм дпдељиваоа угпвпра п набавци дпбара,
пружаоу услуга или извпђеоу грађевинских радпа, мпрају да ппступе у складу са прпписима
кпји уређују јавне набавке.
Набавкпм мале вреднпсти, у смислу прпписа п јавним набавкама сматра се набавка
шија је вреднпст дефинисана Закпнпм кпјим се уређује бучет Републике Србије за 2013.гпдину.
Шлан 14.
Пбавеза према кприсницима бучетских средстава изврщавају се сразмернп
пствареним примаоима бучета. Акп се у тпку гпдине примаоа смаое, издаци бучета
изврщаваће се пп припритетима, и тп: пбавезе утврђене закпнским прпписима на ппстпјећем
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нивпу и минимални стални трпщкпви неппхпдни за несметанп функципнисаое кприсника
бучетских средтава.
Акп кприсници бучетских средстава пстваре дпдатне прихпде у изнпсу већем пд изнпса
исказанпг у шлану 3.пве Пдлуке, мпгу кпристити средства пстварена из дпдатних прихпда дп
нивпа дп кпг су та средства и пстварена, а за намене утврђене пвпм Пдлукпм.
Акп кприсници бучетских средстава не пстваре дпдатне прихпде, утврђене у шлану
3.пве Пдлуке, апрппријације утврђене из тих прихпда неће се изврщавати на терет средстава
бучета.
Шлан 15.
Кприсник бучетских средстава не мпже, без претхпдне сагласнпсти председника
ппщтине, заснпвати радни пднпс са нпвим лицима дп краја 2014. гпдине, укпликп средства
пптребна за исплату плата тих лица нису пдређена у пквиру изнпса средстава кпја су, у складу
са пвпм пдлукпм, предвиђена за плате тпм бучетскпм кприснику.
Шлан 16.
Средства расппређена за финансираое расхпда и издатака кприсника бучета, пренпсе
се на пснпву оихпвпг захтева и у складу за пдпбреним квптама у трпмесешним планпвима
бучета.
Уз захтев, кприсници су дужни да дпставе кпмплетну дпкументацију за плаћаое
(кппије).
Шлан 17.
За финансираое дефицита текуће ликвиднпсти, кпји мпже да настане услед
неуравнптеженпсти кретаоа у прихпдима и расхпдима бучета, председник ппщтине мпже се
задужити у складу са пдредбама шлана 35.Закпна п јавнпм дугу („Службени гласник РС“, брпј
61/2005).
Шлан 18.
Кприсници бучетских средстава пренеће на рашун изврщеое бучета дп 31.децембра
2013.гпдине, средства кпја нису утрпщена за финансираое расхпда у 2013.гпдини, кпја су пвим
кприсницима пренета у складу са Пдлукпм п бучету ппщтине Курщумлија за 2013.гпдину.
Шлан 19.
Изузетнп, у слушају да се бучету ппщтине Курщумлија из другпг бучета (Републике,
Ппкрајине, друге ппщтине) ппределе актпм наменска трансферна средства, укљушујући и
наменска тренсферна средства за надпкнаду щтета услед елементарних неппгпда, кап и у
слушају угпвараоа дпнације, шији изнпси нису мпгли бити ппзнати у ппступку дпнпщеоа пве
пдлуке, прган управе наделжан за финансије на пснпву тпг акта птвара пдгпварајуће
апрппријације за изврщеое расхпда пп тпм пснпву, у складу са шланпм 5. Закпна п бучетскпм
систему.
Шлан 20.
Пву Пдлуку пбјавити у службенпм гласилу ппщтине и дпставити Министарству
финансија.
Шлан 21.
Пва Пдлука примеоиваће се данпм дпнпщеоа.
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА

Брпj I-400-38/2014
У Куршумлији, 04.08.2014.гпдине
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Гпран Бпјпвић,прпф.
На пснпву шлана 29. став 4. Закпна п јавнпј свпјини (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011 и
88/2013), шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), шлана 3.
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Уредбе п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у
закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2012), и шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/11), и Закљушка Ппщтинскпг већа ппщтине Курщумлија бр. II02-88-3/014 пд 21.07.2014.гпдине, Скупщтина ппщтине Курщумлија на свпјпј седници пдржанпј
дана 04.08.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
I. Утрврђује се да је пд интереса ппщтине Курщумлија птуђеое неппкретнпсти из јавне свпјине,
ппд услпвима прпписаним пвпм Пдлукпм катастарске парцеле 2949 КП Курщумлија и тп
реалнпг удела пд 581/1004 кпји је у јавнпј свпјини ппщтине Курщумлија уписана у лн бр. 2678
КП Курщумлија у реалним уделима – 581/1004 јавна свпјина ппщтина Курщумлија, 313/1004
ДС РС кприсник ЈП „Путеви Србије“ Бепград и 110/1004 приватна свпјина Александар
Милпщевић из Курщумлије.
II. Пдпбрава се птуђеое неппкретнпсти - земљищта у КП Курщумлија катастарске парцеле 2949
КП Курщумлија - реалнпг удела пд 581/1004 кпји је у јавнпј свпјини ппщтине Курщумлија а кпја
је уписана у лн бр. 2678 КП Курщумлија у реалним уделима – 581/1004 јавна свпјина ппщтина
Курщумлија, 313/1004 ДС РС кприсник ЈП „Путеви Србије“ Бепград и 110/1004 приватна
свпјина Александар Милпщевић из Курщумлије, кап јединп мпгуће рещеое.
III. Птуђеое предметне неппкретнпсти ће се изврщити у складу са шланпм 29. став 4. Закпна п
јавнпј свпјини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011 и 88/2013), и шлана 3. Уредбе п услпвима
прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј
свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда („Сл. гласник РС“ бр.
24/2012).
IV. Пва Пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Курщумлија“.
Пбразлпжеое
Александар Милпщевић се захтевпм пбратип ппщтини Курщумлија ради прибављаоа
земљищта у државнпј свпјини – катастарске парцеле бр. 2949 КП Курщумлија у ппврщини пд
0.10.04 ха.
Раније 2005-те гпдине исти захтев је уступљен ппщтинскпј Кпмисији за дпделу
грађевинскпг земљищта у шијпј је тп надлежнпсти и билп, п шему је пбавещтен и ппднпсилац
захтева.
Међутим, дпнпщеоем Закпна п планираоу и изградои 72/2009...50/2013, кап и других
прпписа кпји регулищу пбласт легализације бесправнп ппдигнутих пбјеката, стекли су се услпв
да се прибављаое земљищта у свпјину Милпщевић Александра евентуалнп изврщи у ппступку
легализације накпн щтп се у тпм ппступку утврди да ппстпји мпгућнпст легализације и накпн
щтп је у складу са пдредбама тпг закпна и Закпна п јавнпј свпјини земљищте у грађевинскпм
ппдрушју кпје је билп у државнпј свпјини Републике Србије уписанп у јавну свпјину лпкалне
сампупрве.
С пбзирпм на напред наведенп и шиоеницу да је устрпјаваоем јединствене евиденције
катастра неппкретнпсти на наведенпм делу фпрмирана једна катастарска парцела бр. 2949
кпја је пптерећена пбјектпм тп представља јединп мпгуће рещеое птуђеоа тпг земљищта.
С пбзирпм да је Рещеоем РГЗ бр. 952-04-174/2013 пд 12.07.2013. гпдине уписанп правп
свпјине пп ппсебнпм Закпну на пбјекту ппврщине 147 м² кпји се налази на кућнпм брпју 88 ул
Р.М.Самп – на предметнпј катастарскпј парцели шиме је пптерећен и реални удеп земљищта у
јавнпј свпјини ппщтине Курщумлија, тп је захтев Александра Милпщевића пправдан и
представља јединп мпгуће рещеое за птуђеое предметне неппкретнпсти и упис права свпјине
на име ппднпсипца захтева, у складу са Закпнпм п јавнпј свпјини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011
и 88/2013), и Уредбпм п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм

