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                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                                           ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 

ГОДИНА 2015  БРОЈ 3 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 
На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 41. Статута Општине 
Куршумлија (Службени лист општине Куршумлија бр. 22/2008, 08/09, 7/2011 и 15/2014),   
Скупштина Куршумлија на седници од 06.03.2015. донела је 
   

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, 
критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 
инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања 
средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта.  
 

Члан 2 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и 

других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим 
програмима уређивања.  

Члан 3 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање 
објеката комуналне инфраструктуре.  
 
II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

Члан 4 
Износ доприноса се утврђује Решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу 

обрачуна доприноса који врши ЈП Дирекцијa за изградњу општине Куршумлија. 
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта 

обрачунава се тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у  општини 
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Куршумлија објављена од стране Републичког завода за статистику за територију општине 
Куршумлија помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом 
у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

 
Члан 5. 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на 
коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона 
мрежа. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.   
 
а ) ЗОНЕ   

Члан 6 
Према погодностима које пружа грађевинско земљиште на подручју града Куршумлије и 
бањским насељима предвиђене су шест (6). зона. 
                                             
Екстра зона - Ова зона обухвата подручје грађевинског реона за град Куршумлију ограничено 
на следећи начин: 
Од раскрснице улице 16. Фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном 
Пролетерских бригада до Немањине улице, па левом страном Немањине улице до раскрснице 
са улицом Радета Драинца, левом страном улице Радета Драинца до улице 7. Јули, левом 
страном улице 7. Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом страном улице 
Карађорђеве до раскрснице са улицом 16. Фебруар, левом страном улице 16. Фебруар до 
раскрснице са улицом Пролетерских бригада. 
 
I зона - Ова зона обухвата подручје грађевинског реона за град Куршумлију ограничено на 
следећи начин: 
Улица 16. Фебруар од гвозденог моста десном станом 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 Стевана Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Болничке, улицом 
Болничком до улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина Ускоковића до улице Р.М."Само" 
до гвозденог моста, сем дела града који је обухваћен 1а екстра зоном. 
II зона - које обухвата подручје грађевинског реона ограничено на следећи начин: 
 
Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно правац 
преко Бећоглавског 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 (ул.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, првац улице Панчићева, 
улицом Панчићевом до улице Доситеја Обрадовића, од улице Доситеја Обрадовића правац 
улице Др Мелгарда, улицом Др Мелгарда до канала, десном страном канала до електричне 
централе, од централе правац црква Св. Никола, од цркве Св.Никола до улице Блачке (објекти 
са леве стране потока) до улице Р.М. ''Само'', од улице Р.М.''Само'' до правца хладњаче и реке 
Топлице, реком Топлицом до железничког моста на реци, од моста железничком пругом до 
укрштања пруга правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат (јужна страна) до 
надвожњака, железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког 
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потока, десном страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу 
Марковиће. 
Овој зони такође припада и грађевинско подручје бањских насеља општине Куршумлија и то: 
Пролом бања, Куршумлијска бања и Луковска бања. 
 
III зона - ова зона обухвата подручје грађевинског подручја ограниченог на следећи начин: 
Од друге зоне до краја грађевинског подручја описаном Планом генералне регулације 
Куршумлија, део простора који се са асфалтираним улицама, уређеном водоводном, 
канализационом, електричном мрежом и уличном расветом (углавном су то улице које су 
уједно и регионални путни правци и представљају излазак из градског језгра према Блацу, К. 
Бањи, Луковској бањи и магистралном путу).  
 
IV зону - Ова зона обухвата подручје грађевинског реона ограничено на следећи начин: од II 
зоне до краја грађевинског подручја описаног Планом генералне регулације Куршумлија осим 
подручја описаног у III зони. 
 
V зона – за сва сеоска насеља за које се по просторном плану једнице локалне самоуправе 
раде шеме просторног развоја. 
 
