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                                                                                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                                                                                            ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

ГОДИНА 2015  БРОЈ 6 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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 седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, 
пројектовање и стамбене послове општине  Куршумлија“ за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање 
и стамбене послове општине Куршумлија“, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-56 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације општине Куршумлија за 2014. 
годину. 

II. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

III. Закључак доставити: Туристичкој организацији, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-62 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Горан Бојовић,  проф.с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 
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8/09 и 7/11), на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља у Куршумлији број 165 од 26.01.2015. године 
за 2014. годину. 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Дому здравља у „Куршумлија“, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-66 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад „Боровњак“ У Куршумлији за 2014. 
годину. 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-65 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                           Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Куршумлија за 2014. годину. 
 

II. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

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

 
Број:  I-02-64 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза Куршумлија за 2014. годину. 
 

II. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу    
општине Куршумлија“. 

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

 
Број: I-02-63 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

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

Број: I-02-67 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                       Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Гимназије у Куршумлији за 2014. годину. 
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II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Гимназији, рачуноводству и архиви. 
 

Број: I-02-61 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Економске школе у Куршумлији за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Економској школи, рачуноводству и архиви. 
 

Број:  I-02-60 
У Куршумлији, дана 24.4.2015 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

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

Број:  I-02-59 
У Куршумлији, дана  24.4.2015. година 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 
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8/09 и 7/11), на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија 
на  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП Спортско пословни центар „Куршумлија“  за 2014. годину. 
II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
III Закључак доставити: ЈП Спортско–пословни центар „Куршумлија“, рачуноводству и 

архиви. 
 

Број:  I-02-58 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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 седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке у Куршумлији за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

III Закључак доставити: Народној библиотеци, рачуноводству и архиви. 
 

Број:  I-02-57 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 
41. ст. 1 тач. 27 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  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈПКД „Топлица“ у Куршумлији за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

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

Број:  I-02-54 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 41. ст. 1 
тач. 27 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  
седници одржаној дана 24.4.2015. године,  доноси 
   

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе за децу предшколског узраста „Сунце“ Куршумлија 
за 2014. годину. 
 

II Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

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

Број:  I-02-55 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и члана 59. ст. 4 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 24.4.2015. године,  донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Општинског већа општине Куршумлија, због 
подношења оставке и то: 

1. Драган Ђорђевић 
 

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

 
III Решење доставити именованом и архиви. 

 
Број: I-02-70 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07), члана 59. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11) и 
члана 31. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија („Слуижбени лист општине 
Куршумлија“ бр. 14/2012), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 24.4.2015. 
године,  донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О избору члана 

Општинског већа општине Куршумлија 
 

I У  Општинско веће општине Куршумлија бира се: 
              1. Владимир Цветковић 
 

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованом и архиви. 
 

Број: I-02-71 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним  ситуацијама („Сл. гласник РС 
бр. 111/2009) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуација („Сл. гласник РС 
бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/2007), чл. 
41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр. 22/08,  8/09 и 7/011), 
Скупштина општине на седници одржаној дана 24.04.2015. године донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

I.РАЗРЕШАВА се дужности члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија и то: 
 

1. Саша Атељ – мајор, представник Војске. 
 

II.Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 

III.Решење доставити: именованом и архиви. 
 
 Број: I-02-81 
 У Куршумлији, 24.04.2015.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                    Горан Бојовић,проф. с.р. 
 

На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним  ситуацијама („Сл. гласник РС 
бр. 111/2009) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуација („Сл. гласник РС 
бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/2007), чл. 
41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр. 22/08,  8/09 и 7/011), 
Скупштина општине на седници одржаној дана 24.04.2015.године донела је: 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

I.ПОСТАВЉА  се за  члана  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија 
и то: 
 

1. Грујица Вуковић – мајор, представник Војске. 
 

II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 

III.Решење доставити: именованом и архиви. 
 
 Број: I-02-82 
 У Куршумлији, 24.04.2015.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф. с.р. 
 

На основу чл. 15 став 1 тачка 4 и чл. 42 Закона о ванредним  ситуацијама („Сл. гласник РС 
бр. 111/2009) чл. 10 Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуација („Сл. гласник РС 
бр. 98/2010) чл. 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/2007), чл. 
41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија бр. 22/08,  8/09 и 7/011), 
Скупштина општине на седници одржаној дана 24.04.2015. године донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

I.ПОСТАВЉА  се за  члана  Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија и то: 
 

1. Драган Мијајловић – представник ДОО Јужна Морава Два Ниш – ОСР Топлица 
Куршумлија. 

 
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

III.Решење доставити: именованом и архиви. 
 
 Број: I-02-83 
 У Куршумлији, 24.04.2015.године 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф.с.р.  
 

На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 41. Статута општине Куршумлија ("Службени лист 
општине Куршумлија", бр.22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина Општине Куршумлија, на седници од 
одржаној дана  24.04.2015. године, донела је 
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ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА" 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Постројења за пречишћавање отпадних 

вода '' (у даљем тексту: План). 
Члан 2. 

Подручје Плана налази се у источном делу насељеног места и општинског центра 
Куршумлија, у алувијону реке Топлице на десној обалској страни,  на територији КО Куршумлија. 
Планом се разрађује подручје од око 3,7 hа, а оквирни  обухват Плана чине следеће катастарске 
парцеле: бр. 2442; 2443; 2444; 2441; 2468; 2451; 2445; 2446; 2447; 2448; 2450; 2452; 2449; 2453; 
2454; 2455 и 2456,  КО Куршумлија. 
Подручје Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз одлуку и чини њен саставни део. 
  

