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Датум: 18.12.2018.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018

БРОЈ 29

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према
потреби

1.Одлука о буџету општине Куршумлија за 2019.годину
2.
На основу члана 77. став 3 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016,113/17) и члана 41. Статута општине
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15, 5/18)
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године, усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Куршумлија, на дан
10.децембра 2018.године
1. Радна места службеника
Начелник општинске управе
Шеф одељења за привреду и локални
економски развој
Послови комуналног и саобраћајног
инспектора
Послови
грађевинског
инспекторапослови обједињене процедуре
Послови просветног инспектора
Послови јавних набавки
Послови инспектора заштите животне
средине
Послови
овлашћеног
туристичког
инспектора
Послови из области локалног економског
развоја
Послови из области урбанизма и
обједињене процедуре
Послови из области грађевинарстваобједињена процедура

службеник на положају
самостални саветник
Саветник
самостални саветник
саветник
самостални саветник
самостални саветник
млађи саветник
самостални саветник
саветник
самостални саветник
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Регистратор
Послови јавних набавки везани за
инвестиције
Послови одржавања јавне расвете
Имовинско правни послови
Послови пољопривреде и водопривреде
Послови пољопривреде и водопривреде и
планирања заштите од елементарних
непогода
Послови комуналног инспектора
Послови из области саобраћаја и
регистратор стамбених заједница
Послови шефа одељења за друштвене
делатности и општу управу
Послови управљања људским ресурсима
Послови матичара
Послови заменика матичара
Послови бирачког списка и послови
везани за спровођење мера активне
политике запошљавања
Послови вођења бирачког списка и
грађанских стања
Послови из области борачко инвалидске
заштите
Послови
ликвидатуре
борачко
инвалидске заштите и послови заменика
регистратора стамбених заједница
Послови
утврђивања
права
у
првостепеном поступку и финансијски
послови у области дечје заштите
Административни
послови
дечије
заштите
Послови ликвидатуре у области дечје
заштите
Послови у области јавног информисања
Послови из области спорта
Послови
утврђивања
права
у
првостепеном
поступку
енергетски
заштићеног купца и послови регистра
привредних субјеката
Послови повереника за избеглице и
миграције
Послови везани за активно укључивање
младих у локалној заједници-послови
координатора канцеларије за младе
Послови
техничког
сарадника
у
канцеларији за младе
Послови месних заједница
Послови техничке помоћи за потребе
месних заједница
Послови писарнице-картотека
Канцеларијски послови

Датум: 18.12.2018.године

саветник
саветник
сарадник
самостални саетник
самостални саветник
саветник
сарадник
млађи сарадник
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
референт
саветник
саветник
млађи сарадник
сарадник
виши референт
референт
саветник
сарадник
млађи саветник

сарадник
саветник
виши референт
млађи саветник
виши референт
виши референт
виши референт
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Канцеларијски послови и послови
народне одбране
Канцеларијски послови архиве
Послови ученичког и студентског
стандарда и економата
Послови протокола
Канцеларијски послови и послови
противпожарне заштите
Послови матичара,заменика матичара у
месним канцеларијама
Послови нормативне делатности и
скупштински послови
Административни послови у служби за
скупштину и општинско веће
Административно-технички послови у
служби за скупштину и општинско веће
Шеф одељења за локалну пореску
администрацију,буџет и финансије
Административно технички послови
Послови пореског инспектора
изворних прихода локалне самоуправе
Порески контролор изворних прихода
локалне самоуправе
Послови наплате изворних прихода
локалне самоуправе
Пореска евиденција изворних прихода
локалне самоуправе
Порески извршитељ изворних прихода
локалне самоуправе
Послови припреме и извршења буџета и
финансијско материјални послови
Финансијско рачуноводствени послови
везани за инвестиције
Послови трезора
Контиста
Ликвидатор
Благајник
Књиговођа
Послови буџетског инспектора

виши референт

Звања службеника
Службеник на положају
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број извршилаца
1
14
15
4
15
2
16
3

Датум: 18.12.2018.године

референт
виши референт
виши референт
виши референт
сарадник
саветеник
саветник
виши референт
самостални саветник
виши референт
саветник
самостални саветник
самостални саветник
виши референт
виши референт
самостални саветник
самостални саветник
самостални саветник
виши референт
сарадник
виши референт
виши референт
самостални саветник
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2. Радна места намештеника

Радна места намештеника
Дактилограф
Послови домара
Послови портира
Послови обезбеђења
Послови возача
Послови на телефонској централи
Послови помоћних радника на терену
Послови експедиције-достава поште
Послови хигијеничара
3. Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца
2
1
1
1
1
1
2
5
1
Број извршилаца 7

II Планирани број запослених за 2019. годину

Службеници
Службеник на положају
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број службеника
1
14
17
2
16
1
16
3

Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број намештеника
4
11

4. Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Стручна спрема
ВСС
ВШС
ССС

Број извршилаца
5
1
3
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Образложење
Чланом 77.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе(„Сл.гласник РС“,бр.21/16,113/17) прописано је да се нацрт кадровског плана
припрема у складу са буџетским календаром,истовремено са нацртом буџета јединице
локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом.Ставом
3. овог члана предвиђено је да кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја
Скупштина Општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе.
На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Куршумлија за 2017.годину („Сл.лист општине Куршумлија,
бр.16/17,24/17), максималан број запослених за 2017.годину на неодређено време у
Општинској управи општине Куршумлија је 85 запослених и један запослен у
Правобранилаштву општине Куршумлија.
Кадровски план Општинске управе општине Куршумлија састоји се од приказа
броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом
на неодређено време који су потребни у 2019.години и број запослених чији се пријем у
радни однос на одређено време планира због повећаног обима посла.
Број: I-02-137/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинства,с.р.

3.
На основу члана 35. став. 7. 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, 145/14 и 83/2018) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине
Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14, 25/15 и 5/18),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана _18.12.2018.године донела је:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
У КУРШУМЛИЈИ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у
Куршумлији (у даљем тексту: План), израђен од стране стручног обрађивача плана: Д.О.О. за
планирање, пројектовање и консалтинг ''Архиплан''из Аранђеловца.
Изради Плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији, Одлуке о приступању изради
Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације постројења за пречишћавање у Куршумлији
на животну средину (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.6/2015) и Одлуке о измени и допуни
одлуке о изради Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода и којом
је у складу са ПГР Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија бр.35/2016).
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Датум: 18.12.2018.године

Границом планa обухваћена је површина од око 4,96hа, која се налази у оквиру КО
Куршумлија и КО Крчмаре.
Планско подручје се налази у источном делу градског насеља Куршумлија. Обухвата
површину која је планирана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода градског
насеља Куршумлије и још осам насеља у општини Куршумлија.
Члан 3.
Повод за израду Плана је стварање услова за решавање имовинско правних односа,
добијање локацијских услова и одговарајућих дозвола за изградњу постројења на основу ког би се
створили услови са санитацију, како градског насеља Куршумлија тако и целе општине
Куршумлија.
Члан 4.
Циљеви израде Плана су:
-дефинисање грађевинског земљишта јавних намена и одређивање намене површина;
-решавање саобраћајног прикључења предметног комплекса на постојећу уличну мрежу;
-сагледавање стања постојеће инфраструктуре и дефинисање услова прикључења на исту;
-одређивање нивелационог и регулационог решења са правилима уређења и грађења;
-обезбеђење адекватне заштите животне средине.
Члан 5.
План детаљне регулације се састоји из текстуалног и графичког дела.
План се објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Текстуални део Плана се објављује у ''Службеном листу општине Куршумлија''.
Члан 6.

-

Саставни део ове Одлуке је:
Предлог Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у
Куршумлији и
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана Плана детаљне регулације Постројења
за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији број: III -350-32 од 28.11.2018.године,
сачињен од стране Комисије за планове СО Куршумлија.
Члан 7.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају се обрађивачу Плана.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају се архиви органа надлежног за његово
доношење.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два примерка
Плана у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Куршумлија''.
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Датум: 18.12.2018.године

Број: I-02-138/2018
У Куршумлији, 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инж.машинства,с.р.