Зоне су одређене тако што су коришћења следећа мерила: опремљеност грађевинског 
земљишта основним објектима комуналне инфраструктуре (постојање асфалтних улица, 
тротоара, водоводна и канализациона мрежа, уређена електрична мрежа и улична расвета и 
приступни пут и др.) саобраћајна повезаност са центром града и бањским насељима. 
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7. 
Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

 
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено-
пословним објектима,  и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено-пословним 
објектима; 
 
- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене 
апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне 
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте 
комерцијалног и услужног карактера   
 
- производна: производни објекти ( производни погони, магацински простор, стоваришта, 
објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства ),  пољопривредни објекти, 
пољопривредни објекти, економски објекти , помоћни и гаражни простор у служби ових 
објеката, 
 
- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној 
својини по основу посебних закона (објекти за потребе државних органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени 
и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и 
други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских 
заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 
36/2006) 
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- остала: пијаце, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима, помоћни 
објекти, отворени паркинзи, и др објекти који нису обухваћени предходним наменама, 
  
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 

Члан 8. 
 
Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 0,03 

Прва зона 0,02 

Друга зона 0,01 

Трећа зона 0,006 

Четврта зона  0,005 

Пета зона – сеоска 0,003 

 
 
Коефицијент за намену (Кн): 
 
  
Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У 
случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и 
водоводном мрежом, тротоаром и јавном 
расветом, коефицијент комуналне опремљености 
је 1. 
 

Члан  9. 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос 

обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу 
са следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 20 

канализациона мрежа  10 

водоводна мрежа 10 

тротоар   5 

јавна расвета   5 

 
Члан 10. 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке 
документације, односно правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,5 

Комерцијална 1 

Производна    0,25 

Остала  0,33 

Јавна  0,33 
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др. документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актима. 

Члан  11 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне 
објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, 
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се 
користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и 
атлетске стазе. 

Члан 12 
За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој 

општине, допринос се може умањити до 70 %, уз сагласност општинског већа општине 
Куршумлија.  

Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.  
 

Члан 13 
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је 

прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу 
(нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 
 

Члан 14 
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи. 
 

Члан 15 
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског 
земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да 
изгради и објекта који се уклања. 

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или 
актом надлежнoг одељења да је објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о 
површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежног одељења, или техничке 
документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу 
места од стране овлашћеног лица општинске управе односно ЈП Дирекције за изградњу 
општине Куршумлија. 
 
III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 16. 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у 

целости или на рате.  
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи 

начин:  
-     једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или 
-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена 
према подацима  Републичког завода за статистику.  
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У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, 
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 
неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан 
износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана 
доспећа последње рате или успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од 
укупног износа недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за 
изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који 
не садржи више од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не достављају се средства 
обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.  
 

Члан 17. 
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства 
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата 
ће се извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему 
и пореској администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 
 
IV Уговор о регулисању мЕЂусобних односа у вези КОМУНАЛНОг ОПРЕМАЊа 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  18 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 

планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном 
грађевинском земљишту подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе ЈП 
Дирекцији за изградњу оптшине Куршумлија предлог о финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана доставља: 
-   правоснажне локацијске услове 
-  доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради 
објекта 
-   копија плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње  
 

Члан  19 
ЈП Дирекција за изградњу општине Куршумлија након разматрања предлога лица из 

става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског земљишта  
Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
податке о локацији односно зони, 
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, 
податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 
границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 
динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 
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     -     обавезу ЈП Дирекције за изградњу општине Куршумлија  да обезбеди стручни надзор у 
току извођења радова 
     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању 
израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова 
и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског 
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;  
     -   одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне 
самоуправе;  
     -   одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта;  
      -  средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  
 