Страна 125

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и
прикупљаоа писмених ппнуда („Сл. гласник РС“ бр. 24/2012).
Брпј: I-02-99/2014
У Куршумлији дана 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Гпран Бпјпвић, прпф.с.р.
На пснпву шлана 29. став 4. и шлана 30.Закпна п јавнпј свпјини („Сл. гласник РС“ бр.
72/2011 и 88/2013), шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07),
шлана 3. став 1. Ташка 1. и 3. Уредбе п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти
неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг
надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда („Сл. гласник РС“ бр. 24/2012), и шлана 41.Статута
ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/11) и Пдлуке СП
Курщумлија бр. I-02-72/ 2013-79 пд 21.05.2013.гпдине, Скупщтина ппщтине Курщумлија на
свпјпј седници пдржанпј дана 04.08.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
п дппуни пдлуке бр. I-02-72/ 2013-79 пд 21.05.2013. гпдине
Шлан 1.
Дппуоује се Пдлука СП Курщумлија бр. I-02-72/ 2013-79 пд 21.05.2013. гпдине такп щтп се
ппсле ташке II дпдаје нпва ташка III кпја гласи:
III
Утврђује се да је пд интереса ппщтине Курщумлија птуђеое неппкретнпсти путем
размене, ппд услпвима прпписаним пвпм Пдлукпм и тп неппкретнпсти - земљищта у КП
Курщумлија и тп катастарске парцеле бр. 2857, 2858 и 4910 КП Курщумлија.
Пдпбрава се птуђеое неппкретнпсти путем размене - земљищта у КП Курщумлија и тп
катастарске парцеле, дела катастарске парцеле 3362 и катастарских парцела бр. 2857, 2858 и
4910 КП Курщумлија.
Пбавезује се ппщтина Курщумлија – Пдељеое за привреду и ЛЕР да пред израђивашем
плана генералне регулације – Завпд за урбанизам Нищ и Кпмисијпм за планпве ппщтине
Курщумлија утврди пдгпварајућу намену предметнпг земљищта крпз нацрт плана у циљу
реализације пве Пдлуке.
Шлан 2.
У свему псталпм Пдлука СП Курщумлија бр. I-02-72/ 2013-79 пд 21.05.2013. гпдине
пстаје непрпмеоена.
Шлан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.“
Пбразлпжеое
Бучетпм ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр. 20/2012) Раздеп 14 –
Капиталне субвенције у инфраструктуру – ппзиција 308, екпнпмска класификација 451000 –
пбнпва Манастира Св. Никпла, била су предвиђена средства за субвенције кпје би се састпјале
у изградои инфраструктуре и прибављаое земљищта ради ствараоа услпва за изградоу
Манастира Св. Никпла у Курщумлији.
Сврха прибављаое предметних неппкретнпсти била је ствараое услпва за изградоу
Манастира Св. Никпла у Курщумлији, у складу са сппразумпм кпји је ппстигнут са СПЦ, у циљу
ппдизаоа духпвних и туристишких пптенцијала ппщтине Курщумлија.
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Неппкретнпсти пписане у дисппзитиву пве Пдлуке прибављене су у складу са шланпм 29. став
1. ташка 4. Закпна п јавнпј свпјини и шланпм 3. став 1. ташка 1. Уредбе п услпвима прибављаоа
и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм. С пбзирпм да предметне неппкретнпсти
свпјим карактеристикама једине пдгпварају пптребама власника, кприсника пднпснп нпсипца
права кприщћеоа такп да је целисхпднпст прибављаоа истпг са аспекта интереса лпкалне
сампуправе таква да се јединп на тај нашин мпгу прибавити. Неппкретнпсти пписане у
дисппзитиву пве Пдлуке представљају неппкретнпсти кпје спадају у кпмплекс Манастира Св.
Никпла и защтићене су пднпснп пбухваћене пдгпварајућим пдлукама п стављаоу ппд защтиту
пд стране Завпда за защтиту сппменика културе Нищ.
У ппступку спрпвпђеоа предметне Пдлуке власник неппкретнпсти 3364 и 3365 изјаснип се да
прихвата да се оегпве неппкретнпсти прибаве у јавну свпјину али путем размене према
закпнпм прпписаним услпвима па је дпнета Пдлука кап у дисппзитиву.
Брпј: I-02-101/2014
У Куршумлији дана 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Гпран Бпјпвић, прпф.с.р.
На пснпву шлана 5. став 1. ташка 3, став 4. и 5. Закпна п јавним путевима (''Службени
гласник РС" брпј 101/05), шлана 35. Закпна п прекрщајима (''Службени гласникРС" брпј
101/05,116/08 и 111/09), шлана 15. и 41. Статута ппщтине Курщумлија ( ''Службени гласник
ппщтине Курщумлија " бр. ) Скупщтина ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј дана
04.08.2014. гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ П ППЩТИНСКИМ И НЕКАТЕГПРИСАНИМ ПУТЕВИМА
I. ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђује се категпризација путева у надлежнпсти скупщтине ппщтине и
уређује нашин управљаоа, финансираоа, защтите, пдржаваоа, ппсебних услпва изградое и
рекпнструкције и надзпр над ппщтинским и некатегприсаним путевима на теритприји ппщтине
Курщумлија.
Шлан 2.
Ппщтински и некатегприсани путеви, заједнп са државним путевима, шине мрежу
путева на теритприји ппщтине Курщумлија.
Ппщтински пут јесте јавни пут кпји сапбраћајнп ппвезује теритприју ппщтине, кап и теритприју
ппщтине, са мрежпм државних путева.
Некатегприсани пут јесте сапбраћајна ппврщина кпја је дпступна већем брпју разних
кприсника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и кпја је уписана у
катастар неппкретнпсти кап некатегприсани пут.
Шлан 3.
Путеве у надлежнпсти Ппщтине на теритприји ппщтине Курщумлија шине ппщтински
путеви I реда, ппщтински путеви II реда и некатегприсани путеви.
Ппщтински путеви I реда треба да задпвпљавају следеће критеријуме:
- Ппвезиваое теритприје вище месних заједница (заједница насеља) са државним путем,
седищтем ппщтине или са суседнпм ппщтинпм,
- Ппвезиваое седищта месне заједнице са државним путем;
- Ппвезиваое седищта месне заједнице са меснпм заједницпм кпја је ппвезана са државним
путем или седищтем ппщтине,
- Пдвијаое градскп-приградскпг аутпбускпг превпза
- Мпгућнпст кружнпг ппвезиваоа са путем истпг или вищег реда.
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Ппщтински путеви II реда задпвпљавају следеће критеријуме:
-Ппвезиваое два или вище насељених места унутар месне заједнице утврђених Пдлукпм п
месним заједницама, са путем вищег реда.
Шлан 4.
Кап ппщтински путеви I реда „ПП I“ утврђују се следећи:
1. ПП I-1. Курщумлија (насеље Кастрат ) –Виспка - Рударе,
дужине
8,00 км,
2. ПП I-2. Раша –Купинпвп - Дпбрп Дп – ппщтина Медвеђа,
дужине 25,00 км,
3. ПП I-3. Зебице–Ђавпља варпщ – Ђаке -Гајтан–сппј са Прплпмпм,
дужине:19,00 км,
4. ПП I-4. Грабпвница (Чпдина впденица) – Кпсмаша – Лпвищте Спкплпвица
5. - Великп Пупавце – Прплпм баоа,
дужине:
16,50 км,
6. ПП I-5. Пепељевац (државни пут Iб реда бр 14)– Грабпвница – Дединац – Тпврљане
дужине:12,00 км,
7. ПП I-6. Пепељевац (државни пут Iб реда бр 14)– Машкпвац – Белп ппље – Врщевац –
Барлпвп,
са кракпм за будући транзит „Щкпла Машкпвац–Пљакпвп задружни вищоар “, дужине:
9,00 км ,
8. ПП I-7. Данкпвиће – Кпоува – Вищеселп(ппщтина Блаце ) веза за - Невада – Жуш,
дужине: 14,20 км,
9. ПП I-8. Баћпглава – Жегрпва – Растелица – Парада – Лукпвп,
дужине: 25,00 км ,
10. ПП I-9. Кпоува – Спанце – Тмава - Калудра ,
дужине: 10,00 км,
Кап ппщтински путеви II реда „ПП II“ утврђују се следећи:
1. ПП II -1. Лукпвп– Гпрое Требиое ,
дужине :
7,50 км,
2. ПП II -2. „КП Лукпвп“ - Калиманце – Сепце – Бабица - КП Трећак – веза за Мерћез (
прекп Жалице ),
дужине : 12,00 км,
3. ПП II-3. Щиппвац – Љутпва – Игрищте,
дужине:11,50 км,
4. ПП II-4. КП Лукпвп – Щиппвац – Ранкпвица – Селпва,
дужине
8,50 км,
5. ПП II-5. Жуш – Сагпоевп –Невада,
дужине
:7,00 км,
6. ПП II -6. Жегрпва – Трмка – Ращевац – Дабинпвац – КП Кбаоа,
дужине :18,00 км,
7. ПП II -7. К.баоа -Кртпк- Прлпвац – Преветица – Матарпва – Мердаре,
дужине
:14,80 км,
8. ПП II -8. Раша – Механе – Прплпм- Прплпмска река,
дужине :
10,00 км,
9. ПП II - 9. државни пут Iб реда бр 14 - Раша – Равни Щпрт – Курщумлијска баоа,
дужине :7,80 км ,
10. ПП II -10. Гпроа Микуљана – Дубрава веза са КП Пљакпвп,
дужине : 5,40 км,
11. ПП II -11. Барлпвп – Бпгујевац – Трнпв Лаз,
дужине
:
9,10 км,
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12. ПП II -12. Дпоа Микуљана – Дубрава –Вељпвићи (Спанце) -Спанце (Гпрои кљуш)
,дужине :8,50 км,
13. ПП II -13. Купинпвп– Кутлпвп– Прекпрађе– Дегмен – Васиљевац-Бпрпвац – Мердаре,
дужине: 17,00 км,
14. ПП II -14. Вуша ( КП Дпбри Дп) – Иван Кула – Заграђе – Свиоищте – Дпбри Дп, дужине
13,00 км,
15. ПП II -15. Виспка ( жел станица )– Малп Пупавце (КП Кпсмаша ) – Каменица – Дединац Тпврљане, 13,70 км,
16. ПП II -16. државни пут Iб реда бр 14- Раша – Прлпвац – Мала Кпсаница ,
дужине:
7,50 км,
17. ПП II -17. Тијпвац – Щатра – Курщумлијска баоа ,
дужине:
11,30 км,
18. ПП II -18. Курщумлија насеље кастрат – Етнп кућа –Сампкпвп селп Сампкпвп – Љуща –
Кртпк,
14,10 км,
19. ПП II -19. Рударе – Љуща - Курщумлијска баоа – Щатра - Жегрпва,
дужине:19,00 км,
20. ПП II -20. Баћпглава -Мирница - Игрищте - сппј са Влахиопм,
дужине: 22,50 км ,
21. ПП II -21. Барлпвп ( државни пут Iб реда бр 14)– Дпое Тпшане – Гпрое Тпшане –
ппщтина Прпкупље ,
дужине: 6,00 км,
22. ПП II - 22. Дегрмен – Машија стена – Трпезе – Дпбри Дп
дужине: 16,00 км,
23. ПП II - 23. Кружни пут пкп града Курщумлије, државни пут Iб реда бр 14- КП Пепељевац
–Савићи –Шарапићи – КП Машкпвац – црква Гпроа Микуљана – селп Гпроа Микуљана –
Дпоа Микуљана – КП Данкпвиће – Лугиће – Бпјпвићи КП Баћпглава – Тпдпрпвићи –
Птащевићи – Маркпвићкп грпбље – ул Никпдија Стпјанпвића – ул Кпспвска – ул 16
фебруар – рестпран Сампкпвп – Михајлпвићи Кастрат – ул Кпсаншић Ивана –
железнишка станица Кастрат – Маркпва базилика – Клепашићи КП Кршмаре – Лпзница
Кршмаре – мпст – мптел Стара врба - државни пут Iб реда бр 14 све дп пекље : дужине
12,00 км.
Шлан 5.
Некатегприсани путеви су путеви кпји спајају два насеља ( или засепка ) са ппщтинским
или државним путем, пднпснп спајају два сепска насеља или два дела сепскпг насеља ( или
засепка ), а кпји нису прпглащени кап ппщтински путеви.

Шлан 6.
Ппщтински и некатегприсани пут, у смислу шлана 2. пве Пдлуке, шине: гпрои и дпои
стрпј пута; путни грађевински пбјекти: мпстпви, ппдвпжоаци, надвпжоаци, тунели, галерије,
пптппрни и пблпжни зидпви; пбјекти за пдвпдоаваое - прппусти, јаркпви, дренаже;
сапбраћајна сигнализација; ппрема пута; аутпбуска стајалищта; путни ппјас кпји шини
прпјектпвани пппрешни пресек пута и земљищни ппјас щирине најмаое 1м са пбе стране
рашунајући пд крајоих ташака пппрешнпг прпфила пута; ваздущни прпстпр изнад кплпвпза у
висини пд 7м, меренп пд највище кпте кплпвпза.
II. УПРАВЉАОЕ ППЩТИНСКИМ И НЕКАТЕГПРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Шлан 7.
Ппд управљаоем се ппдразумева: кприщћеое ппщтинских и некатегприсаних; защтита
ппщтинских и некатегприсаних путева; врщеое инвеститпрске функције на изградои и
рекпнструкцији ппщтинских и некатегприсаних путева; прганизпваое и пбављаое струшних
ппслпва на изградои, рекпнструкцији, пдржаваоу и защтити ппщтинских и некатегприсаних

Страна 129

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

путева; прганизпваое струшнпг надзпра над изградопм, рекпнструкцијпм, пдржаваоем и
защтитпм ппщтинских и некатегприсаних путева; планираое изградое, рекпнструкције,
пдржаваоа и защтите ппщтинских и некатегприсаних путева; пзнашаваое ппщтинских
некатегприсаних путева и впђеое евиденције п путевима и п сапбраћајнп технишниким
ппдацима за те путеве.
Управљаое ппщтинским и некатегприсаним путевима представља делатнпст пд ппщтег
интереса.
Шлан 8.
Делатнпст управљаоа ппщтинским и некатегприсаним путевима мпже да пбавља привреднп
друщтвп, пднпснп другп правнп лице или предузетник, ппд услпвима и на нашин утврђен
закпнпм кпјим се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса.
Скупщтина ппщтине пдлукпм ппверава ппслпве управљаоа ппщтинским и некатегприсаним
путевима на свпјпј теритприји.
Скупщтина ппщтине Курщумлија, за пбављаое делатнпсти защтите, изградое, рекпнструкције,
пдржаваоа и управљаоа ппщтинским и некатегприсаним путевима, пснпвала је Јавнп
предузеће Дирекција за изградоу Курщумлија из Курщумлије, кап управљаша ппщтинских и
некатегприсаних путева (у даљем тексту: Управљаш).
Шлан 9.
Скупщтина ппщтине на предлпг Управљаша дпнпси средоерпшне планпве (5 гпдина)
изградое, рекпнструкције, пдржаваоа и защтите ппщтинских путева.
Управљаш у складу са усвпјеним средопрпшним планпм, дпнпси гпдищое планпве радпва на
изградои, рекпнструкцији, пдржаваоу и защтити ппщтинских путева, а на предлпг месних
заједница дпнпси прпграме изгр- адое , рекпнструкције и пдржаваоа некатегприсаних
путева, уз сагласнпст Скупщтине ппщтине.
Шлан 10.
Управљаш прпписује метпдплпгију впђеоа евиденције п ппщтинским путевима уз
сагласнпст Ппщтинскпг већа.
Управљаш је дужан да впди евиденцију п сапбраћајнп-технишким и другим ппдацима п
ппщтинским путевима.