Образложење
Израда Плана започета је доношењем Одлуке о изради Плана детаљне регулације
Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији и Одлуке о приступању изради
Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације постројења за пречишћавање у Куршумлији
на животну средину, објављене у ''Службеном листу Општине Куршумлија'' бр.6/2015 од
27.04.2015.године.
Због промене планског основа за израду Плана, дана: 17.03.2017.године Скупштина
Општине Куршумлија донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о изради Плана детаљне
регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода, која је објављена у “Службеном листу
општине Куршумлија”, бр. 3/17 од 17.03.2017.године и којом је због доношења Плана генералне
регулације Куршумлија измењен плански основ за израду Плана и у складу са ПГР Куршумлија
(''Сл.лист Општине Куршумлија бр.35/2016) измењен је члан 10. Одлуке тако да је брисана
обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину.
Израда Плана је поверена Д.О.О. за планирање, пројектовање и консалтинг ''Архиплан'' из
Аранђеловца, одговорни урбаниста: Драгана Бига, д.и.а. (лиценца ИКС 200 0015 03).
Општина Куршумлија је, дана 20.05.2016.године, огласила излагање материјала за рани
јавни увид, који се односи на предметни План детаљне регулације, у листу “Политика”, огласној
табли у приземљу зграде СО Куршумлија и на интернет страници Општине Куршумлија.
Рани јавни увид одржан је у периоду од 27.05.2016. године до 10.06.2016.године. У току
раног јавног увида није било примедби од заинтересоване јавности.
На седници Комисије за планове општине Куршумлија, која је одржана: 05.07.2016.године
усвојен је Извештај о обављеном раном јавном увиду од 03.08.2016.године.
У поступку израде Нацрта плана прибављени су од надлежних институција услови за
потребе израде Плана.
Обрађивач Плана, ДОО ''АРХИПЛАН'' из Аранђеловца, дана: 09.08.2018.године, доставио је
Нацрт плана надлежном органу на стручну контролу. Стручна контрола нацрта планског
документа, обављена је на седници Комисије за планове, која је одржана 29.08.2018.године о
чему је сачињен посебан Извештај од 06.09.2018.године, где је Комисија за планове изнела
примедбу и донела Закључак да се план, након корекције од стране Обрађивача плана, упућује у
процедуру јавног увида.
Обрађивач Плана доставио је Општинској управи општине Куршумлија, дана:
19.09.2018.године, коригован материјал нацрта планског документа.
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине
Куршумлија огласило је Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Постројења за
пречишћавање отпадних вода у Куршумлији у трајању од 30 дана: од 27.09.2018. до
26.10.2018.године. Оглас о јавном увиду објављен је дана 27.09.2018.године на огласној табли у
холу зграде СО Куршумлија, као и на интернет страници Општине Куршумлија и дневном листу
''Вечерње новости''.
Дана: 11.10.2018. године обављена је Јавна презентација Нацрта плана у скупштинској
сали Општине Куршумлија са почетком у 1100 часова.
У току трајања јавног увида, поднете су 2 (две) примедбе, од стране заинтересованих
физичких лица и Општинске управе. Обрађивач плана је доставио одговор на поднете примедбе
уз допис обрађивача плана, бр.457/18-001 од 05.11.2018.године.
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У току јавног увида прибављена су Мишљења надлежних институција на Нацрт плана.
Јавна и затворена седница Комисије за планове одржана је 07.11.2018.године, о чему је
дана: 21.11.2018.године сачињен Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт ПДР ППОВ у
Куршумлији.
Обрађивач плана, након поступања по Извештају Комисије за планове, доставио је
Општини Куршумлија коригован нацрт планског документа (предлог плана), заведен дана:
12.12.2018.године, заједно са дописом бр.497/18-001 од 04.12.2018.године – поступање
обрађивача плана по прихваћеним примедбама Комисије за планове.
Проверу коригованог нацрта плана тј. Предлог Плана извршило је Одељење за привреду и
локални економски развој Општинске управе Куршумлија, о чему је сачињен посебан Извештај,
бр. 01-350-15/2016-2 од 13.12.2018.године, у којем се констатује да је Обрађивач плана извршио
корекцију плана у складу са Извештајем Комисије за планове III-350-32 од 28.11.2018.године и да
се може упутити у даљу процедуру доношења плана.

4.
На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 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, 145/14 и 83/2018), Мишљења Комисије за планове Скупштине општине
Куршумлија бр. 01-350-33/2018-7 од 10.12.2018. године и члана 41.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: 18.12.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«БАРЛОВО СТАНИЦА И БАРЛОВСКИ ВИС»
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације ''Барлово станица'' и ''Барловски вис'', на
подручју КО Барлово, општина Куршумлија (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом су обухваћене две енклаве укупне површине од око 6,3 hа.
Енклава ''Барлово станица'' обухвата подручје површине око 3,88 hа, односно катастарске
парцеле број: 677-део,678, 679, 680, 681, 557, 558/1, 558/2, 559, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 552,
549, 548, 543 и 675-део , све КО Барлово.
Енклава ''Барловски вис'' обухвата подручје површине око 2,44 hа, односно катастарске парцеле
број: 265-део, 264, 261-део, 684-део, 282-део, 285, 685/1, 270, 269, 268, 267 и 266 , све КО
Барлово.
Границе захвата плана су прелиминарне и биће ближе одређене Планом.
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 Просторни план јединице локалне самоуправе
Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.6/2015). Важећи просторни план предвиђа
само намену руралног становања, док би ПДР могао да дефинише и компатибилне намене које
би омогућиле економску одрживост села.
Осим смерница просторног плана, улазни подаци за израду Плана су:
- Студија одвођења отпадних вода за Општину Куршумлија,
- Студија одношења отпада за Општину Куршумлија,
- Идејно решење водоводне мреже у селу Барлово и
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- Предлог парцелације и препарцелације из радног материјала за урбанистички пројекат који је
рађен у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом (ЕНО) из Новог Сада.
Члан 4.
У обухвату Плана налази се низ нелегалних објеката са нерешеним имовинско-правним
односима и неуређеном комуналном и саобраћајном инфраструктуром, те је неопходно донети
план детаљне регулације.
Решења у погледу концепције, намене простора, уређења, коришћења и заштите простора
базирају се на решењима из Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија, на
основу којих ће, у складу са дефинисаном наменом простора, моћи да се дефинишу регулациони
параметри, површине јавне намене, површине намењене становању и компатибилних намена и
услови функционисања ових намена, како сваке појединачно, тако и свих заједно у јединственом
склопу.
Члан 5.
Основни циљ доношења ове Одлуке је стварање планског основа за уређење и унапређење
постојеће намене руралног становања, као и стварање услова за нову изградњу уз формирање
потребне саобраћајне и инфраструктурне мреже и решавање проблема нелегалне градње и
нерешених имовинско-правних односа на подручју плана.
Визије и циљеви за доношење Плана се односе на:
- планско уређење простора уз обезбеђење услова за озакоњење, реконструкцију, доградњу и
надградњу постојећих и изградњу нових објеката,
- обезбеђење услова за прикључење на систем водоснабдевања постојећих и новопланираних
објеката
-обезбеђење услова за прикључење постојећих и новопланираних објеката на
електродистрибутивни систем
- обезбеђење остале комуналне, инфраструктурне опремљености простора у складу са
планираном наменом простора
- обезбеђење адекватне заштите животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода,
земљишта и ваздуха,
- унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника подизањем нивоа
опремљености насеља,
- стварање услова за ширење насеља и формирање јавних простора.
Члан 6.
Концепција унапређења услова живота у сиромашним подручјима и ромским енклавама
и њихово интегрисање у социјални и економски простор насеља заснива се на заједничким
активностима локалних власти и становништва у овим подручјима. Мере за побољшање услова
живота у ромским насељима обухватају задржавање и унапређење насеља која према
(минималним) стандардима квалитета живота имају услове за то и изградњу нових смештајних
капацитета.
Планирана саобраћајна мрежа заснива се на постојећој саобраћајној матрици. Планира
се саобраћајно повезивање енклава преко државног пута IБ-35 са планирањем саобраћајног
прикључка енклаве ''Барловски вис'' на државни пут и уређењем саобраћајница унутар енклава.
Планирано је саобраћајно повезивање постојећег изворишта за водоснабдевање са насељем.
Планирана комунална инфраструктура треба да омогући прикључење, свих постојећих и
новопланираних објеката, на електродистрибутивну и водоводну мрежу, као и адекватно
прикупљање и одвођење површинских вода које угрожавају подручје плана у енклави ''Барлово
станица''. У циљу заштите вода планира се могућност формирања заједничког система са
постројењем за пречишћавање отпадних вода за више насеља, а као прелазно решење до
изградње канализационе мреже планирају се појединачне или групне водонепропусне септичке
јаме.
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Члан 7.
Динамика израде појединих фаза Плана уређује се уговором између Инвеститора и Обрађивача.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општина Куршумлија.
Извор финансирања израде Плана дефинисан је Уговором о сарадњи у циљу израде ПДР
''Барлово станица'' и ''Барловски вис'' који је закључен између: Сталне конференције градова и
општина – Савеза градова и општина Србије (СКГО) и Општине Куршумлија и заведен дана:
21.09.2018.године у СКГО под бројем: 572/1, односно дана: 24.09.2018.године у Општини
Куршумлија под бројем: II-350-21.
Начин финансирања се уређује уговором између Oбрађивачa и Инвеститора.
Члан 9.
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 и у
електронском облику на интернет страници Општине Куршумлија.
Плански документ се излаже на јавни увид после извршене стручне контроле у трајању од
30 дана, а време и место одржавања јавног увида оглашава се у дневном и локалном листу. О
излагању планског документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања.
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове након одржавања јавне седнице,
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
закључцима по свакој примедби и исти је саставни део документације плана.
Члан 10.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину. Стратешка
процена утицаја ППЈЛС Куршумлија на животну средину, која је саставни део ППЈЛС Куршумлија
(''Сл. лист Општине Куршумлија'' бр.6/2015 од 27.04.2015.године) важи и за овај План.
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације ''Барлово станица'' и ''Барловски вис'' на животну средину број: I-02140/2018 oд 18.12.2018.године.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општинеКуршумлија“.

