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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018

БРОЈ 11

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ - Прилог 1

2.
На основу члана 13. Став 4.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 32.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон), 101/16-др.закон), члана
41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр.22/2008, 08/2009,
7/2011, 15/2014, 25/2015, 5/2018), као и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 320-00-3163/2018-09 од 10.05.2018.године, Скупштина општине Куршумлија
на седници одржаној дана 29.05.2018.године доноси

ЗАКЉУЧАК
I.
УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Куршумлија за 2018.годину.
III.
Закључак доставити: Одељење за привреду и ЛЕР и архиви.
Број: I-02-68/2018
У Куршумлији, дана 29.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

3.
На основу члана 59.став 1.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007,
83/2014 - др. Закон, 101/2016- др. Закон), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 21/2016) и члана 80.Статута општине
Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и 5/2018), а на
предлог Општинског већа Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
29.05.2018.године донела је

ОДЛУКУ

Страна 94

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 11

Датум: 29.05.2018. године

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
У Одлуци о организацији општинске управе општине Куршумлија (“Сл. лист Општине
Куршумлија“ бр. 10/17), у члану 15. Одлуке, након става 1. додаје се став 2. који гласи:
“Одељење за привреду и локални економски развој обавља послове који се односе на надзор над
применом Закона о туризму, праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у
области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, послове јавних набавки
који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за
кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама;
обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања
конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних
набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца
у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и
извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и
индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање
запослених који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други
наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим
уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање
извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима;
достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење
реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама
који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у
складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки,
праћење стања, и функционисања јавне расвете, извршење извршних или коначних решења из делокруга
Општинске управе, вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради
међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему
документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају
превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду
мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера
ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне
заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и
оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из
планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и
процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним
догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне
ситуације и јединица цивилне заштите.“
Члан 2.
У осталом делу
непромењена.

Одлука о организацији општинске управе општине Куршумлија остаје
Члан 3.

Ова одлука
Куршумлија“.

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања

у „Службеном листу општине

Број: I-02-69/2018
У Куршумлији, 29.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг. машинства,с.р.
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4.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/018), Скупштина општине Куршумлија на
седници одржаној дана 29.05.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ Сагласност на Статут Туристичке организације општине Куршумлија бр.134-1 од
13.04.2018.године.
II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Решење доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија и архиви.
Број: I-02-70/2018
У Куршумлији, 29.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинств,с.р.

5.
На основу члана 2.Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођења поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.3/2011) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/09,
8/09, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и и 5/2018), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 29.05.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
I.
Образује се комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
II.
Комисија се састоји од председника и шест чланова и то:
-

Председник комисије:
Петар Мијајловић, дипл.правник.

-

Чланови комисије:
1. Савo Дошовић, дипл.инж.пољ.
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Братислав Дељанин, геом.
Драган Видић, дипл.правник.
Наташа Миленковић, дипл.прав.
Дејан Јовановић, дипл.ецц. и
Емилија Савић, дипл.инж.арх.

Председник и чланови комисије се именују на мандатни период од четири године.
III.
Задатак комисије из тачке 1.овог решења је усвајање закључка о почетној цени,
,прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање, прикупљање пријава за јавну лицитацију,
спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога одлуке о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику општине.
IV.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
V.
Решење доставити: именованима и архиви.
Број: I-02-71/2018
Дана: 29.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007 и 83/014
– др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. Лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/014, 25/015 и 5/018), Скупштина општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 29.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
У Локалном акционом плану запошљавања општине Куршумлија за 2018. годину, у делу 9.
Финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ, Јавни радови, у Табели: Преглед калкулације потребних
средстава за реализацију програма јавних радова на основу износа за 2017. годину, у колони Број
лица, број „40“ замењује се бројем „30“, а у колони Трајање у месецима, број „3“ замењује се
бројем „4“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
III
Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање, Одељењу за привреду и локални
економски развој и архиви.
Број: I-02-72/2018
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У Куршумлији, дана 29.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