Шлан 11.
Управљаш је дужан да у рпку пд 30 дана пд дпстављаоа упптребне дпзвпле за
нпвпизграђен ппщтински или некатегприсан пут или пбјекат на оима, ппднесе захтев за
уписиваое права кприщћеоа ппщтинскпг или некатегприсанпг пута или пбјекта на оима, кап и
права службенпсти и других права пдређених закпнпм кпја се устанпвљавају на пвим путевима
у кприст других лица у јавне коиге и званишне евиденције у кпје се уписују права на
неппкретнпсти.
Управљаш, пднпснп лице у шију је кприст устанпвљенп некп пд права из става 1. пвпг шлана,
дужнп је да у рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмена на устанпвљеним правима,
заснпваних на закпнпм прпписанпм правнпм пснпву, ппднесе захтев за упис прпмене, пднпснп
брисаое ппдатака, у јавне коиге и званишне евиденције у кпје се уписују права на
неппкретнпсти.
Шлан 12.
Управљашу се ппверава врщеое јавних пвлащћеоа, а кпја се пднпсе на издаваое:
1)
Сагласнпсти за изградоу,пднпснп рекпнструкцију прикљушака на пут;
2) Сагласнпст за грађеое, пднпснп ппстављаое впдпвпда, канализације, тпплпвпда, гаспвпда и
других слишних пбјеката, кап и телекпмуникаципних и електрп впдпва, инсталација,
ппстрпјеоа и сл. на путу и защтитнпм ппјасу пута;
3) Сагласнпсти за измену сапбраћајних ппврщина, пратећих садржаја пута;
4) Сагласнпст на прпјекте привремене сапбраћајне сигнализације и ппреме за измещтаое
сапбраћаја са државних путева на путеве у надлежнпсти Ппщтине;
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5) Сагласнпсти за пдржаваое сппртске, пднпснп друге јавне манифестације на путу;
6) Ппсебне дпзвпле за пбављаое ванреднпг превпза на путу;
7)
Пдпбреое за ппстављаое рекламних табли, рекламних панпа, уређаја за сликпвнп или
звушнп пбавещтаваое или пглащаваое на путу и у защтитнпм ппјасу пута. Акти из става1.пвпг
шлана мпрају да садрже сапбраћајнп-технишке услпве.
Управљаш је дужан да пдлуши пп захтеву за издаваое сагласнпсти, дпзвпле и пдпбреоа из
става 1. пвпг шлана у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева.
Прптив аката из става 1. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Ппщтинскпм већу у рпку пд 15
дана пд дана дпстављаоатпг акта.
Управљаш је дужан да п актима п врщеоу јавних пвлащћеоа впди евиденцију.
Шлан 13.
Управљаш је дужан да пбезбеди трајнп, непрекиднп и квалитетнп пдржаваое и защтиту
ппщтинскпг пута и да пбезбеди несметанп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја на оему.
Управљаш пдгпвара за щтету кпја настане кприсницима ппщтинскпг пута збпг прппущтаоа
благпвременпг пбављаоа ппјединих радпва на редпвнпм пдржаваоу ппщтинскпг пута,
прпписаних пвпм пдлукпм, Пдлукпм п редпвнпм пдржаваоу ппщтинских путева и гпдищоим
прпгрампм пдржаваоа ппщтинских путева, пднпснп збпг извпђеоа тих радпва супрптнп
прпписаним технишким услпвима и нашину оихпвпг извпђеоа.
Управљаш не пдгпвара за щтету укпликп је пбезбедип благпвременп пбавещтаваое кприсника
ппщтинскпг пута пдгпварајућпм хпризпнталнпм и вертикалнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм
п пщтећеоима на ппщтинскпм путу.
III. ФИНАНСИРАОЕ ППЩТИНСКИХ И НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА
Шлан 14.
Финансираое изградое, рекпнструкције, пдржаваоа и защтите ппщтинских и
некатегприсаних путева пбезбеђује се из:
1) Бучета ппщтине ппредељенпг за пву намену;
2) Бучета Републике;
3) Накнада за уређеое грађевинскпг земљищта;
4) Гпдищое накнаде за мптпрна впзила, трактпре и прикљушна впзила;
5) Гпдищое накнаде за впзила на мптпрни ппгпн кпја нису пбухваћена ташкпм 6. пвпг шлана;
6) Накнада за ванредни превпз;
7) Накнада за ппстављаое рекламних табли, рекламних панпа, уређаја за сликпвнп или звушнп
пбавещтаваое или пглащаваое на путу, пднпснп на другпм земљищту кпје кпристи управљаш
пута, у складу са прпписима;
8) Накнада за прекпмернп кприщћеое пута, оегпвпг дела или путнпг пбјекта;
9) Лпкална кпмунална такса;
10)
Средстава дпмаћих и/или страних привредних субјеката или физишких лица, кап и
других пблика удружених средстава (сампдппринпси и сл.).
Шлан 15.
Висину накнаде из шлана 14. ташка 6. пдређује Влада Републике Србије, а пстале
накнаде из шлана 14. (ташке 4, 5, 7-13) прпписује Скупщтина ппщтине на предлпг Управљаша.
Шлан 16.
У ппгледу наплате накнада утврђених пвпм пдлукпм, кпнтрпле, камате, ппвраћаја,
застарелпсти, казне и псталп щтп није уређенп пвпм пдлукпм, примеоиваће се пдредбе
закпна кпјим се уређује ппрески ппступак и ппреска администрација.
IV. ЗАЩТИТА ППЩТИНСКИХ И НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА
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Шлан 17.
Ради спрешаваоа угрпжаваоа стабилнпсти ппщтинских и некатегприсаних путева
пбезбеђиваоа услпва за несметанп пдвијаое сапбраћаја и режим сапбраћаја на пвим
путевима, нпсилац права службенпсти на ппщтинским и некатегприсаним путевима кап и
других права у складу са пдлукпм, мпже да извпди радпве на путу (грађеое, пднпснп
ппстављаое впдпвпда, канализације, тпплпвпда, гаспвпда, телекпмуникаципних и електрп
впдпва, инсталација, ппстрпјеоа и других слишних пбјеката) самп акп је за извпђеое тих
радпва прибавип сагласнпст Управљаша.
Управљаш је дужан да пбезбеди кпнтрплу извпђеоа радпва из става 1. пвпг шлана.
Шлан 18.
Забраоенп је из билп кпг нерещенпг импвинскп-правнпг разлпга изврщити редукцију
или пбустављаое сапбраћаја, запрешаваое, пщтећеое или рущеое кплпвпза и елемената
пппрешнпг прпфила или пбјекта ппщтинскпг и некатегприсанпг пута.
Птклаоаое узрпка импвинскп-правнпг прпблема пдвија се у ппступку пред надлежним судпм.
Шлан 19.
Защтитни ппјас јесте ппврщина уз ивицу земљищнпг ппјаса на сппљну страну, висине
7м пд највище ташке кплпвпза у пппрешнпм прпфилу, а шија щирина изнпси на:
- ппщтинским путевима ( I и II реда ) 5 м,
- некатегприсаниим путевима 3 м.
У защтитнпм ппјасу ппред ппщтинских и некатегприсаних путева ван насеља
забраоенп је ппстављаое ппстрпјеоа, уређаја и инсталација кпје не припадају
инфраструктурним системима, градити стамбене, ппслпвне, ппмпћне и слишне зграде, бунаре,
резервпаре, септишке јаме и друге грађевинске пбјекате, стварати деппније материјала, птпада
и смећа.
У защтитнпм ппјасу ппред ппщтинских и некатегприсаних путева ван насеља мпгућа је
изградоа сапбраћајних ппврщина пратећих садржаја пвих путева, кап и ппстрпјеоа, уређаја и
инсталација кпје служе пптребама пвих путева и сапбраћаја на оима.
У защтитнпм ппјасу мпже се градити, пднпснп ппстављати впдпвпд, канализација, тпплпвпд,
гаспвпд, телекпмуникаципни и електрп впд, уз претхпднп прибављену сагласнпст Управљаша, а
у свему у складу са пдредбама закпна из пбласти планираоа и изградое.
Пграде, дрвеће и други засади у защтитнпм ппјасу мпгу се ппдизати такп да не пметају
прегледнпст на путу, не угрпжавају безбеднпст сапбраћаја и не пметају или спрешавају радпве
на пдржаваоу пута.
Пдредбе из става 1. пвпг шлана се примеоују акп није другашије пдређенп прпстпрним,
пднпснп урбанистишким планпм.
У зпни защтитнпг ппјаса власник ппседа је дужан да ппврщину защтитнпг ппјаса пдржава на
нашин да се не пмета прегледнпст пута и угрпжава безбеднпст сапбраћаја.
Укпликп је зпна прегледнпсти щира пд зпне защтитнпг ппјаса, власник ппседа дужан је да
ппврщину зпне прегледнпсти изван защтитнпг ппјаса пдржава на нашин да се не пмета
прегледнпст пута и угрпжава безбеднпст сапбраћаја.
Шлан 20.
Ппјас кпнтрплисане изградое ппред ппщтинских путева изнпси 5 метара пд границе
защтитнпг ппјаса, ппред некатегприсаних путева изнпси 3 метара пд границе защтитнпг ппјаса,
укпликп није другашије пдређенп прпстпрним, пднпснп урбанистишким планпм.
Шлан 21.
Удаљенпст билп кпг дела стуба далекпвпда висине дп 10м, стубне трафп станице или
нискп-наппнскпг впда пд ивице кплпвпза, пп правилу, не сме бити маоа пд 10м, а у изузетним
слушајевима 5м, пднпснп, за слушај када се на стубу нискп-наппнске мреже ппставља и јавна
расвета мпже се смаоити на најмаое 3м. Стубпви впдпва и стубпви за пренпс других сигнала
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(ТВ, базне станице и сл.) висине прекп 10м мпрају бити удаљени пд ивице кплпвпза најмаое
за висину тпг стуба.
Сигурнпсна висина билп кпг енергетскпг впда изнпси 7м за виспкп наппнске впдпве дп
110кв, а 6м за нискпнаппнске електрп впдпве, телекпму-никаципне впдпве и друге впдпве.
Угап преласка ваздущнпг впда не сме бити маои пд 30 степени, изузетнп 20 степени.
Пдредбе става 1. и 3. пвпг шлана пднпсе се и на телекпмуникаципне ваздущне впдпве.
Пдредбе пвпг шлана примеоују се и на насељена места, псим акп урбанистишким планпм није
другашије пдређенп.
Шлан 22.
На раскрсници ппщтинскпг и некатегприсанпг пута са другим путем и укрщтаоа
ппщтинскпг и некатегприсанпг пута са железнишкпм пругпм у истпм нивпу мпра се пбезбедити
зпна пптребне прегледнпсти у складу са закпнпм п безбеднпсти у железнишкпм сапбраћају и
прпписима п нашину укрщтаоа железнишке пруге и пута у нивпу. Управљаш је пбавезан да
распплаже пптребнпм дпкументацијпм кпјпм се дефинище зпна пптребне прегледнпсти на
укрщтаоу пута са железнишкпм пругпм у нивпу.
Управљаш над ппщтинским и некатегприсаним путевима је пбавезан пбезбеди пптребну
прегледнпст на укрщтаоу ппщтинских путева са путевима истпг или вищег реда у истпм нивпу.
Шлан 23.
Лице кпје управља пбјектпм, ппстрпјеоем, уређајем, инсталацијпм и впдпвима,
уграђеним у ппщтински и некатегприсани пут, дужнп је да пдржава тај пбјекат, ппстрпјеое,
уређај, инсталацију и впд, на нашин кпјим се не пщтећује ппщтински и некатегприсани пут,
пднпснп не угрпжава безбеднпст сапбраћаја или не пмета пдржаваое ппщтинскпг и
некатегприсанпг пута.
У слушају пщтећеоа, пднпснп квара, пбјеката, ппстрпјеоа, уређаја, инсталација или
впдпва из става 1. пвпг шлана, лице кпје управља тим пбјектима дужнп је да без пдлагаоа
приступи идентификацијии лпкализацији пщтећеоа, пднпснп квара кпји мпже нанети щтету
путу или путнпм пбјекту, угрпзити живпте људи и безбеднпст сапбраћаја или изазвати
екплпщке ппследице пп пкплину, и истпвременп за неппхпдне радпве, кпд надлежнпг пргана
градске управе ппднесе захтев за издаваое пдпбреоа за оихпвп извпђеое.
Лице из става 1. пвпг шлана п насталпм квару пдмах пп сазнаоу пбавещтава Управљаша,
а радпвима на птклаоаоу пщтећеоа, пднпснп квара, пп дпбијенпм пдпбреоу надлежнпг
пргана ппщтинске управе, приступа пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Управљаша, са
сапбраћајнп-технишким услпвима.
Трпщкпве извпђеоа радпва из става 2. и 3. пвпг шлана, кап и трпщкпви извпђеоа
радпва на враћаоу ппщтинскпг и некатегприсанпг пута у првпбитнп стаое снпси лице из става
1. пвпг шлана.
Шлан 24.
Забраоенп је пстављаое грађевинскпг и другпг материјала ппред ппщтинскпг и
некатегприсанпг пута, акп се тиме умаоује прегледнпст на путу.
Шлан 25.
За измену сапбраћајних ппврщина пратећих садржаја ппщтинскпг пута пптребнп је
прибавити сагласнпст Управљаша.
Шлан 26.
Сусед ппщтинскпг и некатегприсанпг пута дужан је да пмпгући слпбпднп птицаое впде
и пдлагаое снега са пута на оегпвп земљищте, уз накнаду прпузрпкпване щтете.
Сусед ппщтинскпг и некатегприсанпг пута дужан је да пмпгући прилаз путу или путнпм пбјекту
ради извпђеоа радпва на пдржаваоу пута или путнпг пбјекта, уз накнаду прпузрпкпване
щтете.
Управљаш је дужан да закљуши угпвпр са суседпм ппщтинскпг и некатегприсанпг пута
да на суседпвпм земљищту изгради пдвпдне канале и друге уређаје за пдвпђеое впде пд
трупа пута кап и да ппстави привремене или сталне уређаје и регулације, пднпснп ппдигне
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засаде, за защтиту пута и сапбраћаја на оему пд снежних лавина, сметпва и других щтетних
утицаја, акп се исти не мпгу изградити, ппставити, пднпснп ппдићи на путу.
Пдредбе става 1. дп 3. пвпг шлана схпднп се примеоују и на власнике, пднпснп неппсредне
држапце земљищта, у слушају када се оихпвп земљищте кпристи у исте сврхе.
Шлан 27.
Ради защтите ппщтинскпг пута, на депницама на кпјима је изражена ппјава ерпзије и
спираоа земљищта, Управљаш је дужан, акп прирпда земљищта дппущта, да кпсине усека,
засека и насипа, кап и земљищни ппјас пзелени травпм, украсним щибљем и другим растиоем
такп да се не пмета прегледнпст на путу.
Засади из става 1. пвпг шлана мпрају се уреднп пдржавати и пбнављати у складу са шланпм 19.
пве пдлуке.
Шлан 28.
Рекламне табле, рекламни панпи, уређаји за сликпвнп или звушнп пбавещтаваое или
пглащаваое (у даљем тексту: натпис), мпгу се ппстављати:
- ппред ппщтинскпг пута на удаљенпсти пд најмаое 5 метара, меренп на сппљну страну пд
ивице кплпвпза;
- ппред некатегприсанпг пута на удаљенпсти пд најмаое 3 метара, меренп на сппљну страну
пд ивице кплпвпза;
Ппстављаое натписа врщи се на пснпву пдпбреоа, кпје има рпк важеоа, а кпје издаје
Управљаш.
П издатим пдпбреоима Управљаш пбавещтава инспекцијски прган лпкалне сампуправе
надлежан заппслпве сапбраћаја.
Управљаш впди евиденцију п издатим пдпбреоима.
Натписе је дужнп да пдржава лице кпје је захтевалп оихпвп ппстављаое.
Пп истеку рпка важеоа пдпбреоа за ппстављаое натписа, лице кпје је ппставилп
натпис, дужнп је да га уклпни.
Уклаоаое ппстављенпг натписа мпже да пбави и Управљаш на пснпву истека рпка
важеоа из пдпбреоа за ппстављаое натписа, а уз накнаду трпщкпва уклаоаоа пд стране лица
кпје је ппставилп натпис.
Шлан 29.
На ппщтинскпм и некатегприсанпм путу забраоенп је нарпшитп:
1)
привременп или трајнп заузимаое пута;
2)
извпђеое радпва на путу кпји нису у вези са изградопм, рекпнструкцијпм,
пдржаваоем и защтитпм пута;
3) извпђеое радпва нпсилаца права службенпсти и других права устанпвљених на путу, кпјима
се пщтећује пут или угрпжава несметанп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја;
4) испущтаое впда, птпадних впда и других тешнпсти на пут;
5) спрешаваое птицаоа впда са пута, а ппсебнп из путнпг јарка и из прппуста крпз труп пута и
спрешаваое даљег птицаоа впда ка оихпвим реципиентима;
6)
градити прикљушак прилазнпг пута или суседних парцела на пут без сагласнпсти
Управљаша;
7)
прпсипаое, пстављаое или бацаое материјала, предмета и смећа на пут;
8)
замащћиваое пута са савременим кплпвпзпм мазивима или другим слишним
материјама;
9)
ппстављаое и кприщћеое светла или других светлпсних уређаја на путу и ппред пута,
кпјима
се
пмета пдвијаое сапбраћаја на путу;
10 ) праое и извпђеое других ппљппривредних радпва на банкинама, кпсинама и
земљищнпм ппјасу;
11) вушеое предмета, материјала, пруђа и других врста терета пп путу (греде, балвани, гране,
камени блпкпви, плугпви, дрљаше исл.);
12) спущтаое низ кпсине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за пгрев, камеоа и
другпг материјала;
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13) паљеое траве и другпг растиоа на путу, кап и птпадних предмета и материјала;
14) нанпщеое блата на пут са савременим кплпвпзпм;
15) пущтаое стпке на пут, без надзпра, напасаое и напајаое стпке на путнпм земљищту;
16)
пкретаое запреге,трактпра, плуга и других ппљппривредних мащина и пруђа при
извпђеоу ппљппривредних радпва;
17) кпшеое запрежних впзила спрешаваоем пкретаоа тпшкпва на путу са савременим
кплпвпзпм;
18) укљушиваое впзила на пут и искљушиваое са пута ван прикљушка или укрщтаја;
19) заустављаое или пстављаое впзила кпјим се пмета кприщћеое пута,
20) свакп шиоеое кпјим се пщтећује или би се мпгап пщтетити пут или пметати пдвијаое
сапбраћаја на путу.
Шлан 30.
Управљаш је дужан да у пбављаоу ппслпва защтите ппщтинских путева, спрпвпди
активнпсти на утврђиваоу заузећа пута, бесправнпг извпђеоа радпва на путу и у защтитнпм
ппјасу и свих других шиоеоа кпјима се битнп пщтећује, или би се мпгап пщтетити пут или
пметати пдвијаое сапбраћаја на путу.
У пбављаоу ппслпва защтите некатегприсаних путева, Месне заједнице су дужне да
ппступају на нашин предвиђен у претхпднпм ставу пвпг шлана и п тпме пбавесте Управљаша.
Управљаш је дужан да, у слушајевима из става 1.и става 2. пвпг шлана, без пдлагаоа, ппднесе
писани захтев кпји се заснива на ташнпм, пптпунпм и пдређен м шиоенишнпм стаоу надлежнпј
инспекцији за путеве, ради предузимаоа инспекцијских мера уз кпји је дужан да дпстави
ситуаципни план издат пд надлежнпг пргана,пднпснп пвлащћенпг лица,у слушајевима кад је тај
план ппдеснп дпказнп средствп за утврђиваое шиоенишнпг стаоа.
Шлан 31.
Управљаш ппкреће ппступак кпд пргана ппщтинске управе надлежнпг за ппслпве
сапбраћаја за пгранишаваое кприщћеоа ппщтинскпг или некатегприсанпг пута, акп је пут у
таквпм стаоу да:
1) сапбраћај није мпгућ или је мпгућ сапбраћај ппјединих врста впзила;
2) сапбраћај ппјединих врста впзила мпже бити щтетан за пут и
3) тп захтевају пснпвани разлпзи кпји се пднпсе на защтиту пута и безбеднпст сапбраћаја.
Истпвременп са ппкретаоем ппступка из става 1. пвпг шлана, Управљаш предузима мере
пбезбеђеоа пута ппстављаоем припадај уће сапбраћајне сигнализације и п предузетим
мерама пбавещтава министарствп надлежнп за унутращое ппслпве и јавнпстпутем средстава
јавнпгинфпрмисаоа.
Шлан 32.
Мптпрна и прикљушна впзила кпја сапбраћају на ппщтинскпм и некатегприсанпм
путу,псим впзила са гусеницама, мпрају имати тпшкпве са пнеуматицима.
Впзилп са гусеницама мпже сапбраћати на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу са
савременим кплпвпзним застпрпм, акп су гусенице защтићене пблпгама са равним
ппврщинама или другим пдгпварајућим пблпгама.
Впзила впјске Србије немпрају да испуоавају услпве из става 2.пвпг шлана, а управљаш
има правп на накнаду щтете кпја је тиме прпузрпкпвана.
Запрежна впзила укупне масе прекп једне тпне мпгу сапбраћати на ппщтинскпм и
некатегприсанпм путу акп имају тпшкпве са пнеуматицима.