Број: I-02-139/2018
У Куршумлији, 18.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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Енклава ''Барлово станица'', површина: П~ 38.800м2
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Енклава ''Барловски вис'' површина: П~ 24.400м2
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
«БАРЛОВО СТАНИЦА И БАРЛОВСКИ ВИС»

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 , 145/14 и
83/2018), 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 се у свему поступило по тој одредби:
- У члану 1. је дефинисан тачан назив документа: План детаљне регулације ''Барлово станица'' и
''Барловски вис'' (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;
- У члану 4., чл.5. и чл.6. дати су принципи , визије, циљеви и концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите простора;
- У члану 10. је констатовано да Стратешка процена утицаја Плана вишег реда одн. Просторног
плана јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.6/2015)
важи и за овај План.
- Остале одредбе које се односе на рок израде плана, финансирање 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.
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.

Општинска управа Општине Куршумлија
Начелник,
Миљан Радосављевић, дипл.прав.с.р.

5.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), Мишљења Комисије за планове Скупштине
општине Куршумлија бр. 01-350-33/2018-8 од 10.12.2018. године и члана 41. Статута општине
Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија" бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18),
Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 18.12.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
’’БАРЛОВО СТАНИЦА’’ И ’’БАРЛОВСКИ ВИС’’
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ''Барлово
станица'' и ''Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија, на животну средину
(у даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.
Планом су обухваћене две енклаве укупне површине од око 6,3 hа.
Енклава ''Барлово станица'' обухвата подручје површине око 3,88 hа, односно катастарске
парцеле број: 677-део,678, 679, 680, 681, 557, 558/1, 558/2, 559, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 552,
549, 548, 543 и 675-део , све КО Барлово.
Енклава ''Барловски вис'' обухвата подручје површине око 2,44 hа, односно катастарске
парцеле број: 265-део, 264, 261-део, 684-део, 282-део, 285, 685/1, 270, 269, 268, 267 и 266 , све КО
Барлово.
Границе захвата плана су прелиминарне и биће ближе одређене Планом.
Члан 3.
Основни циљ доношења Одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Барлово станица'' и
''Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија је стварање планског основа за
уређење и унапређење постојеће намене руралног становања, као и стварање услова за нову
изградњу уз формирање потребне саобраћајне и инфраструктурне мреже и решавање проблема
нелегалне градње и нерешених имовинско-правних односа на подручју плана.
Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене дефинисани су на основу смерницa
за ниже хијерархијске нивое датих у ППЈЛС Куршумлија, као и задатих критеријума за процену
потребе израде стратешке и процене, карактеристике утицаја, процене утицаја планских решења
на животну средину и елементе одрживог развоја у погледу: величине утицаја, просторних
размера планских решења и вероватноће утицаја, на основу којих је закључено да није потребна
израда стратешке процене.
Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину:
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште, микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Плана на становништво и здравље житеља;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско
здравље и средину, деловања на области од природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је да реализацијом предложених
решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину и да су иста узета у
разматрање при изради СПУ ППЈЛС Куршумлија. Анализа утицаја појединих планских решења на
животну средину разматраће се у оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на животну
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средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (‘'Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09).
Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Барлово станица''
и ''Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Oпштине
Куршумлија”.
Број: I-02-140/2018
У Куршумлији, 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
’’БАРЛОВО СТАНИЦА’’ И ’’БАРЛОВСКИ ВИС’’
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Одлуку о стратешкој процени, за планове мањих просторних обима, доноси орган
надлежан за припрему Плана ако постоји могућност појаве значајних утицаја, што се утврђује
према критеријумима датим у Прилогу 1. ''Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину''.
Стратешком проценом Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија (у
даљем тексту: ППЈЛС) обухваћени су утицаји Плана на животну средину и припремљене мере и
решења заштите животне средине које су у потпуности интегрисане у План и дате су смернице за
ниже хијерархијске нивое.
Дефинисање смерница за ниже хијерархијске нивое прати обавеза израде Стратешке
процене утицаја за све планове и програме у складу са Законом, као и обавеза одлучивања о
изради Стратешке процене утицаја за све планове чија је израда дефинисана планским
документом вишег реда, а којима се предвиђају одређене промене у простору које могу имати
утицаја на квалитет животне средине. Разраду на нижим хјерархијским нивоима прати и израда
Студије о процени утицаја на животну средину, за све Пројекте који се планирају и изводе, као и
за постојеће Пројекте који су реализовани у претходном периоду, а за које је предвиђен поступак
процене утицаја на животну средину у складу са Законом.
ППЈЛС садржи смернице за намену површина, мрежу насеља, мрежу линијске и
комуналне инфраструктуре, развој делатности и услове за одрживи и равномерни развој
територије, у складу са смерницама Стратешке процена утицаја Плана на животну средину
(Извештај о стратешкој процени утицаја), а која је саставни део Просторног плана. За предметно
подручје ППЈЛС предвиђена је директна примена плана путем шематских приказа насеља,
односно нису дате смернице за обавезну детаљну разраду, тако да се ни у Стратешкој процени
утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија исти не наводи у
смерницама за израду просторних и урбанистичких планова нижег хијерархијског нивоа.
Обавезна израда Стратешке процене утицаја Плана, због значајних промена у простору, утицаја и
негативних ефеката по животну средину, предеоно-пејзажне вредности, биодиверзитет,
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заштићена природна и културна добра и здравље становништва, предвиђена је за израду планова
детаљне регулације којима се врше значајне промене у простору (инфраструктурни коридори,
комунални објекти, промена намене постојећих подручја посебне намене, уређивање и
експлоатација изворишта термоминералних вода и експлоатација осталих минералних сировина и
ресурса).
Како овим Планом нису предвиђене значајније промене у простору одлучено је да се не
приступа изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ''Барлово станица'' и
''Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија, на животну средину.
План ће за изградњу објеката за које је Законом прописана израда процене утицаја на
животну средину, прописати обавезу спровођења поступка у складу са Уредбом 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).

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007,
83/014 – др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 ), 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 18.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Локални Акциони план запошљавања општине Куршумлија за
2019.годину који је саставни део ове одлуке.
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-02-141/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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7.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/014 –
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 59.и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“
бр.15/16) и члана 41. ст. 1 тач. 22. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 18.12.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈПКД“Толица“ Куршумлија за 2019.годину и
Програм коришћења субвенција ЈПКД „Топлица“ Куршумлија за 2019.годину.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-142/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/014 –
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 59.и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“
бр.15/16) и 41. ст. 1 тач. 22. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“
бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној
дана 18.12.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП За уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ за 2019.годину и Програм коришћења субвенција ЈП За уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ за 2019.годину.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III
Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“,
рачуноводству и архиви.
Број: I-02-143/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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9.
На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06, 47/011, 93/12 , 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,
104/16, 96/17 89/18), члана 32.став1.тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана.41. Статута Општине Куршумлија
(«Службени лист Општине Куршумлија » бр.22/08,08/09, 07/11, 15/14, 25/15, 05/18), Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2019.годину
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Куршумлија и
утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права,
предмета или услуге.