7.
На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија
бр.22/08, 3/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018), Скупштина општине Куршумлија, на седници од
29.05.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «РАДНА ЗОНА А.4. ПЕПЕЉЕВАЦ»
на подручју КО КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације "Радна зона А.4. Пепељевац" на подручју КО
Куршумлија (у даљем тексту: План).
Изради Плана се приступа због потребе детаљне урбанистичке разраде и уређење дела
комплекса «Радна зона А.4. Пепељевац» у Куршумлији, а на основу Иницијативе Председника општине
Куршумлија бр. II-350-8 од 21.05.2018. године.
Члан 2.
Простор предвиђен за даљу планску разраду на предметном подручју према Плану генералне
регулације Куршумлија ("Службени лист СО Куршумлија", бр. 35 /016), (у даљем тексту: План генералне
регулације) , обухвата подручје од око 24,80 hа.
Планом се разрађује подручје од око 24,80 hа, односно следеће катастарске парцеле бр. : 268,
272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 2325, 2326, 2327/1, 2327/2, 2328, 2329, 2330, 2331,
2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344 (прилазни пут), 2345, 2346,
2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369/1, 2369/2, 2370, 2372, 2373, 2374, 2488/1, 2488/2, 2490/1, 2490/2,
2490/3, 2491(прилазни пут), 2492, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807,
2808,2809, 2810, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2825, 2826, 2828, 2829 и 5988део (прилазни пут), све припадају КО Куршумлија, у прелиминарним границама према Плану
генералне регулације Куршумлија, који обухвата дефинисану намену привредне делатности.
Подручје Плана дато је и на графичком приказу у прилогу Одлуке о изради и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је План генералне регулације.
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Према условима усмеравајућег карактера из Плана генералне регулације који се односе на
предметно подручје, потребно је ставити посебан акценат на разраду привредних делатности са
приступним саобраћајницама.
Графички део Плана се ради на катастарско-топографском плану као и ажурним катастарским и
ортофото подлогама.
Члан 4.
Решења у погледу концепције, намене простора, уређења, коришћења и заштите простора
базирају се на решењима из Плана генералне регулације на основу којих ће у складу са дефинисаном
наменом простора моћи да се дефинишу регулациони параметри, површине јавне намене, међусобни
односи некомпатибилних намена које егзистирају у оквиру предметног комплекса, а које се не
измештају, и услова за рад и развој привредних делатности у савременом концепту функционисања
ових намена, како сваке појединачно, тако и свих заједно у јединственом склопу.
Члан 5.
Визије и циљеви за доношење Плана се односе на:
- обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу привредних намена;
- стварање амбијента и услова за подстицај привредног развоја;
- прихватање нових технологија и иновација и стандарда.
Члан 6.
Носилац израде Плана је Општинска управа СО-е Куршумлија. Потребна средства за израду
Плана обезбеђује у буџету Општине Куршумлија.
Обрађивача плана одредиће инвеститор у складу са Законом.
Члан 7.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између Инвеститора и Обрађивача.
Период забране изградње на подручју обухваћеним ПДР-ом „Радна зона А.4. Пепељевац“ важи
до доношења Плана, а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 8.
Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује Рани јавни увид у
трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања, одн. дневном
листу, као и на интернет страни Општине Куршумлија.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске управе и
на интернет страни Општине Куршумлија, а време и место одржавања јавног увида оглашава се у
средствима јавног информисања. О излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде
плана.
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Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове СО-е Куршумлија.
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби,и исти доставља
Обрађивачу Плана.
Члан 9.
Стратешка процена утицаја Плана вишег реда одн. ПГР Куршумлија на животну средину (''Сл.
лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016 од 02.09.2016.године) важи и за овај План, у складу са
смерницама за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима из наведеног плана.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
Број: I-02-73/2018
У Куршумлији, 29.05.2018. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг.маш,с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «РАДНА ЗОНА А.4. ПЕПЕЉЕВАЦ»
на подручју КО Куршумлија
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. Став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), којом је
прописано да Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије
за планове.
Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја Одлуке о изради и у
припреми Одлуке, у свему се поступило по тој одредби:
- У члану 1. је дефинисан тачан назив документа: План детаљне регулације " Радна зона А.4.
Пепељевац " (у даљем тексту: План);
- У члану 2. дата је прелиминарна граница обухвата планског документа;
- У члану 3. дати су услови и смернице из планског документа вишег реда са структуром основних
намена простора и коришћења земљишта;
Планом генералне регулације Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016), (у даљем
тексту: План генералне регулације), дефинисане су зоне за даљу планску разраду, које због својих
специфичности обухвата и урбанистичких решења нису разрађене предметним Планом, па их је
потребно детаљније разрадити Плановима детаљне регулације, тако да План детаљне регулације
мора бити у сагласности са предметним Планом. Овим Планом је прописана обавеза израде
Плана детаљне регулације: Радна зона (А.4.).
У члану 4. дат је концептуални оквир планирања са принципима коришћења, уређења и
заштите простора;
У члану 5. дате су визије и циљеви планирања простора;
У члану 6. Одређен је носилац израде и начин финансирања;
У члану 9. је констатовано да Стратешка процена утицаја Плана вишег реда одн. ПГР
Куршумлија на животну средину (''Сл. лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016 од
02.09.2016.године) важи и за овај План. Планом детаљне регулације Куршумлија дате су смернице
за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, односно образложење због чега се
за планове детаљне регулације не приступа изради процене утицаја на животну средину:
За планове детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене, имајући у виду
околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на
животну средину (Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, “Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, “Службени
гласник РС”, бр. 84/05 и 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање
интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине, (“Службени гласник РС”, бр. 135/04), Уредба о врстама активности и постројења
за које се издаје интегрисана дозвола, “Службени гласник РС”, број 84/05). Приступање изради
стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала би дуплирање
документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени ради процена утицаја на
животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола.''
Остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, рани јавни увид, јавни увид и друга питања
од значаја за израду предметне врсте планског документа) усаглашене су са Законом и
прописима, односно, утврђују се уговором између наручиоца и обрађивача планског документа.
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Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана у законом прописаној
процедури као и по процедури прописаној Статутом општине и другим прописима.
Обрадио :
Пантић Дејан дипл пп.с.р.
ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“
Директор,
Родољуб Стојчић, дипл.грађ.инж.с.р.