Шлан 33.
Превпз впзилпм кпје самп или са теретпм премащује прпписима дпзвпљенп пспвинскп
пптерећеое, укупну масу, щирину, дужину или висину, сматра се ванредним превпзпм у
смислу Закпна п јавним путевима и пве пдлуке.
Ванредни превпз, у превпзу у друмскпм сапбраћају на теритприји ппщтине
Курщумлија, мпже се пбављати на ппщтинским и некатегприсаним путевима на пснпву
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ппсебне дпзвпле кпју издаје Управљаш, за сваки ппјединашни превпз, кпјпм се пдређују нашин
и услпви превпза, кап и изнпс накнаде за ванредни превпз.
П издатим дпзвплама из става 2. пвпг шлана Управљаш впди евиденцију и писанп
пбавещтава министарствп надлежнп за унутращое ппслпве и инспекцијски прган ппщтинске
управе надлежан за ппслпве сапбраћаја.
Ванредни превпз мпже да се пбавља на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу без
издате дпзвпле из става 2. пвпг шлана, акп се тај превпз пбавља ради интервенције приликпм
елементарних и других неппгпда, кап и за пптребе пдбране земље.
Лице кпје пбавља ванредни превпз из става 4. пвпг шлана дужнп је да п пбављанпм
превпзу пбавести министарствп надлежнп за унутращое ппслпве и Управљаша.
Шлан 34.
Кпнтрплу ванреднпг превпза, кап и кпнтрплу највећих дпзвпљених пспвинских
пптерећеоа, укупне масе и димензија впзила, кпја сапбраћају на ппщтинскпм и
некатегприсанпм путу, врще пвлащћенп службенп лице Пплицијске управе и пвлащћенп лице
инспекцијскпг пргана ппщтинске управе надлежнпг за ппслпве сапбраћаја.
Впзилп кпјим се пбавља ванредни превпз без ппсебне дпзвпле из шлана 29. став 2. пве
пдлуке, искљушују из сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу пвлащћена лица из
става 1. пвпг шлана и пдређују местп паркираоа впзила дп прибављаоа ппсебне дпзвпле.
Превпзник, пднпснп физишкп или правнп лице, кпме је у врщеоу ванреднпг превпза
искљушенп впзилп, дужан је да на месту паркираоа кпје му је пдређенп, пбезбеди впзилп.
За време трајаоа искљушеоа из сапбраћаја, забраоенп је кприщћеое впзила кпје је у
врщеоу кпнтрпле искљушенп из сапбраћаја.
Шлан 35.
Лице кпје пбавља ванредни превпз дужнп је да тај превпз пбавља у складу са
дпзвплпм из шлана 33. став 2. пве пдлуке.
Лице кпје пбавља ванредни превпз дужнп је да надпкнади щтету управљашу
ппщтинскпг и некатегприсанпг пута пришиоену пбављаоем ванреднпг превпза на путу.
Шлан 36.
Привременп или трајнп ушещће теретних впзила са вище пд 50% у свим изврщеним
превпзима терета на пдређенпм ппщтинскпм или некатегприсанпм путу или оегпвпм делу за
пптребе лица кпје пбавља делатнпст шија прирпда захтева такп изврщене превпзе (
експлпатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекпмерним кприщћеоем тпг
пута, пднпснп оегпвпг дела у смислу пве пдлуке.
Ушещће теретних впзила лица кпје пбавља делатнпст из става 1. пвпг шлана, утврђује
Управљаш на пснпву прпсешнпг гпдищоег дневнпг сапбраћаја теретних впзила прпписане
нпсивпсти и тп најмаое шетвпрпструким брпјаоем сапбраћаја на извпрнпј-циљнпј лпкацији.
Лице из става 1 пвпг шлана дужнп је да плаћа накнаду управљашу ппщтинскпг или
некатегприсанпг пута, за прекпмернп кприщћеое тпг пута према Угпвпру кпји закљушује са
управљашем ппщтинскпг или некатегприсанпг пута.
Лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да надпкнади щтету Управљашу, пришиоену
грубпм непажопм (прпсипаое, пстављаое или бацаое терета, замащћиваое пута мазивима
или другим слишним материјама, механишкп пщтећеое вушеоем предмета, материјала, пруђа
и других врста терета пп путу и сл.).
Шлан 37.
Впзилп кпје се пнесппспби за даљу впжоу, кап и терет кпји је пап са впзила, ималац
впзила, пднпснп терет а дужан је да уклпни:
- са трупа ппщтинскпг и некатегприсанпг пута пдмах, а најкасније у рпку пд два шаса пд
тренутка пнесппспбљаваоа впзила, пднпснп падаоа терета;
- са земљищнпг ппјаса ппщтинскпг и некатегприсанпг пута пдмах, а најкасније у рпку пд 12
шаспва пд тренутка пнесппспбљаваоа впзила, пднпснп падаоа терета.
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Акп ималац впзила или терета не изврщи уклаоаое у рпкпвима из става 1. пвпг шлана,
уклаоаое ће изврщити управљаш пута п трпщку имапца впзила, пднпснп терета, према
следећем:
- са трупа ппщтинскпг и некатегприсанпг пута, најкасније у рпку пд 12 шаспва пд тренутка
пнесппспбљаваоа впзила, пднпснп падаоа терета;
- са земљищнпг ппјаса ппщтинскпг и некатегприсанпг пута најкасније у рпку пд 24 шаса пд
тренутка пнесппспбљаваоа впзила, пднпснп падаоа терета.
Дп уклаоаоа впзила, пднпснп терета са ппщтинскпг и некатегприсанпг пута впзилп,
пднпснп терет кпји је испап мпрају бити прпписнп пбележени.
Уклаоаое впзила, пднпснп терета, са трупа или земљищнпг ппјаса ппщтинскпг и
некатегприсанпг пута из ставпва 1. и 2. пвпг шлана мпра се изврщити такп да се не нанесе щтета
путу.
Шлан 38.
Прган ппщтинске управе надлежан за ппслпве сапбраћаја мпже забранити сапбраћај
или сапбраћај пдређене врсте впзила на ппщтинскпм или некатегприсанпм путу, оегпвпм делу
или путнпм пбјекту, акп тп захтева пдржаваое културне, сппртске или друге манифестације,
ппд услпвпм да је мпгуће преусмераваое сапбраћаја на друге путеве, пп претхпднп
прибављенпј сагласнпсти Управљаша, на кпме се захтева пдржаваое културне, сппртске или
друге манифестације.
П забрани сапбраћаја из става 1. пвпг шлана, прган ппщтинске управе надлежан за
ппслпве сапбраћаја, дужан је да пбавести прган надлежан за унутращое ппслпве иУправљаша.
Управљаш је дужан да п забрани сапбраћаја из става 1. пвпг шлана, благпвременп пбавести
јавнпст путем средстава јавнпг инфпрмисаоа или на други упбишајени нашин и предузме
пптребне мере пбезбеђеоа.
Прганизатпр културне, сппртске или друге манифестације снпси трпщкпве забране
сапбраћаја, преусмераваоа сапбраћаја, пбавещтаваоа јавнпсти и предузетих мера
пбезбеђеоа.
Шлан 39.
Управљаш је дужан да благпвременп и на ппгпдан нашин пбавещтава јавнпст и
кприснике путева п стаоу и прпхпднпсти ппщтинских путева, а у слушају пгранишеоа, пбуставе
и забране сапбраћаја на ппщтинскпм путу, у рпку пд 24 шаса пре ппшетка примене наведених
мера.
Шлан 40.
Управљаш пбезбеђује на ппщтинским и некатегприсаним путевима ппстављаое,
замену, дппуну и пбнављаое сапбраћајне сигнализације, ппреме пута и пбјеката и ппреме за
защтиту пута, сапбраћаја и пкплине, на пснпву рещеоа п технишкпм регулисаоу сапбраћаја
кпје издаје прган ппщтинске управе надлежан за ппслпве сапбраћаја.
Управљаш је дужан да пбезбеди редпвнп шищћеое сапбраћајне сигнализације и
ппреме тих путева.
Шлан 41.
Прган ппщтинске управе надлежан за технишкп регулисаое, забраниће сапбраћај или
сапбраћај пдређене врсте впзила, на путу, оегпвпм делу или путнпм пбјекту, на предлпг
Управљаша, у следећим слушајевима, акп:
1) се пут налази у таквпм стаоу да се на оему не мпже пдвијати сапбраћај или се не мпже
пдвијати сапбраћај пдређене врсте впзила;
2) би ушещће пдређених врста впзила у сапбраћају нанпсилп щтету путу, оегпвпм делу или
путнпм пбјекту;
3) тп захтева извпђеое радпва на рекпнструкцији пута и
4) тп захтевају други разлпзи защтите пута и безбеднпсти сапбраћаја на тпм путу.
Ппщта забрана сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу, оегпвпм делу или путнпм
пбјекту, мпже бити привремена, а забрана сапбраћаја за пдређене врсте впзила на тпм путу,
оегпвпм делу или путнпм пбјекту, мпже бити привремена или стална.
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V. ПДРЖАВАОЕ ППЩТИНСКИХ И НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА
Шлан 42.
Пдржаваоем ппщтинских и некатегприсаних путева у смислу пве пдлуке сматрају се
радпви кпјима се пбезбеђује несметан и безбедан сапбраћај и шува упптребна вреднпст пута.
Управљаш је дужан да при извпђеоу радпва из става 1. пвпг шлана пбезбеди несметан и
безбедан сапбраћај и пшува упптребну вреднпст пута.
Пдржаваое ппщтинских и некатегприсаних путева пбухвата редпвнп, перипдишнп и
ургентнп пдржаваое.
Шлан 43.
Радпве на пдржаваоу ппщтинских и некатегприсаних путева извпди Управљаш.
Шлан 44.
Радпви на редпвнпм пдржаваоу ппщтинскпг пута, ради пбезбеђеоа функципналнпсти
пута, јесу нарпшитп:
1) преглед, утврђиваое и пцена стаоа пута и путнпг пбјекта;
2) местимишнп ппправљаое кплпвпзне кпнструкције и псталих елемената трупа пута;
3) шищћеое кплпвпза и псталих елемената пута у границама земљищнпг ппјаса;
4) уређеое банкина;
5) уређеое и пшуваое кпсина насипа, усека и засека;
6) шищћеое и уређеое јаркпва, ригпла, прппуста и других делпва система за пдвпдоаваое
пута;
7) ппправка путних пбјеката;
8) ппстављаое, замеоиваое, дппуоаваое и пбнављаое сапбраћајне сигнализације и ппреме
пута;
9) шищћеое сапбраћајне сигнализације и ппреме пута;
10)кпщеое траве и уређиваое зелених ппврщина на путу и земљищнпм ппјасу;
11)шищћеое снега са кплпвпза, пещашких стаза у путнпм ппјасу, аутпбуских стајалищта,
паркиралищта, банкина и ригпла Радпви на редпвнпм пдржаваоу некатегприсаних путева,
ради пбезбеђеоа функципналнпсти пута, спрпвпде се у складу са прпгрампм пдржаваоа кпји
дпнпси Управљаш у складу са пдредбама шлана 9. став 2. пве Пдлуке.
Шлан 45.
Радпви на перипдишнпм пдржаваоу ппщтинских путева пбухватају: пјашаое кплпвпзне
кпнструкције, рехабилитацију и ппјашанп пдржаваое.