Члан 4.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или
услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, изврши пријаву
постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за локалну
пореску администрацију,буџет и финансије.
Члан 5.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права,предмета
или услуга, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежно
Одељење или путем инспекцијског надзора.
Члан 6.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је
да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка коришћења.
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Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности,промене
делатности,промене локације објеката,стечаја или ликвидације и сл.) пријави надлежној управи у
року од 10 дана од дана настале промене.
Члан 7.
Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у прописаном року извршиће се
принудна наплата у складу са законом o пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 8.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, од стране
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе.
Члан 9.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина ;
3. држање средстава за игру (« забавне игре »);
Члан 10.
Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни приход буџета
општине.

Члан 11.
Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, врши
Општинска управа-Одељење за локалну пореску администрацију,буџет и финансије.
Члан 12.
Таксеном тарифом , која је саставни део ове одлуке , утврђује се локалне комуналне таксе у
различитој висини, зависно од врсте делатности, величине правног лица у смислу закона којим се
уређује рачуноводство и техничко-употребних карактеристика објеката по зонама .
Члан 13.
„Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге и то:
I.а ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
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Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном
Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на реци Топлици, левом
страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули, левом страном улице 7.Јули до
раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице Карађорђеве до раскрснице са улицом
16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до раскрснице са улицом Пролетерских бригада –
најопремљенија зона.
I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до железничке
станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом улицом до улице
Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице. Улицом Милана Топлице право
до реке Топлице. Левом страном реке Топлице узводно до правца према улици Стефана
Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др Мелгарда, улицом Др Мелгарда до
улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина Ускоковића до улице Р.М.Само до гвозденог
моста, сем дела града који је обухваћен првом зоном.
II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно
правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни,
Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице Филипа
Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја улице Петра
Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице Топличке, Топличком улицом до канала,
каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомикуљанском до улице Милана Ракића, од
улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице Панчићеве, улицом
Панчићевом до краја улице Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја Обрадовића наставља
правац до улице Др Мелгарда код пропуста канала, од пропуста канала десном страном улице
Видовданске до укрштања са улицом Иве Андрића, десном страном улице Иве Андрића до
новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице Књегиње Милице, левом страном улице
Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног пута за прекидну комору, десном страном
приступног пута до краја улице Светог Саве потоком до улице Р.М.Само, од улице Р.М.Само до
правца хладњаче и реке Топлице, реком Топлицом до железничког моста на ушћу, од моста
железничком пругом до укрштања пруга до подвожњака код кастратског гробља, десном страном
излази на улицу Косанчић Ивана, правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна
до надвожњака, железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког
потока, десном страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу
Марковиће.
У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом Бање.
III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од границе друге зоне до краја грађевинског подручја описаном ГУП-ом.
IV.ЗОНА која обухвата земљиште на подручју приградских месних заједница:
Пепељевац, Мачковац, Пљаково, Бело поље, Горња и Доња Микуљана, Данковиће, Баћоглава,
Висока, Кастрат и Крчмаре.
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V.ЗОНА која обухвата подручје од границе четврте зоне до административне границе
општине Куршумлија.
Члан 14.
Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем
права, предмета и услуга,за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе,односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 6 ове Одлуке,казниће се за
прекршај и то:
-правно лице новчаном казном од 10.000,00 до 150.000,00 динара,
.

-предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара

-физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000,оо- 25.000,оо
динара.
Члан 15.
Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре која обављају
делатност на територији општине Куршумлија, а обвезници су комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 1.марта текуће године доставе доказ о
висини годишњих прихода у претходној години, као и доказ о разврставању у средња или велика
правна лица ако је било промене у статусу.
Ако мало правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној
години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица под условом
да је било тих промена казниће се за прекршај новчаном казном:
1.правно лице – од 10.000 до 150.000,оо динара,
2.физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 1.000 до 25.000 динара.
Члан 16.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа- Одељење за
локалну пореску администрацију,буџет и финансије.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска
управа –надлежна инспекција.
Члан 17.
Одлука о локалним комуналним таксама бр.I-02-157/14 од 22.12.2014.године /Службени
лист Општине Куршумлија бр.20/2014, бр.25/2015, бр.26/2015, .46/2016, .24/2017,.15/2018/
престаје да важи од 01.01.2019.године.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу Општина
Куршумлија » а примењиваће се од 01.01.2019.године.
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Број: I-02-144/2018
У Куршумлија дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић инг. машинства,с.р.

ТАКСЕНА

ТАРИФА

Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се локална комунална
такса и то:
Ред
Бр.

ДЕЛАТНОСТ

Износ у броју
просечних
зарада

1.

Банкарство

8

2.

Осигурање имовине и лица

8

3.

Производња и трговина нафтом и дериватима нафте

8

4.

Производња трговине на велико дуванским производима

8

5.

Производња цемента

7

6.

Поштанских, мобилних и телефонских услуга

6

7.

Електропривреде

10

7/1 Дистрибуција електричне енергије
7/2 Производња електричне енергије
Казина, концкарнице, кладионице, бинго сала и пружање
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека

10
5

Велика предузећа

2

8.

9.

10

10. Средња предузећа

1

11. Мала и микро предузећа-преко 50.000.000,оо динара

1

НАПОМЕНА:
Под просечном зарадом у смислу претходног става, сматра се просечна зарада по
запосленом остварена на територији општине Куршумлија у периоду јануар-август, године која
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претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима Републичког органа надлежног
за послове статистике.
Изузетно, Општинска управа општине Куршумлија може утврдити и већи износ
фирмарине уз претходну сагласност Министарства надлежног за финансије.
Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору су правна
и физичка лица који су уписани у регистар АПР.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса
се плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Ослобођени су плаћања локалне таксе из овог тарифног броја обвезници који имају статус
мировања(привремена одјава)
Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу.
Обвезници из овог тарифног броја су правна или физичка лица.Такса на фирму плаћа се
за седиште,представништво или сваку пословну јединицу правног лица на територију Општине
Куршумлија.
Таксени обвезници, чије је седиште на територији општине Куршумлија и таксени
обвезници чије је седиште ван територије општине Куршумлија,комуналну таксу утврђену овим
тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за сваки други пословни објекат плаћају
комуналну таксу умањену за 80%.
Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју , изузимају се установе
чији је оснивач Скупштина Општине, удружење грађана, хуманитарне, спортске и друге
непрофитне организације.
Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа таксе, и
то до 15-ог у месецу, за претходни месец.
Тарифни бр. 2
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила и то:
1.
-

За теретна возила:
За камионе до 2 т носивости
За камионе од 2 т до 5 т носивости
За камионе од 5 т до 12 т носивости
За камионе преко 12 т носивости

2.
3.
-

За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 570 динара;
За путничка возила:
До 1.150 цм3 570 динара,
Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
1.140 динара,

1.730 динара,
2.300 динара,
4.020 динара,
5.740 динара.
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-

Преко 1.300 цм до 1.600 цм
Преко 1.600 цм до 2.000 цм3
Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
Преко 3.000 цм3 -

1.720 динара,
2.300 динара,
3.470 динара,
5.740 динара;

4.
-

За мотоцикле:
До 125 цм3
Преко 125 цм3 до 250 цм3
Преко 250 цм3 до 500 цм3
Преко 500 цм3 до 1.200 цм3
Преко 1.200 цм3

460 динара,
680 динара,
1.140 динара,
1.390 динара,
1.720 динара.

Датум: 18.12.2018.године

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50 динара.
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:

-

1 т носивости -

460 динара,

-

од 1 т до 5 т носивости -

800 динара,

-

од 5 т до 10 т носивости -

1.090 динара,

-

од 10 т до 12 т носивости -

1.500 динара,

-

носивости преко 12 т -

7.

2.300 динара,

За вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 киловата -

1.720 динара,

- чија је снага мотора од 66-96 киловата -

2.300 динара,

- чија је снага мотора од 96-132 киловата -

2.900 динара,

- чија је снага мотора од 132-177 киловата - 3.470 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.610 динара.
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.140 динара.

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и
прикључних возила.
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Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе,
организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној функцији
обављања комуналне делатности.
Такса из овог рарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења, ако им возило служи за
личну употребу.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру («забавне игре»), утврђује се локална комунална такса и то:
- по апарату за забавне игре ( компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони фудбал и
слично ).................................................................33 динара
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи средства и
апарате за забавне игре.
Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској
управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије пре почетка коришћења
средстава за игру.
Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачну адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и
серијски број апрата и датум почетка коришћења средстава за игру.
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне
карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и
серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру.
Такса по овом тарифном броју плаћа се стазмерно времену коришћења, до 15-ог у месецу
за претходни месец.