Члан 20. 
На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком 

припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19  ове 
одлуке и ЈП Дирекције за изградњу општине Куршумлија. 
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;  
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;  
- динамику и рок изградње;  
- обавезу ЈП Дирекције за изградњу општине Куршумлија да обезбеди стручни надзор у току 
извођења радова;  
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;  
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 21 
Инвеститори који су са јединицом локалне самоуправе односно ЈП Дирекцијом за изградњу 
општине Куршумлија закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта за 
изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице локалне 
самоуправе, по којима накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса 
уговора и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 22 
Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим 
прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у  номиналном 
износу, уколико од надлежне управе достави доказ да није издата потврда о пријему 
документације, односно грађевинска дозвола, односно да инвеститор не може остварити 
право изградње објекта на основу издате документације као и да није започета изградња 
објекта.  
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Члан 23. 
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП Дирекцијом за изградњу општине 

Куршумлија о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до 
01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у 
свему у складу са закљученим уговором. 
 

Члан 24. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Куршумлија. 
Члан 25. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе:  Одлука о накнади за уређивање 
грађевинског земљишта општине Куршумлија бр.I-02-21/014 од 27.02.2014.године и   Одлука о 
мерилима за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта бр. I-02-12/014 oд 
27.02.2014.године.  
 
 
 Број: I-02-31/2015 
 У Куршумлији, дана: 06.03.2015.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                     Горан Бојовић,проф.с.р. 
 

На основу члана 59.став 1.и члана 66.став 1.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 41.и 80.Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр.22/2008, 08/2009, 7/2011 и 15/2014), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  06.03.2015.године, донела је 
 

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

 
Члан 1. 

 У Одлуци о организацији општинске управе општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр.8/2009), у члану 11.после речи: „и Закона о одржавању стамбених 
зграда за чије обављање је надлежан орган Општинске управе“, додају се речи: 
 „у оквиру наведених послова из области урбанизма и грађевинарства спроводи 
обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; 
пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, 
односно прикључење објеката на инфраструктурну крежу; за прибављање исправа и других 
докумената које издају имаиоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно 
за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове 
надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту.“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
 Број: I-02-34/2015 
 Дана: 06.03.2015.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Горан Бојовић,проф.с.р. 
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 На основу члана  32 Закона о локалној самоурпави  (Сл.гласник РС'' бр 129/2007) и члана 
41 Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија бр. 22/08.8/09 и 7/11), 
Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.03.2015.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 У Одлуци о финансијској подршци породици са децом  на територији општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Кушумлија“ бр.20/2014) врши се следећа измена и допуна: 
 

Члан 1. 
Члан  8.Одлуке мења се и гласи: 

 Када приликом порођаја  мајка која није у радном односу  роди двоје или више деце 
остварује право на новчану помоћ за свако дете у складу одредбама ове Одлуке.   
 

Члан 2. 
 У члану 10 став 1 мења се и гласи: 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ за новорођено дете  и то једнократну 
новчану помоћ, новчану помоћ у трајању од 12 месеци и новчану помоћ у трајању од 18 
месеци  подноси се Општинској  управи – Одељењу за друштвене делатности и општу управу, 
Служба дечје заштите  у року од 3 месеца од дана рођења детета. 
 

Члан 3. 
У члану 11 у  ставу 1 реч једнократну брише се, а остали део овог става остаје 

непромењен.  
Члан 4. 

 Члану 12   став 1  реч једнократну брише се, а остали део овог  члана остаје 
непромењен.   

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у Службеном листу  

општине Куршумлија. 
 

Број: I-02-29/2015 
У Куршумлији, дана: 06.03.2015.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                    Горан Бојовић проф.с.р. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 8.Одлуке о финансијској подршци породици са децом  на територији општине 

Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија бр.20/2014) било је предвиђено да  уколико 
приликом првог порођаја  мајка роди двоје или више деце  остварује право  на новчану помоћ  
за свако дете, што значи да уколико  се  приликом другог или сваког наредног порођаја роди 
двоје или више деце, мајка остварује право на новчану помоћ само за једно дете у том 
порођају. Овом изменом и допуном   Одлуке  право на новчану помоћ се стиче за свако 
новорођено дете као и приликом  рођења двоје или више деце независно од тога који је 
порођај у питању. Остале измене и допуне ове Одлуке се односе на процедуру  и поступак  
везан за подношење захтева и остваривање права на новчану накнаду. 