1)
2)
3)
4)

Радпви на пјашаоу кплпвпзне кпнструкције јесу нарпшитп:
ппстављаое щљуншанпг, пднпснп туцанишкпг застпра на неасфалтираним путевима;
пбрада ппврщине кплпвпзнпг застпра или заптиваое;
нанпщеое нпвпг асфалтнпг слпја пп целпј щирини кплпвпза пдређене нпсивпсти;
кпрекција пблика ппстпјећег застпра или кплпвпза.

Радпви на рехабилитацији ппщтинскпг пута јесу нарпшитп:
1) селективнп пбнављаое, замена и ппјашаое дптрајалих кплпвпзних застпра и прпмена
пппрешних нагиба кплпвпза на јавнпм путу, пднпснп оегпвпм делу,
2)
замена слпжених дилатаципних справа, изплације, кплпвпза, пграда, сливника,
лежищта, пщтећених секундарних елемената и дптрајалих пещашких стаза на мпстпвима,
надвпжоацима, ппдвпжоацима и вијадуктима;
3)
пбнављаое антикпрпзивне защтите шелишних кпнструкција мпстпва, надвпжоака,
ппдвпжоака и вијадуката;
4) замена дефпрмисаних, дптрајалих и привремених прппуста за впду;
5) ппстављаое нпве сапбраћајне сигнализације на ппщтинскпм путу, пднпснп оегпвпм делу.
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Радпви на ппјашанпм пдржаваоу ппщтинских путева (ппбпљщаое ппщтинскпг пута),
јесу нарпшитп:
1) ублажаваое ппјединих уздужних нагиба и исправка ппјединих кривина;
2) прпщиреое кплпвпзне кпнструкције, банкина и псталих елемената трупа пута на краћим
делпвима пута;
3) прпщиреое раскрсница у нивпу;
4) замена дренажних система и хидрпизплације у тунелима и санација или замена тунелске
пблпге;
5) санираое клизищта и пдрпна;
6) санација и израда пптппрних, пблпжних и ппрталних зидпва;
7) замена или израда дренажнпг система за пдвпдоаваое ппдземних впда са ппщтинскпг
пута и путнпг пбјекта;
8) ппстављаое нпве ппреме пута и нпвих пбјеката и ппреме за защтиту пута, сапбраћаја и
пкплине на ппщтинскпм путу, пднпснп оегпвпм делу.
9) фпрмираое нпвих аутпбуских стајалищта изван кплпвпза пута.
Радпви из ставпва 2. и 3. треба да се извпде на пснпву пријаве уз кпју се прилаже
технишка дпкументација кпја садржи: технишки ппис радпва кпји се извпде, предмер и
предрашун радпва, ситуаципни приказ депнице пута са сапбраћајнпм сигнализацијпм на кпјпј
се извпде радпви и прпјекат регулисаоа сапбраћаја за време извпђеоа радпва.
Радпви из става 4. пвпг шлана извпде се према технишкпј дпкументацији кпја се
израђује у складу са Закпнпм п јавним путевима, технишким прпписима и стандардима и кпја
садржи: ппщти деп, прпјектни задатак, технишки ппис, ситуаципни план, уздужни прпфил,
пппрешне прпфиле, детаље пптребне за извпђеое радпва, прпјекат сапбраћајне сигнализације
и ппреме, ппис радпва са предмерпм и предрашунпм, прпјекат регулисаоа сапбраћаја за
време извпђеоа радпва и технишку кпнтрплу технишке дпкументације.
Технишку дпкументацију из става 6. пвпг шлана, пре ппшетка извпђеоа радпва на
ппјашанпм пдржаваоу ппщтинскпг пута пверава ппщтински прган надлежан за ппслпве
урбанизма.
Пвера из става 7. пвпг шлана престаје да важи акп се радпви не заппшну у рпку пд
гпдину дана пд дана изврщене пвере.
Ппщтински прган прган надлежан за ппслпве урбанизма, пбразује кпмисију за
технишки преглед изведених радпва на ппјашанпм пдржаваоу ппщтинскпг путева и улица и
издаје пптврду п пријемутихрадпва.
Шлан 46.
Радпви на перипдишнпм пдржаваоу некатегприсанпг пута пбухватају: пјашаое
кплпвпзне кпнструкције, рехабилитацију и ппјашанп пдржаваое.
Радпви на пјашаоу кплпвпзне кпнструкције јесу нарпшитп:
1) ппстављаое щљуншанпг, пднпснп туцанишкпг застпра на неасфалтираним путевима;
2) нанпщеое нпвпг асфалтнпг слпја пп целпј щирини кплпвпза пдређене нпсивпсти.
Радпви на рехабилитацији некатегприсанпг пута јесу нарпшитп:
1) селективнп пбнављаое, замена и ппјашаое дптрајалих кплпвпзних застпра;
2) замена дефпрмисаних, дптрајалих и привремених прппуста за впду;
3) ппстављаое нпве сапбраћајне сигнализације.
Радпвина ппјашанпм пдржаваоу некатегприсанпг пута (ппбпљщаое некатегприсанпг пута),
јесу нарпшитп:
1) прпщиреое кплпвпзне кпнструкције на краћим делпвима пута;
2) прпщиреое раскрсница у нивпу;
3) санираое клизищта и пдрпна;
4) санација и израда пптппрних и пблпжних зидпва;
5) фпрмираое нпвих аутпбуских сатајалищта изван кплпвпза пута.
Радпви из ставпва 2. и 3. треба да се извпде на пснпву пријаве уз кпју се прилаже
технишка дпкументација кпја садржи: технишки ппис радпва кпји се извпде, предмер и
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предрашун радпва, ситуаципни приказ депнице пута са сапбраћајнпм сигнализацијпм на кпјпј
се извпде радпви и прпјекат регулисаоа сапбраћаја за време извпђеоа радпва.
Радпви из става 4. пвпг шлана извпде се према технишкпј дпкументацији кпја се
израђује у складу са Закпнпм п јавним путевима, технишким прпписима и стандардима и кпја
садржи: ппщти деп, прпјектни задатак, технишки ппис, ситуаципни план, уздужни прпфил,
пппрешне прпфиле, детаље пптребне за извпђеое радпва, прпјекат сапбраћајне сигнализације
и ппреме, ппис радпва са предмерпм и предрашунпм, прпјекат регулисаоа сапбраћаја за
време извпђеоа радпва и технишку кпнтрплу технишке дпкументације.
Технишку дпкументацију из става 6. Пвпг шлана, пре ппшетка извпђеоа радпва на
ппјашанпм пдржаваоу некатегприсанпг пута пверава ппщтински прган прган надлежан за
ппслпве урбанизма.
Пвера из става 7. пвпг шлана престаје да важи акп се радпви не заппшну у рпку пд
гпдину дана пд дана изврщене пвере.
Ппщтински прган прган надлежан за ппслпве урбанизма, пбразује кпмисију за
технишки преглед изведених радпва на ппјашанпм пдржаваоу некатегприсанпг пута и издаје
пптврду п пријему тих радпва.
Шлан 47.
Р а д п в и н а у р г е н т н п м п д р ж а в а о у ппщтинских и некатегприсаних путева
пбухватају радпве услпвљене елементарним неппгпдама и ванредним пкплнпстима, у циљу
пбезбеђиваоа прпхпднпсти пута и безбеднпг пдвијаоа сапбраћаја, а у складу са Пдлукпм п
ургентнпм пдржаваоу ппщтинских и некатегприсаних путева.
Шлан 48.
Ппщтинскп веће, на предлпг Управљаша, дпнпси акт п редпвнпм, перипдишнпм и
ургентнпм пдржаваоу ппщтинских и некатегприсаних путева кпјим се ближе уређују врсте и
пбим радпва, технишки услпви и нашин извпђеоа радпва на ппщтинским и некатегприсаним
путевима.
Председник ппщтине дпнпси пдлуку п ступаоу на снагу стаоа елементарне неппгпде и
ванредних пкплнпсти.
Шлан 49.
Радпви на пдржаваоу ппщтинских, некатегприсаних путева пп правилу се извпде такп
да се не забраоује сапбраћај на ппщтинскпм путу.
У слушају да се радпви из става 1. пвпг шлана не мпгу извести без забране сапбраћаја на
ппщтинскпм путу, ппщтински прган надлежан за ппслпве сапбраћаја, пп претхпднп
прибављенпм мищљеоу министарства надлежнпг за унутращое ппслпве, дпнпси рещеое п
забрани сапбраћаја, у кпјем утврђује кпјим ће се другим путем пдвијати сапбраћај и ппд кпјим
услпвима уз сагласнпст управљаша пута на кпји се врщи преусмераваое сапбраћаја.
У слушају забране сапбраћаја из става 2. пвпг шлана, управљаш пута на кпме је забраоен
сапбраћај дужан је да путем средстава јавнпг инфпрмисаоа пбавести јавнпст 24 шаса пре
ппшетка забране сапбраћаја.
Шлан 50.
У слушају елементарних неппгпда или прекида сапбраћаја на ппщтинскпм путу
Управљаш ппступа на пснпву ппсебнпг плана за птклаоаое ппследица пд елементарних
неппгпда.
VI. ППСЕБНИ УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ И РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ППЩТИНСКИХ И НЕКАТЕГПРИСАНИХ
ПУТЕВА
Шлан 51.
Изградоа и рекпнструкција ппщтинскпг пута врщи се у складу са закпнпм кпјим се
уређује планираое и изградоа, Закпнпм п јавним путевима и пвпм Пдлукпм.
Изградоа и рекпнструкција некатегприсанпг пута врщи се у складу са закпнпм кпјим се
уређује планираое и изградоа и пвпм Пдлукпм.
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За изградоу и рекпнструкцију ппщтинскпг пута, ппред идејнпг прпјекта тпг пута,
израђују се, пп пптреби, и следећи идејни прпјекти: раскрсница, пбјеката за пптребе пута,
сапбраћајне сигнализације и ппреме пута.
Главни прпјекат изградое и рекпнструкције ппщтинскпг пута садржи елементе
дефинисане у складу са закпнпм кпјим се уређује планираое и изградоа и закпнпм п јавним
путевима.
Шлан 52.
Укпликп инвеститпр радпва на изградои или рекпнструкцији ппщтинскпг или
некатегприсанпг пута или путнпг пбјекта на оима, није управљаш ппщтинским и
некатегприсаним путевима, сагласнпст на технишку дпкументацију за изградоу или
рекпнструкцију пута или путнпг пбјекта даје Управљаш.
Изграђен или рекпнструисан пут или путни пбјекат, Инвеститпр је дужан да, са
пдгпварајућпм дпкументацијпм, преда Управљашу, најкасније 15 дана пп дпбијаоу упптребне
дпзвпле.
Шлан 53.
Ппщтински пут мпра да се изгради такп да има најмаое две сапбраћајне траке у равни
кплпвпза.
Ппщтински пут мпра да се изгради такп да буде псппспбљен да ппднесе пспвинскп
пптерећеое пд 11,5 тпна пп пспвини, изузетнп 6 тпна пп пспвини.
Некатегприсани пут мпра да се изгради такп да буде псппспбљен да ппднесе
пспвинскп пптерећеое пд најмаое 6 тпна пп пспвини,изузетнп 3 тпне пп пспвини.
Шлан 54.
При изградои путева у надлежнпсти ппщтине мпрају се испунити следећи услпви:
За ппщтинске путеве I реда:
- да сапбраћајне траке буду щирпке најмаое пп 3,00 метра, с тим щтп се, зависнп пд
кпнфигурације терена, густине и структуре сапбраћаја, щирина сапбраћајне траке мпже
смаоити дп 2,50 метара,
- да пстали елементи пута (пплупрешник кривине, уздужни нагиб, ивишна трака и сл.)
пмпгућавају безбедан сапбраћај за веће брзине, а најмаое за брзину пд 50 км на шас, а
изузетнп 40 км на шас на планинским превпјима и другим неппвпљним планинским теренима,
За ппщтинске путеве II реда:
да сапбраћајне траке буду щирпке најмаое пп 2,75 метра, с тим щтп се, зависнп пд
кпнфигурације терена, густине и структуре сапбраћаја, щирина сапбраћајне траке мпже
смаоити дп 2,50 метара, изузетнп једну сапбраћајну траку најмаое щирине 3,5м кпја се
,зависнп пд кпнфигурације терена мпже смаоити на 2,75 метара, с тим да, зависнп пд
прегледнпсти пута на растпјаоу пд највище 300 метара има пдгпварајуће прпщиреое за
мимпилажеое впзила дп укупне щирине кплпвпза пд најмаое 5,5метара;
- да пстали елементи пута (пплупрешник кривине, уздужни нагиб, ивишна трака и сл.)
пмпгућавају безбедан сапбраћај за веће брзине, а најмаое за брзину пд 40 км на шас, а
изузетнп 30 км на шас на планинским превпјима и другим неппвпљним планинским теренима;
За некатегприсане путеве:
да сапбраћајне траке буду щирпке најмаое пп 2,50 метра, с тим щтп се, зависнп пд
кпнфигурације терена, густине и структуре сапбраћаја, щирина сапбраћајне траке мпже
смаоити дп 2,25 метара, изузетнп једну сапбраћајну траку најмаое щирине 3,5м кпја се
,зависнп пд кпнфигурације терена мпже смаоити на 2,75 метара, с тим да, зависнп пд
прегледнпсти пута на растпјаоу пд највище 500 метара има пдгпварајуће прпщиреое за
мимпилажеое впзила дп укупне щирине кплпвпза пд најмаое 5,5 метара, а изузетнп 5 метара;
- да пстали елементи пута (пплупрешник кривине, уздужни нагиб, ивишна трака и сл.)
пмпгућавају безбедан сапбраћај.
Раскрснице на ппщтинским путевима мпрају да буду изведене такп да се впзила мпгу
безбеднп укљушивати на пут и искљушивати са пута.
Шлан 55.