10.
На основу чл. 32 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) и чл.134, 236 и 239 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18)
и чл. 41 Статута („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14, 25/15 и 05/18),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење јавне површине
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Члан 1.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1.
тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:
-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат
за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга,
монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и
слични објекти, башта угоститељског објекта;
-за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других
манифестација, за одржавање спортских приредби, заобјекте и станице за изнајмљивање бицикла, за
коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку
возача и друго.
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу чл. 1 става 1. тачке
1) ове одлуке односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата
коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.
Jавна површина у смислу овог закона јесте површина утврђена планским документом јединице
локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима:
- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.);
- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Члан 2.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Члан 3.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног
простора изражена у метрима квадратним (m2), односно по комаду / тарифни бр 2 ст.1 алинеја 6/
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Члан 4.
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се
налази простор који се користи, уколико је зона утврђена актом јединице локалне самоуправе, као и
техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање
објеката.
Члан 5.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним
карактеристикама објекта.
Накнаду из става 1. овог члана, утврђује Одељење за локалну пореску администрацију буџет и
финансије , Општинске управ општине Куршумлија решењем.
Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за
заузимање јавне површине.
Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг
у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa
грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Члан 6.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и
приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд
дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa
кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Члан 7.
Накнаде за коришћење јавне површине из члана 1. тачке 1. до 3. ове одлуке утврђују се у
дневном износу.
Члан 8.
Накнаде за коришћење јавних површина, представљају приход буџета Општине Куршумлија.
Члан 9.
Утврђивање накнаде вршиће Одељење за локалну пореску администрацију буџет и финансије
, Општинске управе ,Општине Куршумлија по достављеном решењу Одељења за привреду и локални
економски развој .
Члан 10.
Обвезници накнаде за коришћење јавних површина дужни су да поднесу пријаву за
утврђивање накнаде надлежном органу у роковима прописаним таксеном тарифом, која је саставни
део ове одлуке.
Члан 11.
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У случају неподношења пријаве, у роковима предвиђеним овом одлуком, у поступку
доношења решења, користиће се сви подаци којима располаже Општинска управа општине
Куршумлија .
Члан 12.
У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавање застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачунавање камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 13.
Уколико дође до законских промена, овлашћује се Општинско веће да може одлуком
извршити усклађивање.
Члан 14.
Висина накнаде за коришћење јавних површина је утврђена у таксеној тарифи, која је саставни
део ове одлуке.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
Члан 15.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је :
1) правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину,
односно физичко лице које утиче на животну средину;
Члан 16.
Основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обављање активности је
остварени приход од обављања те активности.остварени приход од обављања делатности, је износ
који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у
земљи и иностранству обављањем активности које утичу на животну средину.
Члан 17.
Утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши Одељење за локалну
пореску администрацију буџет и финансије ,општине Куршумлија, решењем за календарску годину, за
обављање активности на територији општине Куршумлија.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана , плаћа се у једнаким месечним ратама , у року од 15
дана по истеку месеца.
До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину обвезник накнаде плаћа
аконтацију у висини месечне обавезе за претходну годину.
Висина накнаде за заштиту и унапређења животне средине у општини Куршумлија утврђује се
у износу од 0,1% прихода из редовног пословања обвезника у предхоној години.
Мање плаћен износ на основу аконтационих обавеза, обвезник је дужан да измири у року од
15 дана од достављања решењаза текућу годину.
Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата, обвезник користи за измирење
месечне обавезе за наредни месец.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба у чијој су надлежности послови
финансија, преко Одељења за локалну пореску администрацију буџет и финансије , Општинске управе
,општине Куршумлија .
Жалба не одлаже извршење решења.
У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0.4% прихода из редовног
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пословања у претходној години обвезник је дужан да Одељењу за локалну пореску администрацију
буџет и финансије , Општинске управе ,општине Куршумлија ,поднесе захтев за умањење више
утврђеног износа утврђене накнаде.
Уз захтев за умањење накнаде из предходног става овог члана обвезник доставља:
•
доказ о приходу из редовног пословања у претходној години,
•
решења Одељења за локалну пореску администрацију буџет и финансије , општинске управе
,општине Куршумлија о утврђеној накнади за заштиту и унапређивање животне средине, односно пријаву
којом је утврдио накнаду.
Одељење за локалну поресу администрацију буџет и финасије , општинске управе ,општине
Куршумлија, дужна је да на основу захтева обвезника накнаде из , решењем утврди износ умањења
накнаде.
Члан 18.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине , дужан је да поднесе пријаву
са подацима од значаја за утврђивање накнаде Одељењу за привреду и локални економски развој
Општинске управе ,општине Куршумлија до 31.јула сваке године за коју се утврђује накнада.
Пријава из става 1. овог члана подноси се и у случају промене података, који су од утицаја на
утврђивање накнаде, у року од 15 дана од настанка промене
Члан 19.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине представља приход буџета Општине
Куршумлија .Наплату накнаде врши Одељења за локалну пореску администрацију буџет и
финансије Oпштинске управе ,Oпштине Куршумлија .
Члан 20.
Када се накнада утврђује по деловима територије општине Куршумлија , утврђују се следеће
зоне:

I.а ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом
страном Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на
реци Топлици, левом страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули,
левом страном улице 7.Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице
Карађорђеве до раскрснице са улицом 16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до
раскрснице са улицом Пролетерских бригада – најопремљенија зона.
I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до
железничке станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока,
Његошевом улицом до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана
Топлице. Улицом Милана Топлице право до реке Топлице. Левом страном реке Топлице
узводно до правца према улици Стефана Првовенчаног до канала, десном страном канала
до улице Др Мелгарда, улицом Др Мелгарда до улице Милутина Ускоковића, улицом
Милутина Ускоковића до улице Р.М.Само до гвозденог моста, сем дела града који је
обухваћен првом зоном.
II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно),

Страна 354

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 29

Датум: 18.12.2018.године

десно правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој
касарни, Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија
до улице Филипа Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра
Драпшина до краја улице Петра Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице
Топличке, Топличком улицом до канала, каналом до улице Доњомикуљанске, улицом
Доњомикуљанском до улице Милана Ракића, од улице Милана Ракића правац улице
Антона Антонијевића, правац улице Панчићеве, улицом Панчићевом до краја улице
Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја Обрадовића наставља правац до улице Др
Мелгарда код пропуста канала, од пропуста канала десном страном улице Видовданске до
укрштања са улицом Иве Андрића, десном страном улице Иве Андрића до
новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице Књегиње Милице, левом
страном улице Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног пута за прекидну
комору, десном страном приступног пута до краја улице Светог Саве потоком до улице
Р.М.Само, од улице Р.М.Само до правца хладњаче и реке Топлице, реком Топлицом до
железничког моста на ушћу, од моста железничком пругом до укрштања пруга до
подвожњака код кастратског гробља, десном страном излази на улицу Косанчић Ивана,
правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна до надвожњака,
железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког потока,
десном страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу
Марковиће.
У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом
Бање.
III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од границе друге зоне до краја грађевинског подручја описаном ГУП-ом.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу
Општина Куршумлија » а примењиваће се од 01.01.2019.године осим одредаба ове одлуке
које регулишу накнаду за заштиту и унапређивање животне средине које ће се примењиваће се од
01.марта 2019. године.

Број: I-02-145/2018
У Куршумлија дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг. машинства,с.р.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
Коришћење јавних површина за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, којим се врши непосредан утицај на расположивост,
квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган
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јединице локалне самоуправе, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду
утврђену у дневном износу по зонама.
I а Зона ................................................................................

30 динара

I б Зона ................................................................................

25 динара

II Зона...................................................................................

15 динара

III Зона...................................................................................

10 динара

НАПОМЕНА:
Наплату таксе врши Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и
финансије уз доставу одговарајућег акта Одељења за привреду и локални економски
развој Општинске управе Куршумлија .
Тарифни број 2.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у поословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација,
производи старих и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог
m² коришћеног простора, а по зонама одређеним у члану 20. ове одлуке, утврђује се
локална комунална такса дневно и то:
- за обављање пословне делатности( покретни привремени објекти-тезге, уређаји
за сладолед и напитке, апарати за кокице, банкомати, телефинске говорнице, расхладне
витрине и други лако покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских
услуга), локална комунална такса се утврђује:
I а Зона ............................................................................... 30 динара
I б Зона .............................................................................