              СТРУЧНА СЛУЖБА 
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 На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи  („Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 
83/014-др.Закона)  и члана 41 Статута општине Куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија бр. 
22/08.8/09 и 7/11), Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.03. 
2015.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ФИНАНИСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ 

ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ 
 

 I. Остале одредбе. 
Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује право на финансијску подршку породици  у случају смрти 
члана уже породице као и друга питања од значаја за остваривање овог права. 

Члан 2. 
 Породица у смислу ове Одлуке чине родитељи који живе у брачној или ванбрачној 
заједници  односно старатељи, хранитељи усвојитељи и деца као и сродници у правој линији а 
у побочној линији до другог степена сродства. 
 
II .  ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ  

Члан  3. 
 Право на финансијску подршку породици у случају смрти члана уже породице у износу  
од 20.000, 00 динара остварује  се на захтев члана уже породице  уколико  је преминуло лице 
имало пребивалиште  на територије општине Куршумлија. 

Члан 4. 
 Право на финансијску подршку у случају смрти члана уже породице се оствaрује за 
преминуло лице које није било у радном односу  нити  је  остварeна накнада за случај смрти 
код фонда ПИО или Центра за социјални рад ''Боровњак'' у Куршумлији. 

Члан 5. 
 Захтев за остваривање права на финансијску подршку, једнократну новчану помоћ  из 
члана 3 ове Одлуке подноси се надлежном органу Општинске управе општине Куршумлија –
Скупштинској служби Одељења за друштвене делатности и општу управу. 

Члан 6. 
 Уз захтев за оствривање права на једнократну новчану накнаду у слаучају смрти члана 
уже породице подноси се следећа документација и то:  
 Извод из матичне књиге умрлих за лице које је преминуло,  фотокопија личне карте 
подносиоца захтева, уверење Фонда ПИО, филијала Прокупље да није остварена накнада за 
случај смрти, уверење из Центра за социјални рад ''Боровњак'' да није признато право на 
накнаду  трошкова сахране и уверење Националне службе запошљавања да преминуло лице 
није било у радном односу. 

Члан 7. 
 Надлежни  орган Општинске управе као првостепени   доноси решење којим одлучује о 
поднетом захтеву за признавање права  на новчану накнаду у случају смрти члана уже 
породице. 

 Против решења првостепеног органа  може се изјавити жалба Општинском већу 
општине Куршумлија у року од 8 дана од дана пријема решења а преко првостепеног органа. 

 
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Општинског већа општине 

Куршумлија о  пружању  новчаној накнади због смрти члана уже породице у 2015.г. бр. II-02-24-
6/2015 од 25.2.2015.г. 

Члан 9. 
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 Ова Одлука  ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија. 
 

Број: I-02-30/2015 
У Куршумлији дана 06.03.2015.године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Горан Бојовић проф.с.р. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Предложеном Одлуком уређује се  право на финансијску подршку породици у случају 

смрти члана уже породице  као и начин и поступак остваривања овог права. 
Висина накнаде  на име финансијске помоћи породици одређена је у износу од 20.000,00 
динара уколико  лице које је преминуло имало пребивалиште на подручју општине 
Куршумлија а да новчана накнада у случају смрти није остварена   код Фонда  ПИО или у 
Центар за социјални рад Боровњак  у Куршумлији, односно да преминуло лице није било у 
радном односу. 

Ово право је остваривано у току 2014.г. и године на основу Одлуке Општинског већа 
општине Куршумлија а у 2015.г. је на седници Општинског већа  од 25.2.2015.г. донета  је 
Одлука о остваривању новчане накнаде –финансијске подршке у случају смрти члана уже 
породице, па се с тога предложеном Одлуком ставља ван снаге Одлука Општинског већа 
донета  за 2015 годину. 