Страна 141

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

Земљани пут кпји се укрщта или прикљушује на ппщтински пут мпра се изградити са
тврдпм ппдлпгпм или са истим кплпвпзним застпрпм кап и ппщтински пут са кпјим се укрщта,
пднпснп на кпји се прикљушује, у дужини пд најмаое 10 метара, рашунајући пд ивице кплпвпза
ппщтинскпг пута.
Прилазни пут кпји се прикљушује на ппщтински пут мпра се изградити на нашин да не
ремети безбеднпст сапбраћаја на ппщтинскпм путу.
Трпщкпве изградое из ст. 1. и 2. пвпг шлана снпси инвеститпр изградое земљанпг, пднпснп
прилазнпг пута, у дужини из става 1. пвпг шлана.
Акп приликпм изградое или рекпнструкције ппщтински пут из става 1. пвпг шлана
пресеца земљани пут, трпщкпве изградое земљанпг пута са тврдпм ппдлпгпм или истим
кплпвпзним застпрпм кап и ппщтински пут са кпјим се укрщта, пднпснп на кпји се прикљушује,
снпси инвеститпр радпва на изградои, пднпснп рекпнструкцији ппщтинскпг пута.
Шлан 56.
Путни пбјекти ппщтинскпг пута мпрају се изградити такп да щирина кплпвпза на путнпм
пбјекту не сме да буде маоа пд щирине кплпвпза ппщтинскпг пута.
Сапбраћајна ппврщина аутпбускпг стајалищта на ппщтинскпм путу, мпра се изградити ван
кплпвпза ппщтинскпг пута.
Шлан 57.
Инвеститпр је дужан да, најмаое 15 дана пре ппшетка радпва на изградои, пднпснп,
рекпнструкцији ппщтинскпг пута или путнпг пбјекта п тпме пбавести јавнпст путем средстава
јавнпг инфпрмисаоа или на други упбишајени нашин.
Лица, кпји су имапци и кпја су дужна да се старају п пбјектима, ппстрпјеоима,
уређајима, инсталацијама и впдпвима уграђеним у труп ппщтинскпг или некатегприсанпг пута
и у земљищнпм ппјасу, пднпснп у путнпм пбјекту (канализација, впдпвпд, гаспвпд, електришне,
телекпмуникаципне инсталације и сл.) тих путева, усклађују радпве са радпвима на оихпвпј
рекпнструкцији.
Инвеститпр је дужан да, најмаое 30 дана пре ппше тка радпва на изградои, пднпснп,
рекпнструкцији ппщтинскпг или некатегприсанпг пута или путнпг пбјекта на оима, писанп
пбавести лица из става 2. пвпг шлана п ппшетку радпва.
Лица из става 2. пвпг шлана дужна су да при рекпнструкцији или извпђеоу других
радпва на ппщтинскпм или некатегприсанпм путу п свпм трпщку, а при изградои ппщтинскпг
или некатегприсанпг пута п трпщку инвеститпра, изместе пбјекте, ппстрпјеоа, уређаје,
инсталације и впдпве, или их прилагпде насталим прпменама.
У слушају да лица из става 2. пвпг шлана не изместе, пднпснп не прилагпде пбјекте,
ппстрпјеоа, уређаје, инсталације и впдпве дп ппшетка извпђеоа радпва на изградои, пднпснп
рекпнструкцији ппщтинскпг или некатегприсанпг пута или извпђеоу других радпва на оима,
пдгпварају за щтету кпја настане збпг неблагпвременпг птппшиоаоа извпђеоа тих радпва.
Шлан 58.
Акп ппстпјећи ппщтински или некатегприсани пут, пднпснп оегпв деп, треба изместити
збпг грађеоа другпг пбјекта (железнишка инфраструктура, рудник, каменплпм, акумулаципнп
језерп, аерпдрпм и сл. ), ппщтински или некатегприсани пут, пднпснп оегпв деп кпји се
измещта, мпра бити изграђен са елементима кпји пдгпварају категприји тпг пута.
Трпщкпве измещтаоа ппщтинскпг или некатегприсанпг пута, пднпснп оегпвпг дела, из
става 1. пвпг шлана, снпси инвеститпр пбјекта збпг шије изградое се врщи измещтаое
ппщтинскпг или некатегприсанпг пута, пднпснп оегпвпг дела, акп се другашије не сппразумеју
инвеститпр и Управљаш.
Шлан 59.
У слушају укрщтаоа ппщтинскпг или некатегприсанпг пута са железнишкпм
инфраструктурпм збпг изградое ппщтинскпг или некатегприсанпг пута, пднпснп железнишке
инфраструктуре, трпщкпве изградое надвпжоака или ппдвпжоака, снпси инвеститпр
изградое тпг пута, пднпснп те железнишке инфраструктуре.
Шлан 60.
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Акп је укрщтаое са инфраструктурним системпм изведенп изградопм ппдвпжоака за
ппщтински или некатегприсан пут, изграђени ппдвпжоак сматра се пбјектпм
инфраструктурнпг система.
Гпрои стрпј ппщтинскпг или некатегприсанпг пута исппд ппдвпжоака из става 1. пвпг
шлана са ппремпм и сапбраћајнпм сигнализацијпм пута, кап и системпм за пдвпдоаваое
ппврщинских и ппдземних впда, пптребним за правилнп и безбеднп кприщћеое пута, сматра
се пбјектпм пута.
Акп је укрщтаое са инфраструктурним системпм изведенп изградопм надвпжоака за
ппщтински или некатегприсани пут, изграђени надвпжоак сматра се пбјектпм пута.
Инфраструктурни систем исппд надвпжоака из става 3. пвпг шлана, са инсталацијама и
ппстрпјеоима пптребним за правилнп и безбеднп кприщћеое тпг система, сматра с е пбјектпм
инфраструктурнпг система.
Пдредбе став 1. дп 4. пвпг шлана, схпднп се примеоују и кад збпг прпмене категприје
пута, пднпснп прпмене категприје инфраструктурнпг система, дплази дп изградое
ппдвпжоака или надвпжоака.
Шлан 61.
Прпстпрним, пднпснп урбанистишким планпм, дефинищу се депнице и елементи
ппщтинскпг пута, путни пбјекти са дпдатним елементима (щири кплпвпз, трптпар, раскрснице
за пптребе насеља, прпстпри за паркираое, јавна рас ве та, с ве тлп с на и друга с игнализ ациј
а, бициклистишке стазе, пещашке стазе и сл.), пбјекти и ппрема кпја пдгпвара пптребама
насеља.
Изградопм депнице ппщтинскпг пута, пднпснп путнпг пбјектау смислу става 1. пвпг
шлана, не мпже да се нарущи кпнтинуитет трасе тпг пута и сапбраћаја на оему.
Шлан 62.
На предлпг месне заједнице, групе грађана, превпзника кпји пбавља линијски превпз
путника, на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу мпже се фпрмирати аутпбускп стајалищте уз
сагласнпст Управљаша и пдпбреое ппщтинскпг пргана надлежнпг за питаоа сапбраћаја.
Трпщкпве изградое аутпбускпг стајалищта из става 1. пвпг шлана снпси Управљаш
пднпснп заинтереспвани превпзник.
Шлан 63.
На местима ппдлпжним пдрпоаваоу или излпженим снежним нанпсима, бујицама и
јаким ветрпвима, мпра се пбезбедити защтита ппщтинскпг и некатегприсанпг пута и
сапбраћаја:
1) изградопм сталних пбјеката (пптппрни, пблпжни, преградни и ветрпбрански зидпви и сл.);
2) сађеоем защтитних щумских ппјасева и других засадаи
3) ппстављаоем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне рещетке, жишане
мреже и сл.).
Шлан 64.
Пдредбе пве пдлуке кпјима се уређује изградоа ппщтинских и некатегприсаних путева
примеоују се и на рекпнструкцију пвих путева.
Рекпнструкцијпм ппщтинскпг или некатегприсанпг пута у смислу пве пдлуке сматрају се
радпви на ппстпјећем путу, оегпвпм делу и путнпм пбјекту, кпјима се меоају пплпжај трасе
пута у ппјасу оегпвпг пснпвнпг правца, кпнструктивни елементи, нпсивпст, стабилнпст или
прпщирује кплпвпз.
Упптребну дпзвплу за ппщтински и некатегприсани пут из става 2. пвпг шлана издаје
ппщтински прган надлежан за ппслпве урбанизма.
Шлан 65.
Прпјектпваое, изградоа, пднпснп рекпнструкција ппщтинскпг или некатегприсанпг
пута и кприщћеое материјала врщи се применпм технишких прпписа и стандарда за ту врсту
пбјеката, пднпснп материјала и пдредбама пве Пдлуке.
Ппщтински и некатегприсани путеви мпрају да се планирају, прпјектују и граде такп да
се планска и технишка рещеоа ускладе са најнпвијим знаоима технике прпјектпваоа и
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изградое путева, са захтевима безбеднпсти сапбраћаја, са екпнпмским нашелима и мерилима
за пцену пправданпсти оихпве изградое и са прпписима п защтити живптне средине, такп да
щтетни утицаји на средину збпг пшекиванпг сапбраћаја буду щтп маои.
Ппщтински и некатегприсани путеви, оихпв деп и путни пбјекат ппдпбни су за
упптребу када се на нашин прпписан закпнпм утврди да изграђени или рекпнструисани пут,
оегпв деп или путни пбјекат у ппгледу безбеднпсти сапбраћаја испуоава технишке прпписе и
стандарде кпји се пднпсе на ту врсту пбјеката.
Шлан 66.
Управљаш је дужан да путем средстава јавнпг инфпрмисаоа пбјави предају изграђенпг
или рекпнструисанпг ппщтинскпг пута на упптребу.
VII. НАДЗПР
Шлан 67.
Надзпр над спрпвпђеоем дела пве пдлуке кпјпм се уређује изградоа и рекпнструкција
ппщтинских и некатегприсаних путева врщи грађевински инспектпр,пднп снп инспектпр за
сапбраћај и путеве (јединственп: инспектпри) у делу пдлуке кпји се пднпси на защтиту ,
пдржаваое и безбеднпст сапбраћаја на ппщтинским и некатегприсаним путевима.
Шлан 68.
Инспектпри не мпгу да израђују или ушествују у изради технишке дпкументације и
технишкпј кпнтрпли технишке дпкументације за пбјекте кпји су предмет инспекцијскпг надзпра
и да врще струшни надзпр над изградопм, пднпснп извпђеоем радпва на пбјектима кпји су
предмет инспекцијскпг надзпра.
Шлан 69.
Грађевински инспектпр има правп и дужнпст да прпверава:
1) радпве на изградои и рекпнструкцији ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, оегпвпг дела и
путнпг пбјекта;
2) технишку и другу дпкументацију за изградоу и рекпнструкцију ппщтинскпг и
некатегирисанпг пута, оегпвпг дела и путнпг пбјекта;
3) испуоенпст услпва прпписаних залица кпја врще ппслпве прпјектпваоа, технишке кпнтрпле
технишке дпкументације, рукпвпђеоа извпђеоем радпва и врщеоа струшнпг надзпра;
4) примену технишких прпписа, стандарда и нпрми квалитета приликпм извпђеоа радпва и
упптребе материјала при изградои и рекпнструкцији ппщтинскпг и некатегирисанпг пута;
5) да ли је за изградоу и рекпнструкцију ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, оегпвпг дела и
путнпг пбјекта издата грађевинска дпзвпла, пднпснп да ли је грађевинска дпзвпла издата на
прпписан нашин;
6) да ли се ппщтински и некатегирисани пут,оегпв деп и путни пбјекат гради према технишкпј
дпкументацији на пснпву кпје је издата грађевинска дпзвпла и да ли је та дпкументација
израђенау складу са прпписима;
7) да ли извпђаш радпва на изградои и рекпнструкцији ппщтинскпг и некатегирисанпг пута,
оегпвпг дела и путнпг пбјекта впди коигу инспекције и грађевински дневник на прпписан
нашин;
8) да ли је ппшетак изградое ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, оегпвпг дела и путнпг
пбјекта, пднпснп извпђеоа радпва пријављен на прпписан нашин;
Ппред ппслпва из става 1. пвпг шлана грађевински инспектпр пбавља и друге ппслпве утврђене
закпнпм.
Шлан 70.
Инспектпр за сапбраћај и путеве има правп и дужнпст да прпверава:
1)
услпве пдвијаоа сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу;
2) стаое ппщтинскпг и некатегприсанпг пута,оегпвпг дела и путнпг пбјекта,
3) правилнп пдржаваое ппщтинскпг и некатегприсанпг пута,оегпвпг дела и путнпг пбјекта у
складу са технишким и другим прпписима и услпвима кпјима се псигурава сппспбнпст
ппщтинскпг и некатегприсаснпг пута,оегпвпг дела и путнпг пбјекта за несметанп и безбеднп
пдвијаое сапбраћаја,
4) да ли се правилнп и редпвнп спрпвпде мере защтите ппщтинскпг и некатегприсанпг пута,
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5) да ли се ппщтински и некатегприсани пут,оегпв деп и путни пбјекат кпристи на пснпву
издате упптребне дпзвпле,
6) да ли се ванредни превпз врщи са ппсебнпм дпзвплпм.
Ппред ппслпва из става 1. пвпг шлана инспектпр за сапбраћај и путеве пбавља и друге ппслпве
утврђене закпнпм и ппщтинским пдлукама из пбласти сапбраћаја.
Шлан 71.
У врщеоу инспекцијскпг надзпра грађевински инспектпр је пвлащћен да:
1)забрани изврщеое радпва кпји се извпде прптивнп закпну и другим прпписима, технишким
прпписима и стандардима и нпрмама квалитета приликпм извпђеоа радпва и упптребе
материјала при изградои, рекпнструкцији ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, оегпвпг дела и
путнпг пбјекта,
2) нареди птклаоаое неправилнпсти, пднпснп забрани даље извпђеое радпва приликпм
изградое и рекпнструкције ппщтинскпг и некатегприсанпг пута, оегпвпг дела и путнпг пбјекта,
акп утврди да извпђаш радпва не испуоава прпписане услпве;
3)нареди рущеое ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, оегпвпг дела или путнпг пбјекта, за кпје
није издата грађевинска дпзвпла за изградоу, пднпснп рекпнструкцију.
4) нареди птклаоаое недпстатака у утврђенпм рпку, акп утврди да се приликпм извпђеоа
радпва и упптребе материјала при изградои, рекпнструкцији ппщтинскпг и некатегирисанпг
пута, оегпвпг дела и путнпг пбјекта, не примеоују технишки прпписи и стандарди и нпрме
квалитета, а акп се у утврђенпм рпку недпстаци не птклпне, забрани, пднпснп пбустави даље
извпђеое радпва и нареди рущеое и уклаоаое изграђених и рекпнструисаних делпва
ппщтинскпг и некатегирисанпг пута или путнпг пбјекта на кпјима нису птклпоени наређени
недпстаци;
Ппред пп слпва из става 1. пвпг шлана грађевински инспектпр пбавоа и друге ппслпве
утврђене закпнпм и ппщтинским пдлукама.
Шлан 72.
У врщеоу инспекцијскпг надзпра инспектпр за сапбраћај и путеве је пвлащћен да:
1) нареди рущеое и уклаоаое пбјеката изграђених, пднпснп ппстављених у защтитнпм ппјас у
ппщтинскпг и некатегприсанпг пута супрптнп пдредбама пве пдлуке;
2) нареди рущеое или уклаоаое пграда, дрвећа, засада, грађевинскпг и другпг материјала и
натписа ппдигнутих, пстављених или ппстављених супрптнп пдредбама пве пдлуке;
3) нареди рущеое и уклаоаое пбјеката, цевпвпда, впдпва, инсталација и пграда са
ппщтинскпг и некатегприсанпг пута, оегпвпг дела, путнпг пбјекта и земљищнпг ппјаса псим
пбјеката, цевпвпда, впдпва и инс- талација за кпје је устанпвљенп правп службенпсти или
другп правп пдређенп закпнпм;
4) предлпжи пргану надлежнпм за технишкп регулисаое сапбраћаја забрану сапбраћаја или
сапбраћаја пдређене врсте впзила, на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу, оегпвпм делу или
путнпм пбјекту;
5) нареди птклаоаое недпстатака на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу, оегпвпм делу или
путнпм пбјекту кпјима се угрпжава или мпже бити угрпжена безбеднпст сапбраћаја;
6) забрани радпве кпји се извпде у неппсреднпј близини ппщтинскпг и некатегирисанпг пута,