25 динара

II Зона ................................................................................ 20 динара
III Зона ................................................................................. 10 динара
- за постављање летњих башти, локална комунална такса се утврђује:
I а Зона ................................................................................

18 динара

I б Зона.................................................................................

10 динара

II Зона...................................................................................

7 динара

III Зона..................................................................................... 5 динара
-за продају и излагање производа,односно робе или друго заузимање
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I а Зона ................................................................................

30 динара

I б Зона...............................................................................

25 динара

II Зона................................................................................... 15 динара
III Зона..................................................................................... 10 динара
-за заузимање тротоара,за постављање објеката за продају производа,пружање
угоститељских услуга локална комунална такса се утврђује:
I а Зона ................................................................................

35 динара

I б Зона ................................................................................

20 динара

II Зона................................................................................... 15 динара
III Зона.................................................................................. . 10 динара
- за коришћење јавне површине за постављање тенди такса се утврђује на
месечном нивоу и то:
I а Зона ................................................................................

35 динара

I б Зона ................................................................................

30 динара

II Зона...................................................................................

22,5 динара

III Зона................................................................................... 15,5 динара

-за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила,мотора
возић и слично такса се плаћа по возилу дневно 44 динара
- за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и
других празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитка, сувенира и слично,
локална комунална такса се утврђује по 1 m² заузете површине у износу од 122 динара.
-за коришћење простора на јавним површинама за намене које нису посебно
наведене у овом тарифном броју, такса се утврђује дневно по м2 заузете површине, у
износу од 100 динара.
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу (осим за тенде ).
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења
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од стране Општинске управе-Одељења за локалну порску администрацију, буџет и
финансије а по предходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и
економски развој.
Таксу из алинеје 4. овог тарифног броја , не плаћа општина за постављање забавних
објеката на јавној површини.
Општинска управа-Одељење за привреду и економски развој, дужно је да један
примерак одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе,
достави Општинској управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и
финансије:``
- за правна лица: ПИБ , матични бр, текући рачун, делатност, тачна адреса седишта
правног лица,
- за физичка лица: ПИБ , матични бр, текући рачун, број л.к. и назив радње са
тачном адресом и делатност.
Такса по овом тарифом броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то месечно
до 15-ог у месецу за претходни месец, осим коришћења до тридесет дана, где се такса
плаћа у пуном износу.
Сва правна и физичка лица коју користе јавне површине за постављање летњих
башти,продају робе и тенди истовремено, плаћају таксу само за постављање летњих
башти –односно продају робе. Уколико наставе коришћење јавне површине за
постављање тенди а ослободе јавну површину плаћају таксу само за постављање тенди.
Тарифни број 3.
За коришћење слободних површина за постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења утврђује се локална комунална такса за сваки m² заузете
површине 122 динара.
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање
шатора или других сличних објеката.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за
хуманитарне, културне и спортске потребе.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и
финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и
економски развој.
Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један
примерак одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави
Општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и
текући рачун, тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој
личне карте и назив радње са тачном адресом.
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре
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почетка коришћења слободне површине.
Тарифни број 4.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова, утврђује се локална комунална такса и то:
I а Зона ................................................................................

30 динара

I б Зона ................................................................................

25 динара

II Зона...................................................................................

15 динара

III Зона...................................................................................

10 динара

НАПОМЕНА:
Такса по овом броју утврђује се у дневном износу.
Обвезник таксе овог тарифног броја је извођач радова и исту плаћа од дана заузећа.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења
од стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и
финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и
економски развој.
Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој дужно је да један
примерак одобрења за заузеће јавне површине грађевински материјалом , достави
Општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и
текући рачун, тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун,
број личне карте и назив радње са тачном адресом.
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмарно времену коришћења, и то пре
заузећа јавне површине.

11.
На основу чл. 6а Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр.26/01...95/18), и чл. 41
Статута општине Куршумлија („Сл.лист Општине Куршумлија“ бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14/,
25/15, 05/18), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ
КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА У ПОЉОПРИВРЕДНО
ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ У СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ЗА
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ за 2019.г
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Члан 1.
Овом одлуком прописује се да се на територији општине Куршумлија неизграђено
грађевинско земљиште,које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала,
односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за пореске обвезнике који не
воде пословне књиге,разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Члан 2.
Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење
(једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног
материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреда, шумарство и
рибарство, у складу са прописом којим се уређује класификација делатности.
Члан 3.
Порески обвезник ће остварити право из члана 1. ове Одлуке уколико Пореском одељењу
достави измењену пореску пријаву и докаже да се предметно грађевинско земљиште користи као
пољопривредно односно шумско. Измењену пореску пријаву и доказе треба доставити до
31.01.2019. године.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Куршумлија '', а примењиваће се од 01. јануара 2019.године.
Број: I-02-146/2018
У Куршумлији, дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ловић Дејан инг.машинства,с.р.

12.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон 101/16 и 47/2018), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана
64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. Уредбе о наменским
трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 41. Статута општине
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Куршумлија које се финансирају
из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2019. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019. годину, у висини,
под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној
заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2019. годину, као и на основу
Одлука и других аката општине Куршумлија из изворних прихода јединице локане самоуправе.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Куршумлија за 2019. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених функционалном класификацијом 090 Одлуке о буџету општине
Куршумлија за 2019. годину у укупном износу од 27.087.708,82 динара, распоређују се и користе на начин исказан
у следећој табели:

Степен приоритета

Услуге социјалне заштите
које се финасирају из
средстава наменског
трансфера односно буџета
општине за 2018. годину /
економска класификација

Трансфери осталим нивоима
власти

Правни оквир


463000
472000

Укупан износ
по услузи из
средстава
наменског
трасфера за
2019. годину

Обухват врсте услуга





Трансфери Центру за
социјални рад „Боровњак“
Једнократне новчане
помоћи
Радно ангажовање кроз
добровољни рад

Финансијски окрир

1

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора прихода
7.000.000,00

Одлука о услугама у
области социјалне
заштите у општини
Куршумлија (Сл.
Лист општине
Куршумлија бр.
3/2012 и 20/2016)
Правилник о начину
организаовања
добровољног рада II02-149/012-15

Помоћ у кући старим
особама и особама са
инвалидитетом у селу и
граду






423000








одржавање хигијене стана,
набавка намирница,
припрема оброка,
здравствене услуге
(набавка лекова, вођење
лекару, помоћ у
остваривању здравствене
заштите),
ситне поправке у стану,
помоћ у припреми и
складиштењу огрева,
помоћ у плаћању рачуна и
других трошкова,
услуге стручних радника
(саветодавни рад, помоћ и
остваривање одређених
права из области
социјално-здравствене
заштите, психосоцијална
подршка),
помоћ у пакет
намирницама, дружење,
разговор,
помоћ у организовању

2

Одлука о услугама у
области социјалне
заштите у општини
Куршумлија (Сл.
лист општине
Куршумлија бр.
3/2012 и 20/2016)

4.937.708,82

7.000.000,00
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Породични и домски
смештај,прихватилишта и
друге врсте смештаја




472000

Активности Црвеног крста у
оквиру које спада и
„Народна кухиња“



481100








Датум: 18.12.2018.године

слободног времена
старе/инвалидне особе...)
друге услуге уочене на
лицу места..

Набавка одеће и обуће
Накнада трошкова превоза
до породичног смештаја,
прихватилишта или друге
врсте смештаја

Право на услугу „Народна
кухиња“ имају:
деца из материјално
угрожених породица која
нису у систему социјалне
заштите,
стари и болесни који нису
пензионери чији укупни
приход домаћинства не
прелази 10.000,00 динара,
корисници права на
новчану социјалну помоћ
пензионери чији укупан
приход домаћинства не
прелази износ најниже
пензије, као и други
корисници по процени
Центра за социјални рад и
Црвеног крста.
Број оброка који се
користе из Народне
кухиње одређен је на
следећи начин:
породица до пет чланова један оброк,
породица од пет до осам
чланова - два оброка,
породица преко осам
чланова - три оброка

УКУПНО

3

2.650.000,00

Одлука о услугама у
области социјалне
заштите у општини
Куршумлија (Сл.
лист општине
Куршумлија бр.
3/2012 и 20/2016)
4

5.500.000,00
донације

Одлука о услугама у
области социјалне
заштите у општини
Куршумлија (Сл.
Лист општине
Куршумлија бр.
3/2012 и 20/2016)