  СТРУЧНА СЛУЖБА 
 
 На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), на предлог 
Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на својој седници 
одржаној дана 06.03.2015  донела је 

О Д Л У К У 
О екстерној ревизији Завршног рачуна за 2014. годину 

 
I. 

 Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији, те исту 
извршити по спроведеном поступку јавне набавке - услуга за избор најповољнијег ревизора. 

II. 
 Поступак ревизије извршити до 20.5.2015. године и извештај приложити уз Завршни 
рачун буџета општине Куршумлија  за 2014. годину, а у складу са Законом. 

III. 
 Поступак ревизије ће обавити лице - комерцијална ревизорска кућа која испуњава  
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане Законом којим се 
уређује рачуноводство и ревизија. 

IV. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине  
Куршумлија“. 
 
 Број: I-02-33/2015 
 У Куршумлији дана: 06.03.2015.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                      Горан Бојовић,  проф.с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и 

члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 06.03.2015. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

ЗА ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ 
 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Пројектни тим за прекограничну сарадњу у следећем саставу: 
 
1.  Наташа Миленковић, дипл. правник 
2.  Дејан Јовановић, дипл. ецц 
3.  Родољуб Стојчић, дипл.инг.грађ. 
4.  Сунчица Несторовић, дипл. ецц 
 
II Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
III Решење доставити именованима и архиви. 
 
 

Број: I-02-36/015 
У Куршумлији, дана 06.03.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                              Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр.  22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 06.3.2015. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу Органа управљања у ОШ „Дринка Павловић“ Куршумлија 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Органа управљања у ОШ „Дринка Павловић“ из Куршумлије 
због истека мандата,  и то: 
 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
  1.  Мирољуб Јовић 
  2.  Славољуб Вранић 
  3.  Миливоје Јовић 
 
 -   Из реда запослених: 
  1.  Мила Павловић 

2.  Драгиша Вукајловић 
3.  Јасмина Филиповић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Дарко Челић 
2.  Мирјана Шуловић 
3.  Срђан Милошевић 
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II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, ОШ „Дринка Павловић“ и архиви. 
 

Број: I-02-39/015 
У Куршумлији, дана 06.3.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                          Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 
 

На основу члана 54. ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 06.3.2015. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању Органа управљања у ОШ „Дринка Павловић“ Куршумлија 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Органа управљања у ОШ „Дринка Павловић“ из Куршумлије и то: 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
 
  1.  Горан Рачић 
  2.  Славољуб Вранић 
  3.  Миливоје Јовић 
 -   Из реда запослених: 
 
  1.  Горан Драговић 

2.  Јасмина Ђоровић Филиповић 
3.  Виолета Новаковић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Ивана Оташевић 
2.  Саша Грчић 
3.  Дарко Челић 
 

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, ОШ „Дринка Павловић“ и архиви. 
 

Број: I-02-42/2015 
У Куршумлији, дана 06.3.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА         
           
                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                        Горан Бојовић, проф.с.р. 
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр.  22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 06.3.2015. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу Органа управљања у Економској школи у Куршумлији 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Органа управљања у Економској школи у Куршумлији због 
истека мандата, и то: 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
  1.  Драган Савић   
  2.  Марија Драгићевић 
  3.  Зорица Анастасијевић 
 -   Из реда запослених: 
  1.  Слађана Ивић 

2.  Горан Симовић 
3.  Градимир Нешић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Миодраг Тодоровић 
2.  Владимир Васиљевић 
3.  Ана Маричић 
 

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, Економској школи и архиви. 
 
 

Број: I-02-38/015 
У Куршумлији, дана 06.3.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                         Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 54. ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 06.3.2015.године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању Органа управљања у Економској школи у Куршумлији 

 
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Органа управљања у Економској школи у Куршумлији и то: 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
 
  1.  Драган Савић 
  2.  Александра Гоцић 
  3.  Мирјана Јовић 
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 -   Из реда запослених: 
  1.  Биљана Савић 

2.  Миломирка Петровић 
3.  Драган Мићовић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Владимир Васиљевић 
2.  Јасмина Красојевић 
3.  Миодраг Тодоровић 
 

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, Економској школи и архиви. 
 