оегпвпг дела и путнпг пбјекта, а кпји мпгу угрпзити оихпву стабилнпст и безбеднпст
сапбраћаја,
7)нареди инвеститпру прибављаое упптребне дпзвпле, у рпку кпји не мпже бити краћи пд 30
дана,
акп утврди да се ппщтински и некатегирисани пут,оегпв деп или путни пбјекат, за кпји је
издата грађевинска дпзвпла, кпристи без упптребне дпзвпле, а акп инвеститпр не прибави
упптребну дпзвплу у утврђенпм рпку, привременп забрани сапбраћај на ппщтинскпм и
некатегирисанпм путу, оегпвпм делу или путнпм пбјекту,
8) нареди Управљашу ппстављаое физишких препрека кпјима се пнемпгућава прикљушеое на
ппщтински и некатегирисани пут, прикљушкпм или укрщтаоем путева, пднпснп прикљушкпм
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прилазнпг пута на ппщтински и некатегирисани пут, без претхпднп прибављене сагласнпсти
управљаша ппщтинскпг и некатегирисанпг пута, пднпснп пдпбреоа за изградоу,
9) нареди уклаоаое деппнија птпада и смећа птвпрених супрптнп пдредбама пве пдлуке,
10)искљуши из сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу впзилп кпјим се пбавља
ванредни превпз без ппсебне дпзвпле;
11)нареди уклаоаое заустављенпг или пстављенпг впзила кпјим се пмета кприщћеое
ппщтинскпг и некатегирисанпг пута;
Шлан 73.
Акп је ппщтински или некатегирисани пут, оегпв деп или путни пбјекат у таквпм стаоу
да се на оему не мпже пдвијати безбедан сапбраћај, инспектпр за сапбраћај и путеве ће
наредити да се без пдлагаоа предузму мере пбезбеђеоа, а пп пптреби мпже привременп
забранити сапбраћај на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу, оегпвпм делу или путнпм
пбјекту.
Шлан 74.
Прптив рещеоа инспектпра мпже се изјавити жалба Ппщтинскпм већу у рпку пд псам
дана пд дана дпстављаоа.
Жалба изјављена прптив рещеоа из става 1. пвпг шлана не пдлаже изврщеое рещеоа кпјим
се:
забраоују, пднпснп пбустављају радпви;
1) привременп забраоује сапбраћај на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу, оегпвпм делу или
путнпм пбјекту;
2) наређује птклаоаое недпстатака на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу, оегпвпм делу или
путнпм пбјекту кпјима се угрпжава или мпже бити угрпжена безбеднпст сапбраћаја;
3) наређује рущеое и уклаоаое пбјеката, цевпвпда, впдпва, инсталација, натписа, пграда,
дрвећа, засада, грађевинскпг и другпг материјала са ппщтинскпг и некатегирисанпг пута,
оегпвпг дела, путнпг пбјекта и земљищнпг ппјаса, псим пбјеката, цевпвпда, впдпва и
инсталација за кпје је устанпвљенп правп службенпсти или другп правп пдређенп закпнпм и
5)искљушује из сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегирисанпм путу впзилп кпјим се пбавља
ванредни превпз без ппсебне дпзвпле
Шлан 75.
Инспектпр за време пбављаоа инспекцијских ппслпва нпси службену легитимацију и
дужан је да је ппкаже лицу кпје кпнтрплище, пре изврщеоа инспекцијскпг надзпра.
Шлан 76.
Инспектпр за сапбраћај и путеве, ради пствариваоа прегледа, има правп да на
ппщтинским и некатегирисаним путевима зауставља впзила, псим впзила Впјске Србије,
впзила хитне ппмпћи и впзила пргана унутращоих ппслпва.
Заустављаое впзила из става 1. пвпга шлана врщи се истицаоем сапбраћајнпг знака
"забраоен сапбраћај свим впзилима у пба смера" на кпме је уписанп "СТПП".
Впзаш впзила из става 1.пвпг шлана пбавезан је да заустави впзилп на истакнути
сапбраћајни знак "СТПП"пд стране инспектпра за сапбраћај и путеве.
VIII КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 77.
Прптив предузетника, пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу и физишкпг лица кпје
привременп или трајнп заузме ппщтински пут, ппднеће се кривишна пријава за кривишнп делп
у складу са Закпнпм п јавним путевима.
Прптив предузетника, пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу и физишкпг лица кпје извпди
радпве на ппщтинскпм путу кпји нису у вези са изградопм, рекпнструкцијпм, пдржаваоем и
защтитпм ппщтинскпг пута, ппднеће се кривишна пријава за кривишнп делп у складу са
Закпнпм п јавним путевима.
Прптив предузетника, пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу и физишкпг лица кпје извпди
радпве на ппщтинскпм путу кпјима се пщтећује пут или угрпжава несметанп и безбеднп
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пдвијаое сапбраћаја, ппднеће се кривишна пријава за кривишнп делп у складу са Закпнпм п
јавним путевима.
Прптив предузетника, пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу и физишкпг лица кпје испусти
впду, птпадну впду и другу тешнпст на ппщтински пут, ппднеће се кривишна пријава за
кривишнп делп у складу са Закпнпм п јавним путевима.
Прптив предузетника, пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу и физишкпг лица кпје ппдиже
засаде, пграде и дрвеће, пставља предмете и материјале, ппставља ппстрпјеоа и уређаје,
гради пбјекте или врщи друге радое кпје пметају прегледнпст ппщтинскпг пута, ппднеће се
кривишна пријава за кривишнп делп у складу са Закпнпм п јавним путевима.
Шлан 78.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 1.000.000 динара казниће се за прекрщај правнп лице,
а нпвшанпм казнпм пд 50.000 дп 500.000 динара, казниће сезапрекрщај предузетник, акп:
1)гради пбјекте и ппставља ппстрпјеоа, уређаје и инсталације супрптнп шлану 19. став 2. пве
Пдлуке;
2)гради, пднпснп ппставља, впдпвпд, гаспвпд, канализацију, тпплпвпд и други слишан пбјекат,
кап и телекпмуникаципне и електрп впдпве, инсталације, ппстрпјеоа и сл, без сагласнпсти,
пднпснп супрптнп нашину и услпвима утврђеним у издатпј сагласнпсти управљаша ппщтинскпг
и некатегприсанпг пута;(шлан 19. став 4.)
3)при рекпнструкцији или извпђеоу других радпва на ппщтинскпм путу не изместе пбјекте,
ппстрпјеоа, уређаје, инсталације и впдпве уграђене у труп ппщтинскпг или некатегприсанпг
пута и у земљищнпм ппјасу, пднпснп у путнпм пбјекту или их не прилагпде насталим
прпменама; (шлан 57. став 4.)
4)ппдиже далекпвпде и стубне трафп-станице кпд укрщтаоа далекпвпда супрптнп шлану 21;
5)ппставља ппстрпјеоа, уређаје и инсталације кпје не припадају инфраструктурним системима,
гради стамбене, ппслпвне, ппмпћне и слишне зграде, бунаре, резервпаре, септишке јаме и
друге грађевинске пбјекате, ствара деппније материјала, птпада и смећа у защтитнпм ппјасу;
(шлан 19. став 2.)
6)ппдиже пграде, дрвеће и засаде ппред ппщтинских и некатегприсаних путева супрптнп
шлану19. став5. пве Пдлуке;
7)пставља грађевински и други материјал ппред ппщтинскпг и некатегприсанпг пута у складу
са шланпм 24. пве Пдлуке;
8) пбавља ванредни превпз без ппсебне дпзвпле Управљаша (шлан 35. став 1);
9) гради прикљушак прилазнпг пута на ппщтински и некатегприсани пут без сагласнпсти
управљаша ппщтинскпг пута; (шлан 29. ташка 6.),
10) не изгради земљани пут кпји се укрщта или прикљушује на ппщтински пут на нашин
прпписан у шлану 55. став 1. пве Пдлуке;
11) не изгради прилазни пут кпји се прикљушује на ппщтински пут на нашин прпписан у шлану
55. став 2. пве Пдлуке;
12) не пмпгући прилаз ппщтинскпм или некатегприсанпм путу или путнпм пбјекту на оима,
ради извпђеоарадпванапдржаваоу; (шлан 26. став 2.)
13) ппставља на ппщтинскпм или некатегприсанпм путу натписе, супрптнп пдредби шлана 28.
став 1. пве Пдлуке;
14)
ппставља на ппщтинскпм путу натписе без пдпбреоа управљаша ппщтинскпг пута (шлан
28. Став 2);
15) не пдржава натписе кпји су ппстављени на ппщтински пут, пднпснп ппред тих путева (шлан
28. став 3);
16) изврщи привременп или трајнп заузимаое пута супрптнп пдредбама Закпна п јавним
путевима или пве Пдлуке (шлан 29. ташка 1.);
17)извпди радпве на јавнпм путу кпји нису у вези са изградопм, рекпнструкцијпм ,
пдржаваоем и защтитпм јавнпг пута (шлан 29. ташка 2.);
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18) извпди радпве, кап нпсилац права службенпсти и других права устанпвљених на путу
кпјима се пщтећује ппщтински пут или угрпжава несметанп и безбеднп пдвијаое
сапбраћаја(шлан 29. ташка3.);
19) испущта впду, птпадну впду и друге тешнпсти на пут (шлан 29. ташка 4.);
20)спреши птицаое впда са ппщтинскпг и некатегприсанпг пута, а ппсебнп из путнпг јарка и из
прппуста крпз труп пута и спреши даље птицаое впда ка оихпвим реципиентима;(шлан 29.
ташка 5.);
21)
прпсипа,пставља или баца материјале, предмете и смеће на ппщтински и
некатегприсани пут;(шлан 29. ташка 7.);
22)
замащћује ппщтински и некатегприсани пут мазивима или другим слишним
материјама; (шлан 29.ташка 8);
23) ппставља и кпристи светла или друге светлпсне уређаје на ппщтинскпм путу и ппред
ппщтинскпг пута, кпјима се пмета пдвијаое сапбраћаја на ппщтинскпм путу; (шлан 29. ташка 9.);
24) пре и извпди друге ппљппривредне радпве на банкинама, кп с инама и зе мљищнпм пп ј
асу ппщтинскпг и некатегприсанпг пута; (шлан 29. ташка 10.);
25)
вуше предмете, материјале, пруђе и друге врсте терета пп ппщтинскпм и
некатегприсанпм путу; (шлан 29. ташка 11.);
26) спущта низ кпсине засека, усека и насипа ппщтинскпг и некатегприсанпг пута, дрвену грађу,
дрва за пгрев, камеое и други материјал; (шлан 29. ташка 12.);
27) пали траву и другп растиое на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу, кап и птпадне
предмете и материјале; (шлан 29. ташка 13.);
28) нанпси блатп са прилазнпг пута на ппщтински и некатегприсани пут са савременим
кплпвпзним застпрпм; (шлан 29. ташка 14.);
29) пущта стпку на ппщтински и некатегприсани пут без надзпра, напаса и напаја стпку на
ппщтинскпм и некатегприсанпм путу; (шлан 29. ташка 15.);
30) при извпђеоу ппљппривредних радпва пкреће запрегу, трактпр, плуг и друге
ппљппривредне мащине и п руђа на п пщтинскпм путу или некатегприсанпм путу (шлан 29.
ташка 16.);
31) кпши запрежнп впзилп спрешаваоем пкретаоа тпшкпва; (шлан 29. ташка 17.);
32) укљушује впзилп на ппщтински и некатегприсани пут и искљушује са ппщтинскпг и
некатегприсанпг пута ван прикљушка или укрщтаја (шлан 29. ташка 18.);
33)зауставља или пставља впзилп кпјим се пмета кприщћеоепута(шл.29.ташка 19.)
34)
пщтећује или предузима радое кпјима би се мпгап пщтетити ппщтински и
некатегприсани пут или пметати пдвијаое сапбраћаја на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу;
(шлан 29. ташка 20.);
35)кпристи у сапбраћају на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу са савременим кплпвпзним
застпрпм мптпрна и прикљушна впзила са тпшкпвима без пнеуматика, псим впзила са
гусеницима; (шлан 32. став 1.);
36)кпристи у сапбраћају на ппщтинскпм и некатегприсанпм путу, са савременим кплпвпзним
застпрпм, впзила са гусеницама кпје нису снабдевене пблпгпм са равним ппврщинама или
другим пдгпварајућим пблпгама(шл.32.став2);
37)кпристи на путевима са савременим кплпвпзним застпрпм запрежна впзила са тпшкпвима
без пнеуматика, шија укупна маса прелази једну тпну (шл.32.став4);
38)за време трајаоа искљушеоа, кпристи впзилп кпје је у врщеоу кпнтрпле искљушенп
из сапбраћаја; (шлан 34. став 4.);
39)
пбавља ванредни превпз супрптнп шлану35.став1. пве Пдлуке;
40) не уклпни са трупа или земљищнпг ппјаса ппщтинскпг и некатегприсанпг пута впзилп кпје
се пнесппспби за даљу впжоу, кап и терет кпји је пап са впзилаурпку из шлана 37. став 1. пве
Пдлуке.
41)нанесе щтету ппщтинскпм и некатегприсанпм путу уклаоаоем впзила, пднпснп терета са
трупа, пднпснп земљищнпг ппјаса ппщтинскпг и некатегприсанпг пута. (шлан 37. став 4.);
Нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 100.000 динара казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, а
нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 50.000 динара казниће се физишкп лице, за прекрщај из става 1.
пвпг шлана.
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Шлан 79.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000-50.000 динара казниће се впзаш, пднпснп власник или
кприсник впзила , акп не заустави впзилп на истакнути знак инспектпра за сапбраћај и
путеве,(шлан 76.став 3.)
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 80.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п лпкалним и
некатегприсаним путевима на ппдрушју ппщтине Курщумлија ( ''Ппщтински службени
лист'',бр.08/2002).
Шлан 81.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у''Службенпм листу
ппщтине Курщумлија"
Брпј: I-02-102/2014
У Курщумлији, 04.08.2014.гпдине.
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 15. Закпна п ванредним ситуацијама, шлана 20. став 1. ташка 19. и шлана
32. став 1. ташка 6. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07) и шлана 41.
Статута ппщтине Курщумлија („Службени лист ппщтине Курщумлија бр. 22/08, 8/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 04.08.2014. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П измени и дппуни Пдлуке
п прганизацији и функципнисаоу цивилне заштите
на теритприји ппштине Куршумлија
Шлан 1.
У Пдлуци п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите на теритприји ппщтине
Курщумлија брпј I-82-1/2012пд 09.3.2012. гпдине врще се следеће измене и дппуне и тп:
- У шлану 11. став 1. ташка 9. брище се СР „Ант“ и дпдаје се „ПБРАДПВИЋ
ИНЖЕОЕРИНГ“ ДПП;
- У шлану 11. став 1. ташка 10. брище се СР „Љубе“ и дпдаје се „МПДЕЛИНГ“ ДПП.
Шлан 2.
У свему псталпм Пдлука п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите на теритприји
ппщтине Курщумлија брпј I-82-1/2012 пд 09.3.2012. гпдине пстаје иста.
Шлан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-103/2014
У Курщумлији, 04.08. 2014. гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана
41. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 8/09 и 7/011) а на
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предлпг Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
04.08.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
I.
II.
III.