4.937.708,82

22.150.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите
за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити и другим прописима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Куршумлија".
Број: I-02-147/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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13.
На основу члана 8. став 1. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 41. став 1 Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015, 5/18), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
18.12.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О покретању иницијативе за промену назива насељених места
Члан 1.
Скупштина општине Куршумлија покреће иницијативу за промену назива насељених места на
територији општине Куршумлија, прописаних чланом 16. тачка 76 Закона о територијалној организацији
Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18).
Члан 2.
Иницијатива се покреће за промену назива следећих насељених места прописаних чланом 16. тачка 76.
Закона о територијалној организацији Републике Србије, тако да:
- уместо назива насељеног места „Грбовница “, треба да стоји „Грабовница“
- уместо назива насељеног места „Зебица“ , треба да стоји „ Зебице“
- уместо назива насељеног места „Певаштица “, треба да стоји „Паваштица“
- уместо назива насељеног места „Требиње“ , треба да стоји „ Требиња“
- уместо назива насељеног места „Трпеза “, треба да стоји „Трпезе“
- уместо назива насељеног места „Жељова“ , треба да стоји „ Жељево“
- уместо назива насељеног места „Мијачић“, треба да стоји „Мијочићи“
и предлаже се формирање нових катастарских општина према већ постојећим насељеним местима, и
то:
- „Жељево“
- „Калиманце
- „Миочиће“
- „Пардусе“
-„Трешњица“
тако да гласи:
Насељено место
Грабовница
Зебице
Паваштица
Требиња
Трпезе
Жељево
Мијочићи
Калиманце
Пардусе
Трешњица

Катастарска општина
Грабовница
Зебице
Паваштица
Требиња
Трпезе
Жељево
Мијочићи
Калиманце
Пардусе
Трешњица
Члан 3.

У називима катастарске општине „Баћоглавац“ и катастарске општине „Љутово“ треба да се
исправи словна грешка тако да гласи:
Насељено место

Катастарска општина
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Баћоглава
Љутова
Члан 4.

Одлуку о покретању иницијативе за промену назива насељених места на територији општине
Куршумлија доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе, како би се иста уврстила у
текст Нацрта измена и допуна Закона о територијалној организацији Републике Србије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.

Број: I-02-148/2018
У Куршумлији: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 8. став 1 Закона о
територијалној организацији Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) којим
је прописано да иницијативу за промену назива насељеног места, за одређивање назива
новонасталог места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји, може
покренути скупштина јединице локалне самоуправе, грађани, месна заједница и други
заинтересовани органи заједнице.
Разлог покретања ове иницијативе произилази из потребе усклађивања отклањања
техничких грешака и усклађивања стварног стања на терену са Законом о територијалној
организацији РС.
Наиме, утврђени су називи насељених места и катастарских општина који се деценијама, па
и вековима уназад примењују у званичним актима и документима, превасходно у матичним
књигама за подручја тих насељених места, а такође се ти називи упоребљавају међу локалним
становништвом.
Како је најстарији извор управо онај који је затечен у матичним књигама, то су и такви
називи насељених места и катастарских општина прихваћени.
Иницијативом су предложене измене назива насељених места са предлогом за имену
назива катастарске општине и то за насељена места:
Грбовница, Зебица, Певаштица, Требиње, Трпеза, с тим што за насељена места Жељова и
Мијачић Законом нису биле утврђене катастарске општине па предлажемо њихово формирање,
као формирање катастарских општина и за насељена места Пардусе, Калиманце и Трешњица (јер
као такви већ постоје у Адресном регистру катастра непокретности).
Из свега напред изнетог, скупштина покреће ову Иницијативу како би се предложени
називи насељених места и катастарских општина уврстили у Нацрт измена и допуна Закона о
територијалној организацији РС.
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14.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), 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,
25/2015 и 5/2018) и члана 39. Закона о прекршајима (''Службени гласник Републике
Србије" број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС), а на предлог Општинског Већа,
Скупштина Општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. 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 угоститељској 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.
Члан 5.
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 6.
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Угоститељским објектима за смештај утврђује се радно време у временском
интервалу од 00,00 сати до 24,00 сата.
Угоститељским објектима за исхрану и пиће утврђује се радно време у временском
интервалу од 06,00 сати до 24,00 сата, раднима данима и недељом, а петком, суботом ,
државним и верским праницима од 06,00 сати до 01,00 сата.
Угоститељски објекти из става 1. и 2. овог члана, који се налазе у стамбеним
зградама и летњим баштама на отворено, дозвољава се извођење музичког програма само
преко музичких уређаја који имају уграђен лимитатор у временском интервалу од 06,00 до
23,00 сата, радним данима и недељом, а викендом и државним празницима од 06,00 до
24,00 сата, осим у данима Државних и Верских празника, када је дозвољено извођење
музичког програма уживо до краја радног времена које је предвиђено за дане празника.
После овако прописаног времена, забрањује се извођење свих видова музичких програма.
Угоститељски објекти који се налазе у стамбено-пословним зградама, Одељење
које врши надзор над применом ове Одлуке, може продужити радно време у данима
државних и верских празника уз писмену сагласност већине станара који живе у тој
стамбеној згради.
Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката, раде
са почетком и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат.
За време трајања градских манифестација, Одељење надлежно за примену ове Одлуке,
може својим актом одредити другачији распоред за почетак и завршетак радног времена
за угоститељске објекте из члана 1. став 1. ове Одлуке.
У време летњих месеци, Јул и Август, угоститељски објекти из става 1. и 2. овог
члана, који се налазе у стамбеним зградама и летњим баштама на отворено, дозвољава се
извођење музичког програма само преко музичких уређаја који имају уграђен лимитатор у
временском интервалу од 06,00 до 24,00 сата, радним данима и недељом, а викендом од
06,00 до 00,30 сата. После овако прописаног времена, забрањује се извођење свих видова
музичких програма.
Члан 7.
За време новогодишњих празника, 31.12., 01.01., 02.01 и 13.01., утврђује се радно
време свих угоститељских објеката у временском интервалу од 06,00 до 03,00 сата.
За време верских празника, Ускрс и Божић и државних празника, утврђује се радно време
од 06 сати до 01 сат.

Члан 8.
Трговина на мало
Трговинским објектима утврђује се радно време у временском интервалу
- Самопослугама и осталим малопродајним објектима, за трговину на мало
прехрамбене и мешовите робе од 00,00 сати до 24,00 сата
- Продајним објектима непрехрамбене робе, комисионе продаје и свим осталим
објектима за трговину ситном индуструјском робом од 07,00 сати до 21,00 сат
- Продајним објектима за продају дневне штампе и дувана од 06,00 сатти 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
Занатске радње

Страна 366

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 29

Датум: 18.12.2018.године

Члан 9
Занатским радњама утврђује се радно време у временском интервалу од 06,00 сати до 22,
сата.
II. Надзор
Члан 10.
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
туристичка инспекција и општинска комунална инспекција.
III. Казнене одредбе
Члан 11.
Новчаном казном, у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно
лице, у случају да:
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, емитује музика,
након 23,00 сата, односно 24,00 сата петком и суботом (чл. 6. став 3.).
Ако се у угоститељском објекту емитује музика након 03,00 сата за време
новогодишњих празника 31.12., 01.01., 02.01. и 13.01. (чл. 7.).
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 150.000,00 динара.
IV . Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о утврђивању
радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства („Службени лист
општине Куршумлија“ бр. 11/2018).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“, a примењиваће се од 01.02.2019.године.
Број: I-02-149/2018
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У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