 
Број: I-02-41/015 
У Куршумлији, дана 06.3.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА      

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                          Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр.  22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 06.3.2015. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу Органа управљања у Гимназији у Куршумлији 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Органа управљања у Гимназији у Куршумлији због истека 
мандата, и то: 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
  1.  Јелена Михајловић 
  2.  Петар Вуксановић 
  3.  Немања Томовић 
 -   Из реда запослених: 
  1.  Марија Обрадовић 

2.  Миломир Илић 
3.  Војкан Симоновић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Љиљана Милић 
2.  Горан Рачић 
3.  Трипко Јанковић 
 

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, Гимназији и архиви. 
 
 

Број:  I-02-37/015 
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У Куршумлији, дана 06.3.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                         Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
На основу члана 54. ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.  72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана 06.3.2015. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању Органа управљања у Гимназији у Куршумлији 

 
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Органа управљања у Гимназији у Куршумлији и то: 
 -   Из реда локалне самоуправе: 
  1.  Јелена Михајловић 
  2.  Драгана Анастасијевић 
  3.  Немања Томовић 
 -   Из реда запослених: 
  1.  Јасна Спасојевић 

2.  Горан Симовић 
3.  Бојан Јевремовић 

-   Из реда родитеља: 
1.  Зорица Анастасијевић 
2.  Јовица Милићевић 
3.  Дарко Јанићијевић 
 

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 
III Решење доставити: Именованима, Гимназији и архиви. 
 

Број: I-02-40/015 
У Куршумлији, дана 06.3.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА      

            
                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                         Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 Скупштина општне Куршумлија на основу члана 60. и 61. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - 
исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 
14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014.) 
а у вези члана 41. Статута oпштине Куршумлија ( Службени  лист општине Куршумлија број 
22/08, 08/09 и 7/2011) на својој седници одржаној дана 06.03.2015. године  донела је следећу  
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Урбанистичког пројекта „Спортски терен Кастрат“ за изградњу 

игралишта за мале спортове на катастарској парцели 178  КО Самоково 
 

Члан 1. 
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 Приступа се изради Урбанистичког пројекта „Спортски терен Кастрат“ за изградњу 
игралишта за мале спортове на катастарској парцели 178 КО Самоково, на подручју за које 
Просторним планом општине Куршумлија није предвиђена детаљна разрада другим 
плановима.  

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта члан 13, 57. став 3, 60. - 63.  Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 
2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 
42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 
2014.) . 

Члан 2. 
 Урбанистичким пројектом уредиђе се урбанистичко-архитектонска разрада локације и 
евентуална промена и прецизно дефинисање планираних намена простора будућег игралишта 
за мале спортове са циљем да се обезбеди издавање грађевинске дозволе. 
 

Члан 3. 
 Урбанистичким пројектом из члана 1, ове Одлуке уредиђе се урбанистичко-
архитектонска разрада локације и евентуална промена и прецизно дефинисање планираних 
намена простора која обухвата катастарске парцеле бр. 178 КО Кастрат укупне површине 
0.19.60 Ха у прелиминарним границама. 

Члан 4. 
 Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан је да нацрт урбанистичког пројекта 
изради у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 5. 
 Носиоца израде Урбанистичког пројекта општина Куршумлија у поступку и на начин 
предвиђен законом.  
 Изабрани носилац израде Урбанистичког пројекта мора испуњавати услове прописане 
Законом о планирању и изградњи. 

Члан 6. 
 Средства за израду Урбанистичког пројекта обезбедиће општина Куршумлија.  
 

Члан 7. 
 Носилац израде Урбанистичког пројекта се обавезује да након израде Урбанистичког 
пројекта исти поднесе Одељењу за привреду и локални економски развој општине Куршумлија 
ради потврђивања да исти није у супротности са важећим планским документима. 
 