Општинска управа
општине Куршумлија
Начелник,
Миљан Радосављевић, дипл.правс.р..

8.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 15. став
1. тачка 25. и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине
Куршумлија” бр. 22/2008, 8/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015) и члана 39. Закона о прекршајима
(''Службени гласник Републике Србије" број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) на предлог
Општинског Већа, Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 29.05.2018. године
донела је
О Д Л У К У
о утврђивању радног времена у области трговине на мало,
угоститељства и занатства
I. Опште одредбе

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се почетак и завршетак радног времена привредних субјеката у
трговинској, угоститељској и занатској делатности (у даљем тексту: радно време), на подручју
општине Куршумлија.
Члан 2.
Радно време је временски интервал у коме привредни субјекти могу обављати своју
делатност.
Радно време почиње од момента када корисници услуге могу да уђу у пословни објекат.
Радно време се завршава у моменту када корисници услуга не могу да улазе у објекте из става
2. овог члана.
Члан 3.
Привредни субјекти који обављају делатности из члана 1. ове одлуке дужни су да испуњавају
услове у складу са прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује
заштита животне средине.
Члан 4.
Почетак и завршетак прописаног радног времена, привредни субјекти из члана 1. ове Одлуке,
морају истакнути на уочљив начин, на улазним вратима пословног објекта.
Привредни субјекти из члана 1. ове Одлуке морају се придржавати прописаног радног
времена.
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II. Трговина на мало

-

Члан 5.
Трговинским објектима утврђује се радно време у временском интервалу:
Самопослугама и осталим малопродајним објектима, за трговину на мало прехрамбене и
мешовите робе до од 00,00 сати до 24,00 сата.
Продајним објектима непрехрамбене робе, комисионе продаје и свим осталим објектима за
трговину ситном индустријском робом: од 7,00 сати до 21,00 сата.
Продајним објектима за продају дневне штампе и дувана: од 6,00 сати до 24,00 сата.
Бензинским пумпама од 00,00 сати до 24,00 сата.
Апотекама и пољопривредним апотекама од 00,00 сати до 24,00 сата.

III. Угоститељство

-

Члан 6.
Угоститељски објекти су:
Угоститељски објекти за смештај (хотели, мотели, хостели);
Угоститељски објекти за исхрану и пиће (ресторани, кафане, објекти брзе хране, кафе барови,
објекти у којима се пружају услуге забаве и приређује музички програм и други слични
објекти).
Члан 7.