15.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 4. и 13. Закона о комуналним
делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 41. Статута општине
Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/2008, 8/2009, 7/2011, 15/2014, 25/2015
и 5/2018), Скупштина Општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донела
је
ОДЛУКУ
о јавној расвети на подручју општине Куршумлија
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови за вршење послова јавне расвете, а нарочито
поверавање тих послова, редовно одржавање јавне расвете и редовно снабдевање јавне расвете
електричном енергијом.
Члан 2.
Под јавном расветом, у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се систем објеката,
инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина.
Као јавне површне подразумевају се: улице, тргови, мостови, пешачке површине поред
стамбених објката, паркинзи, паркови, декоративна расвета верских објеката, објекти за
рекреацију, уређена речна обала и друге површине на којима је планирана јавна расвета.
Члан 3.
Под пословима јавне расвете подразумевају се: изградња и реконструкција објеката и
инсталација, њихово редовно одржавање и снабдевање електричном енергијом.
Члан 4.
Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете, послови
одржавања јавне расвете, као и обезбеђивање редовног снабдевања електричном енергијом
јавне расвете, на подручју општине Куршумлија, поверавају се Ј.П. «Куршумлија» (у даљем тексту
предузеће).
Члан 5.
Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете, послови
одржавања јавне расвете, као и обезбеђивање редовног снабдевања електричном енергијом
јавне расвете, на подручју општине Куршумлија, врше се у складу са програмом рада предузећа.
Члан 6.
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Под редовним одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање објеката,
инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном стању.
Искључиво право извођења радова на редовном одржавању јавне расвете има Ј.П.
«Куршумлија».
Редовно одржавање јавне расвете регулише се уговором који закључују Ј.П. «Куршумлија»
и општина Куршумлија.
Члан 7.
Под редовним снабдевањем електричном енергијом за јавну расвету подразумева се
редовна испорука електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету регулише се уговором који
закључују одабрани понуђач по спроведеној јавној набавци и општина Куршумлија.
Уговором се ближе уређује начин снабдевања, начин плаћања као и друга питања од
значаја за функционисање јавне расвете.
Члан 8.
Забрањено је неовлашћено:
- уклањање и рушење објеката и инсталација јавне расвете,
- прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете,
- постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте
и инсталације јавне расвете,
- неовлашћено преусмеравање светла,
- прљање и оштећење објеката и инсталација јавне расвете.
Члан 9.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију плана из
члана 5. ове одлуке обавља послове јавне расвете као и редовно снабдевање електричном
енергијом за јавну расвету у складу са овом одлуком.
Члан 10.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду предузећа услед ванредне ситуације или
других разлога који нису могли да се предвиде или спрече, предузеће је обавезно да одмах
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то:
- радно ангажује запослене у предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због
којих је дошло до прекида, и да ангажује трећа лица за обављање послова расвете,
- организује хитне поправке уређаја, којима се обезбеђује обављање послова јавне расвете и
- предузме и друге мере које наложе органи општине.
Када предузеће не предузме мере из става 1. овог члана општинско веће може да ангажује
друго правно лице или предузетника за обављање послова јавне расвете на терет предузећа.
Члан 11.
У случају поремећаја пословања предузећа, услед више силе, штрајка радника и слично,
општинско веће предузима оперативне и дрге неопходне мере којима ће се обезбедити услови за
несметано обављање комуналне делатности, у складу са законом и одлуком СО Куршумлија.
Члан 12.
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Предузеће је дужно да у случају поремећаја или прекида у обављању послова јавне
расвете насталог услед ванредне ситуације или другог разлога који није могао да се предвиди или
спречи, поред предузетих мера из члана 10. ове одлуке, обавести општинску управу о разлозима
поремећаја или прекида и о мерама које су предузете.
Члан 13.
Кад општинска управа прими обавештење из члана 12. ове одлуке дужна је да без
одлагања обавести општинско веће и:
- одреди ред првенства и начин обављања јавне расвете,
- нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине предузећа која служи
за обављање послова јавне расвете,
- предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере и
- утвди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању послова
јавне расвете, као и одговрност за накнаду учињене штете.
Члан 14.
Послове инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке врши општинска комунална
инспекција.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор је овлашћен да изда
прекршајни налог или поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 15.
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа
супротно забранама из члана 8. ове одлуке.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1.
овог члана.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
Број: I-02-150/2018
Дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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16.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 41.
Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/2008,
8/2009, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и 5/2018), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 18.12.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о јавним водоводима на подручју општине Куршумлија
Члан 1.
У Одлуци о јавним водоводима на подручју општине Куршумлија (“Службени лист
општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 4/2017), мења се члан 4. Одлуке тако што се додаје
став 2. који гласи: “Потрошачи се могу континуирано изјашњавати о квалитету услуга које
пружа вршиоц ове комуналне делатности на интернет страници општине Куршумлија
www.kursumlija.org“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о јавним водоводима на подручју општине Куршумлија
(“Службени лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 4/2017) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-151/2018
Дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

17.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 41.
Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/2008,
8/2009, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и 5/2018), Скупштина Општине Куршумлија на седници
одржаној дана 18.12.2018.године, донела је
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ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о канализацији
Члан 1.
У Одлуци о канализацији („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и
4/2017), мења се члан 6. тако што се додаје став 3. који гласи: „Потрошачи се могу
континуирано изјашњавати о квалитету услуга које пружа вршиоц ове комуналне
делатности на интернет страници општине Куршумлија www.kursumlija.org“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о канализацији („Службени лист општине Куршумлија“
бр. 20/2012 и 4/2017) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-152/2018
Дана: 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

18.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 41.
Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/2008,
8/2009, 7/2011, 15/2014, 25/2015 и 5/2018), Скупштина Општине Куршумлија на седници
одржаној дана 18.12.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће

Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће (”Службени лист општине Куршумлија”
бр.16/2017), мења се члан 4. тако што се додаје став 2. који гласи: ”Потрошачи се могу
континуирано изјашњавати о квалитету услуга које пружа вршиоц ове комуналне
делатности на интернет страници општине Куршумлија www.kursumlija.org“.
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Члан 2.
У свему осталом Одлука о одржавању чистоће (”Службени лист општине
Куршумлија” бр.16/2017) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-153/2018
Дана: 18.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

19.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/014 –
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014, 25/015 и 5/18), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I

УСВАЈА СЕ извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за 2018.годину.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Закључак доставити: председнику Савета за здравље и архиви.

Број: I-02-154/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

20.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14
др.Закон и 101/2016-др.Закон, 47/18) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), а у вези са чл.14 ст.2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 –
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одлука УС и 55/2014, 96/2015 – др.Закона и 9/2016 – одлука УС), Скупштина општине Куршумлија
на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице
Куршумлија у периоду јул – новембар 2018.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Закључак доставити: ПС Куршумлија и архиви.

Број: I-02-155/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

21.
На основу члана 41. став 1. тачка 20. Статута општине Куршумлија ,Скупштина општине
Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр,22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018) и
члана 34. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“ бр,30/2016), на седници одржаној дана 18.12.2018.године донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање чињеница
о остваривању повластица учесницима рата, ратним војним инвалидима и породицама
палих бораца из надлежности локалне самоуправе

1.

Ради разматрања питања у вези са оставирвањем посебних права бораца из
надлежности локалне самоуправе образује се комисија као повремено радно тело у
следећем саставу :
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Петар Мијајловић,
Данијела Симић,
Дејана Гвозденовић,
Драган Лакићевић,
Бранко Мартиновић.

Задатак комисије је да утврди све чињенице у вези са захтевом ОО СУБНОР
Куршумлија, а посебно следеће:
- да утврди да ли постоје правни основи за остваривање права на све појединачпне
повластице наведене у захтеву.
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- уколико постоји правни основ за одређену врсту повластице да утврди списак
лица која би према предложеним критеријумима остваривала право на те
повластице,
- након што утврди списак лица да о томе обавести Председника општине и
стручну службу са буџет, финансије и ЛПА ради утврђивања ефекта евентуалне
примене тих повластица на буџет општине Куршумлија.
3.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.

Број: I-02-156/2018
У Куршумлији,дана: 18.12.2018..године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

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

22.
На основу члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
и члана 41. став 1 тачка 10. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015 и 5/18), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу чланa Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у
Куршумлији
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске установе
„Сунце“ у Куршумлији, на лични захтев, и то:
-Представник родитеља
1. Данијела Јовић
II Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
III Решење доставити именованој, Предшколској установи „Сунце“ и архиви.
Број: I-02-157/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

23.
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/17), и члана
41. став 1 тачка 10. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.
22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015 и 5/18), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 18.12.2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
О именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у
Куршумлији
I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у
Куршумлији, и то:
-Представник родитеља
1. Јелена Ћосић Марковић
II Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Управног одбора
Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
IV Решење доставити именованој, Предшколској установи „Сунце“ и архиви.
Број: I-02-158/2018
У Куршумлији, дана 18.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

24.
На основу чл. 41 Статута /Сл. лист општине Куршумлија бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14,
25/15 и 05/18/ утврђено је да се у Одлуци о накнадама за коришћење јавних добара бр .I-02145/2018 oд 18.12.2018.г. поткрала грешка па се врши

ИСПРАВКА
Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара
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бр .I-02-145/2018 oд 18.12.2018.г.
Врши се исправка техничке грешке тако што се у Таксеној тарифи која је саставни део ове
Одлуке у реченицама у којима се налази формулација „локална комунална такса“ мења речју
„накнада“.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Ову исправку објавити у Службеном листу општине Куршумлија.

Бр: I-02-145/2018
Дана: 18.12.2018.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маја Милијановић дипл. правник,с.р.
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