Члан 8. 
 Нацрт Урбанистичког пројекта се излаже на јавну презентацију у трајању од 30 дана у 
просторијама општине Куршумлија. Оглас о јавној презентацији објављује се на огласној табли 
општине и на званичној интернет страници општине Куршумлија.  
 Након спроведене јавне презентације и евидентираних свих примедби и сугестија 
Урбанистички пројекат се у року од 3 дана доставља Комисији за планове општине Куршумлија. 
 Комисија за планове дужна је да, у року од 8 дана од дана пријема размотри све 
примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је 
урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени 
извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта. 
 Одељење за привреду и локални економски развој дужно је да, у року од 5 дана од 
дана добијања предлога комисије из става 5. овог члана потврди или одбије потврђивање 
урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева. 
 На обавештење из става 6. овог члана може се поднети приговор општинском, односно 
већу општине Куршумлија, у року од 3 дана. 
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 Орган који је потврдио урбанистички пројекат дужан је да у року од 5 дана од дана 
потврђивања пројекта, тај пројекат објави на својој интернет страници. 
 

Члан 9 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број : I-02-32/2015 
У Куршумлији, дана 06.03.2015 године 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                      Горан Бојовић, проф.с.р.  
 
 Скупштина општне Куршумлија на основу члана 27, 35 и 46  Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - 
исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 
14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014.) 
а у вези члана 41. Статута oпштине Куршумлија ( Службени  лист општине Куршумлија број 
22/08, 08/09 и 7/2011) на својој седници одржаној дана  06.03.2015. године  донела је следећу  
 

ОДЛУКУ 
о изради Плана детаљне регулације „Шибови“ за изградњу индустријског постројења – 

фабрике пелета 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Плана детаљне регулације „Шибови“ за изградњу индустријског 
постројења – фабрике пелета на катастарским парцелама бр. 142 и 143 КО Дубрава, 563, 564 и 
567/1 КО Пљаково и 3385 КО Спанце укупне површине 4.04.16 Ха., на подручју за које 
Просторним планом општине Куршумлија није предвиђена детаљна разрада другим 
плановима.  

Правни основ за израду плана детаљне регулације су чланови 27. и 28.   Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 
2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 
42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 
2014.) с обзиром да није усвојен Просторни план општине Куршумлија као виши план. 
 

Члан 2. 
 Планом детаљне регулације „Шибови“ уредиђе се сви елементи утврђени чланом 28. 
Закона о планирању и изградњи, у циљу омогућавање услова за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу индустиријског постројења – фабрике пелета на наведој локацији. 
 

Члан 3. 
 Планом детаљне регулације из члана 1, ове Одлуке уредиђе се урбанистичко-
архитектонска разрада локације и евентуална промена и прецизно дефинисање планираних 
намена простора у оквиру концептуалног оквира намене, уређења и заштите ради изградње 
фабрике пелета,  која обухвата катастарске парцеле бр. 142 и 143 КО Дубрава и 563, 564, 567/1 
КО Пљаково и 3385 КО Спанце у прелиминарним оквирним  границама. 
 

Члан 4. 
 Носилац израде Плана детаљне регулације „Шибови“ дужан је да нацрт Плана детаљне 
регулације изради у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 
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Члан 5. 

 Изабрани носилац израде Плана детаљне регулације и израђивач плана морају 
испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 6. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације „Шибови“ обезбедиће инвеститор 
FOREST ENERGY DOO – BEOGRAD - ZEMUN, у складу за Уговором о финансирању израде тог 
планског документа, који ће се закључити са општином Куршумлија, након ступања на снагу 
ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 Носилац израде Плана детаљне регулације се обавезује да након израде нацрта Плана 
детаљне регулације а пре излагања на јавни увид исти поднесе Комисији за планове општине 
Куршумлија ради стручне контроле и потврђивања да исти није у супротности са важећим 
планским документима у складу са законом. 
 