Угоститељским објектима за смештај утврђује се радно време у временском интервалу од
00,00 сати до 24,00 сата.
Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића утврђује се радно време у
временском интервалу од 06,00 сати до 24,00 сата, раднима данима и недељом, а петком и суботом, и
у дане државних и верских празника (Ускрс и Божић) утврђених Законом, од 06,00 сати до 01,00 сат.
Угоститељски објекти из става 1. овог члана, угоститељски објекти из става 2. овог члана и
летње баште на отвореном, који се наслањају на суседне стамбене објекте и угоститељски објекти
који се налазе у стамбеним и стамбено пословним објектима, могу да изводе музички програм уживо
раднима данима и недељом од 20,00 сати до 23,00 сата, а петком и суботом и у дане државних и
верских празника (Ускрс и Божић) утврђених Законом у времену од 20,00 сати до 24,00 сата.
Изузев објеката наведених у ставу 3. овог члана, угоститељски објекти за смештај,
угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића, летње баште на отвореном и објекти за
приређивање игара за забаву, могу да изводе музички програм уживо раднима данима и недељом од
12,00 до 24,00 сата, а петком и суботом и у дане државних и верских празника (Ускрс и Божић)
утврђених Законом у времену од 12,00 до 01,00 сата.
Одељење које врши надзор над применом ове Одлуке, може продужити радно време
угоститељских објеката посебним решењем, у време одржавања градских манифестација.
Члан 8.
За време новогодишњих празника, 31.12., 01.01., 02.01. и 13.01., утврђује се радно време
угоститељских објеката у временском интервалу од 00,00 сати до 24,00 сата и у том временском
интервалу дозвољава се емитовање музике и приређивање музичког програма.
IV . Занатске радње
Члан 9.
Занатским радњама утврђује се радно време у временском интервалу од 06,00 сати до 22,00
сата.
V . Надзор
Члан 10.
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Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши Одељење за привреду и локални
економски развој Општинске управе у Куршумлији.
Инспекцијски надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
VI . Казнене одредбе
Члан 11.
Новчаном казном, у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, у
случају да:
1. Почетак и завршетак радног времена не истакне на улазним вратима пословног објекта (чл. 4
став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.
Члан 12.
Новчаном казном, у износу од 200.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице:
Ако се не придржава прописаног радног времена (чл. 4. став 2.),
Ако се, у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради или на удаљености мањој
од 50 метара од стамбених објеката, емитује музика или приређује музички програм
коришћењем музичких инструмената и других звучних уређаја. (чл. 7. став 3 и 4).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
100.000,00 динара.
1.
2.

VII . Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о утврђивању распореда
почетка и завршетка радног времена у области трговине на мало, угоститељства, занатства и услуга
(«Сл.лист општине Куршумлија» бр. 20/2012 и 4/2017).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: II-02-74/2018
У Куршумлији, дана 29.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Председник Скупштине
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р..

9.
На основу члана 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/07 ,83/2014 – др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10. Статута општине
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Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.05.2018.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О разрешењу и именовању члана Управног одбора
Туристичке организације општине Куршумлија

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Туристичке организације општине
Куршумлија и то:
1. Јелена Степановић
II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Туристичке организације општине Куршумлија и то:
1. Марко Гашић

III
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Управног одбора Туристичке
организације општине Куршумлија.
IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

V

Решење доставити: Именованима, Туристичкој организацији општине Куршумлија, архиви.

Број: I-02-75/2018
У Куршумлији, дана 29.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

10.
На основу члана 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/07 ,83/2014 – др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10. Статута општине
Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.05.2018 доноси
РЕШЕЊЕ
О именовању чланова Надзорног одбора
Туристичке организације општине Куршумлија
I
то:

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Туристичке организације општине Куршумлија и

1. Марија Нешовић
2. Владан Веселиновић
3. Јасмина Гавриловић
II

Мандат Надзорног одбора траје 4 године.
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III

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

IV

Решење доставити: Именованима, Туристичкој организацији општине Куршумлија, архиви.

Број: I-02-76/2018
У Куршумлији, дана 29.05. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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