УСВАЈА СЕ Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја Рпма у ппштини
Куршумлија кпји је саставни деп пве пдлуке.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Пдлуку дпставити: Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј и
архиви.
Брпј: I-02-104/2014
У Курщумлији, дана 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 51. Закпна п правпбранилащтву / Сл.гласник Републике Србије бр.
55/14/ и шл. 41. Статута Ппщтине Курщумлија (Сл лист Ппщтине Курщумлија бр 22/08, 8/09 и
7/011) Скупщтина Ппщтине Курщумлија дана 04.08.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
П ПРАВПБРАНИЛАЩТВУ
ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Ппслпве правне защтите импвинских права и интереса Ппщтине Курщумлија пбавља
Правпбранилащтвп Ппщтине Курщумлија.
Правпбранилащтвп Ппщтине Курщумлија је закпнски заступник Ппщтине Курщумлија.
Седищте Правпбранилащтва Ппщтине Курщумлија је у Курщумлији а прпстприје за рад у
згради СП Курщумлија.
Пбразпваое и уређеое Правпбранилащтва Ппщтине Курщумлија уређује се у складу са
пснпвама за уређеое и прганизацију Правпбранищтава прпписаних Закпнпм п
правпбранилащтву .

Шлан 2.
Функцију Правпбранипца врщи Правпбранилац Ппщтине Курщумлија.
Правпбранипца ппставља Председник Ппщтине Курщумлија на 4 гпдине. Истп лице
мпже бити ппнпвп биранп на функцију.
Шлан 3.
За Правпбранипца Ппщтине Курщумлија мпгу бити ппстављена лица кпја су
држављани Републике Србије, кпји испуоавају ппщте услпве за засниваоа раднпг пднпса у
државним прганима , кпја су заврщила Правни факултет, пплпжила правпсудни испит и имају 3
гпдина искуства на ппслпвима правне струке.
Шлан 4.
Правпбранилац Ппщтине Курщумлија пдгпвара за свпј рад и рад Правпбранилащтва
Председнику Ппщтине Курщумлија.
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ДЕЛПКРУГ РАДА
Шлан 5.
Правпбранилащтвп у ппступцима пред судпвима, управним и другим надлежним
прганима заступа јединицу лпкалне сампуправе ради защтите оених импвинских права и
интереса.
Правпбранилащтвп Ппщтине Курщумлија пбавља свпју функцију на пснпву Закпна и
других прпписа и аката и пдлука Ппщтине Курщумлија.
Шлан 6.
Пдредбе п делпкругу Државнпг правпбранипца схпднп се примеоују на делпкруг рада
Правпбранипца Ппщтине Курщумлија.
Шлан 7.
Правпбранилащтвп Ппщтине Курщумлија мпже заступати и друга правна лица у
ппгледу оихпвих импвинских права и интереса, кад интереси тих правних лица нису у
супрптнпсти са интересима Ппщтине и укпликп немају закпнскпг заступника кпји би их
заступап.
ПРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Шлан 8.
На прганизацију и рад Правпбранилащтва Ппщтине Курщумлија схпднп се примеоују
пдредбе Пдлуке п прганизацији ппщтинске управе Ппщтине Курщумлија .
На заппслене у Правпбранилащтву Ппщтине Курщумлија схпднп се примеоују пдредбе
Закпна п радним пднпсима у државним прганима пднпснп Закпна п раду.
Ступаоем на снагу пве пдлуке Правпбранилащтвп је дужнп да изради пешат и щтамбиљ
схпднп Закпну п правпбранилащтву /Сл. гласник 55/14/.
СРЕДСТВА ЗА РАД
Шлан 9.
Средства за рад Правпбранилащтва Ппщтине Курщумлија пбезбеђују се у бучету
Ппщтине Курщумлија.
Средства за рад Правпбранилащтва Ппщтине Курщумлија се пбезбеђују на нашин и пп
ппступку кап и за Прган ппщтине управе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 10.
Пва Пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Ппщтине
Курщумлија.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п Ппщтинскпм јавнпм
правпбранилащтву бр. I-021-8/2004 пд 19.11.2004. гпдине.
Накпн ступаоа на снагу пве Пдлуке Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп наставља са
радпм кап Правпбранилащтвп Ппщтине Курщумлија
Брпј: I-02-105/2014
Курщумлија, 04.08.2014. гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 32. став 1, ташка 19. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07) и шлана 41. став 1, ташка 26. Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011) Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј
дана 04.08.2014.гпдине, дпнела је
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РЕЩЕОЕ
п даваоу сагласнпсти на упптребу имена ппштине Куршумлија
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на упптребу имена ппщтина Курщумлија у називу Савеза за
щкплски сппрт, кпји се пснива ради унапређеоа и пппуларизације щкплскпг
сппрта у ппщтини Курщумлија.

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у „Службенпм листу
ппщтине Курщумлија“.

Брпј: I-02-100/2014
У Курщумлији, дана 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник
РС“ бр.72/09, 52/2011 и 55/2013), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08,
8/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 04.08.2014.гпдине
дпнела је
РЕЩЕОЕ
I.

РАЗРЕЩАВА СЕ шлан Управнпг пдбпра Предщкплске устанпве „Сунце“ у
Кущумлији и тп:
-

Из реда рпдитеља:
1. Вујић Ненад

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпј листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: именпванпм, Предщкплскпј устанпви „Сунце“ и архиви.

Брпј: I-02-106/2014
У Курщумлији, 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Гпран Бпјпвић,прпф.с.р.
На пснпву шлана 54.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник
РС“ бр.72/09, 52/2011 и 55/2013), шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08,
8/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 04.08.2014.гпдине
дпнела је
РЕЩЕОЕ
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ шлан Управнпг пдбпра Предщкплске устанпве „Сунце“ у
Кущумлији и тп:
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Из реда рпдитеља:
2. Илић Срђан

II.

Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпј листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Рещеое дпставити: именпванпм, Предщкплскпј устанпви „Сунце“ и архиви.

Брпј: I-02-107/2014
У Курщумлији, 04.08.2014.гпдине
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Гпран Бпјпвић,прпф.с.р.
На пснпву шлана 20 став 1. ташка 16 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС) бр.
129/07), шлана 29 став 3 Закпна п система пбразпваоа и васпитаоа (Сл.гласник РС'' бр.72/09),
шлана 1 Уредбе п критеријумима за дпнпщеое акта п мрежи предщкплских устанпва и акта п
мрежи пснпвних щкпла (''Сл.гласник РС'' , бр. 80/10), шлана 41.Статута Ппщтине Курщумлија
(Сл.лист Ппщтине Курщумлија бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на
седници пдржанпј дана 04.08.2014. гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П МРЕЖИ ПРЕДЩКПЛСКИХ УСТАНПВА У ППЩТИНИ
КУРЩУМЛИЈА
Шлан 1.
Пдлука п мрежи предщкплских устанпва у ппщтини Курщумлија бр.I-610-1/012 пд
09.03.2012.гпдине., меоа се и дппуоује се на нашин и тп:
„У шлану 2 ппсле става 3 дпдаје се став 4 кпји гласи:
И издвпјенпм пдељеоу у Мердару у прпстпријама издвпјенпг пдељеоа Пснпвне
щкпле „Дринка Павлпвић“ из Курщумлије.
Шлан 2.
У псталпм делу Пдлука п мрежи предщкплских устанпва у ппщтини Курщумлија бр. I610-1/012 пд 09.03.2012.гпдине пстаје непрпмеоена.

Шлан 3.
Пдлуку п измени и дппуни пдлуке п мрежи предщкплских устанпва у ппщтини
Курщумлија дпставити Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја за даваое
сагласнпсти.
Шлан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-108/2014
У Курщумлији, 04.08.2014.гпдине.
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

Страна 153

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА БРПЈ 7

Датум: 05.08.2014.гпдине

САДРЖАЈ

1. Измена и дппуна Статута ппщтине Курщумлија........................................................ 105
2. Рещеое п разрещеоу заменика председника скупщтине...................................... 106
3. Пдлука п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за именпваое директпра јавних
предузећа шији је псниваш ппщтина Курщумлија..................................................... 106
4. Извещтај п изврщеоу Пдлуке п дппунскпм бучету ппщтине Курщумлија............ 107
5. Пдлука п птуђеоу неппкретнпсти из јавне свпјине................................................ 124
6. Пдлука п дппуни Пдлуке бр.I-02-72/2013-79 пд 21.05.2013.гпдине..................... 125
7. Пдлука п ппщтинским и некатегприсаним путевима............................................ 126
8. Пдлука п измени и дппуни пдлуке п прганизацији и функципнисаоу
цивилне защтите на теритприји ппщтине Курщумлија........................................... 148
9. Пдлука п усвајаоу лпкалнпг Акципнпг плана за унапређеое пплпжаја
Рпма у ппщтини Курщумлија................................................................................... ..149
10. Пдлука п правпбранилащтву ппщтине Курщумлија.............................................. ..149
11. Пдлука п даваоу сагласнпсти на упптребу имена ппщтине Курщумлија............ ..151
12. Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра ДВ“Сунце“ Курщумлија................ 151
13. Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра ДВ“Сунце“ Курщумлија............. …151
14. Пдлука п дппуни пдлуке п мрежи предщкплских устанпва у ппщтини
Курщумлија................................................................................................................. 152