Члан 8. 
 Нацрт Плана детаљне регулације се излаже на рани јавни 7 дана пре отпочињања увида 
у електронском облику на интернет страници општине Куршумлија и траје 15 дана 
објављивања. Рани јавни увид и јавни увид обавља комисија за планове. 
 Пре излагања на јавни увид нацрт планског документа подлеже стручној контроли од 
стране општине Куршумлија у року од 15 дана од дана подношења захтева. По извршеној 
стручној контроли у року од 8 дана саставља се извештај који је саставни део планског 
документа. 
  После извршене стручне контроле врши се излагање планског документа на јавни увид 
на начин и у роковима утврђеним чланом 50 и 51 Закона о планирању и изградњи. 
 Комисија за планове дужна је да, у роковима прописаним чл. 50 и 51 Закона о 
планирању и изградњи изврши стручну контролу и утврди да ли је План детаљне регулације у 
супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о 
прихватању или одбијању Плана детаљне регулације, након чега План детаљне регулације 
доноси Скупштина општине Куршумлија. 

Члан 9 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 

Број: I-02-35/015 
У Куршумлији, 06.03. 2015 године 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                           Горан Бојовић, проф.с.р.  
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 На основу члана 32.Закона о ванредним ситуацијама(„Сл.гласник РС“ бр.111/09 и 
92/11), члана 44.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), председник 
општине Куршумлија, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија,  дана 09.03.2015.године доноси 
 

О Д Л У К У 
 

I.  
ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на делу  територије општине Куршумлија, од 

09.03.2015.године од 15,00 часова, у следећим Месним заједницама: 
 

- Баћоглава, 
- Луковска Бања, 
- Жуч, 
- Мерћез, 
- Куршумлијска Бања, 
- Рача, 
- Мердаре, 
- Добри До, 
- Иван Кула, 
- Пролом Бања, 
- Дегрмен. 

 
    О б р а з л о ж е њ е 
 
 На седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија која је 
одржана дана 09.03.2015.године разматрано је стање настало на подручју општине Куршумлија 
услед обилних снежних падавина у протеклих неколико дана. 
 Након образложења Команданта штаба о новонасталој ситуацији и предузетим мерама 
у појединим областима, Штаб је предложио Председнику општине да донесе Одлуку о 
проглашењу ванредне ситуације на делу  територије општине Куршумлија. 
 На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 Број: I-87-7/2015 
 У Куршумлији, 09.03.2015.године 
 ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 
             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
        Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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Решавајући по захтеву Удружења грађана Омладинска иницијатива Блаце у партнерству 
са Удружењем грађана „Ром“ и Координатора за ромска питања општине Куршумлија, Бошка 
Ајдиновића од 10.03.2015.године, а на основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 
87/2002, 66/2005, 85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2013, 62 и 63/2013), члана 
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 
7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.03.2015.године, 
донело је 

З А К Љ У Ч А К 
 

I.       ДАЈЕ СЕ на привремено коришћење, (на рок од  6 месеци), Удружењу грађана 
„Ром“ из Куршумлије, без накнаде, пословна просторија у приземљу у ул.Косте 
Војиновића корисне површине 45м2, чији је власник општина Куршумлија, а коју ће 
користити по потреби у договору са Удружењем за церебралну парализу који већ 
користе наведени пословни простор, као учешће општине у пројекту „Поштуј туђу 
различитост“, Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије и 
Омладинске иницијативе Блаце. 

 
II.  После истека напред наведеног рока за коришћење од 6 месеци, период се  

може продужити. 
 

III.  Све раније одлуке Општинског већа  донете у вези давања на коришћење 
пословног простора из тачке 1. овог закључка стављају се ван снаге даном 
доношења овог закључка. 

  
IV.       Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
V.       Закључак доставити: именованима, имовинско-правној служби, Рачуноводству 

СО-е и архиви. 
 
 
 Број: II-02-44-3/2015 
 У Куршумлији, 10.03.2015 .године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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