Члан 3. 
Плански основ за израду Плана представља Генерални урбанистички план Куршумлије 

("Службени лист општине Куршумлија" бр. 2/94) (у даљем тексту: ГУП).  
Приликом израде Плана придржавати се општих норматива, прописа  и услова  за 

поједине намене и зоне дефинисаним ГУП-ом. 
Подлоге за израду Плана су: растери или вектори дигиталног катастарског плана у размери 

1:1000 и 1:2500; дигитални ортофото (ДОФ) за размеру 1:1000(GSD 10cm) и 1:5000 (GSD 40cm); 
растери или вектори вертикалне представе терена (изохипсе) и растери или вектори основне 
геолошке карте. 

Члан 4. 
Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора су: просторна 

организација насеља којом се остварују квалитетнији услови живота; усклађеност изградње 
инфраструктуре и грађевинског земљишта и очување и заштита природних вредности и животне 
средине. 

Члан 5. 
Имајући у виду потенцијале, еколошке и просторне капацитете, очекиване екстерне 

утицаје и интерне потребе, анализу развојних токова у претходном периоду  и дијагнозу укупног 
стања, основна визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите простора 
дефинисани су тако да се планским концепцијама, решењима, мерама и смерницама за њихову 
примену обезбеди: стварање оптималних услова за решавање проблема одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, формирањем простора за локацију пречистача; утврђивање 
просторне организације постројења за пречишћавање отпадних вода; усаглашавање услова 
локације са извођачким захтевима и интересима заштите животне средине; решавање 
имовинско-правних односа, односно јавног интереса на планираном грађевинском земљишту 
јавне намене; даље усмеравање процеса урбанизације; релативизација развојних, физичких 
(просторних) и еколошких конфликата између инфраструктурних система и непосредног 
окружења; усклађивање траса водних, водопривредних и других инфраструктурних система; 
стварање техничко-технолошких и просторно-функционалних предуслова за усклађено 
функционисање свих инфраструктурних система; да планскa решења омогуће да се План 
примењује директно тј. да правила изградње и уређења простора могу директно да се 
примењују; спровођење процеса стратешке процене утицаја уз дефинисање и примену 
најстрожијих мера заштите животне средине и повећања њеног капацитета и  квалитета;  
стварање планског основа за израду пројеката који би могли да користе приступне фондове 
Европске Уније и утврђивање смерница за израду нових и ревизију постојећих урбанистичких 
пројеката и техничке документације на подручју Плана. 
 

Члан 6. 
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Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 
подразумева примену интегралног модела планирања уз уважавање свих природних и створених 
вредности на подручју Плана са посебним акцентом на активну заштиту животне средине  и 
могућност одрживог коришћења.  

Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог развоја 
подручја Плана односе се на заштиту животне средине, нарочито заштиту површинских и 
подземних вода, што подразумева да се приликом коришћења постројења не угрожавају 
прописани водни режими односно квалитативне и кавантитативне особине вода, затим 
земљишта, ваздуха, здравље људи, биљни и животињски свет, природне и културне вредности и 
добра,  као и рационалне потребе низводних корисника. 

Структура основне намене простора и коришћења земљишта подразумева: планиране 
намене површина у границама плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама), са 
локацијама објеката за јавну употребу и објеката од општег интереса; поделу на зоне или целине 
према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим 
карактеристикама и површине и капацитете за јавне функције, јавне површине и јавно зеленило; 
саобраћајнице са детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), 
са потребним карактеристичним профилима и са аналитичко-геодетским елементима за нове 
саобраћајнице и планиране јавне површине; регулационе линије улица и јавних површина и 
уличне грађевинске линије објеката, изузетно и дворишне грађевинске линије када ситуација на 
терену то захтева; мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и 
регулационим решењима и локације и зоне за које је обавезно расписати јавни урбанистички или 
архитектонски конкурс. 

Члан 7. 
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Куршумлија.  
Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које 

је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде 
планских докумената (Обрађивач). 

Рок за израду плана је осам месеци.     
Члан 8. 

Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора и обрађивача 
Члан 9. 

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор. Начин финансирања се уређује 
уговором између инвеститора и обрађивача.

 
Члан 10. 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину.  
 

Члан 11. 
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. 
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске 

управе општине Куршумлија, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима 
јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се, такође, носилац израде плана. 

Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове јединице локалне самоуправе. 
По завршеном раном јавном увиду и јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који 
садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби 
и исти доставља обрађивачу Плана. 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија". 
  

Број: I-02-76 
У Куршумлији, данa: 24.04.2015.године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                           Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени 
гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10) 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  24.04.2015. године донела је: 
 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ У КУРШУМЛИЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације “Постројење за 

пречишћавање” у Куршумлији на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
Циљ доношења Плана детаљне регулације “Постројење за пречишћавање” у Куршумлији 

на животну средину (у даљем тексту: План) је стварање планског основа за изградњу потројења за 
пречишћавање у Куршумлији, у складу са Генералним планом Куршумлије (“Службени лист” број 
2/94), односно стварање услова за прибављање земљишта за површине јавне намене за потребну 
саобраћајну и техничку инфраструктуру и објекте постројења, као и утврђивање режима и услова 
коришћења земљишта у обухвату плана. 

Члан 3. 
Граница Плана је дефинисана Одлуком о изради Плана детаљне регулације Плана детаљне 
регулације “Постројење за пречишћавање” у Куршумлији на животну средину. 
Површина простора обухваћеног Планом износи око 3,7 ха. 
 

Члан 4. 
 

У оквиру стратешке процене утицаја Плана на животну средину разматраће се: 
 
- значај плана за заштиту животне средине и одржив развој, 
- карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања, 
као и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих 
значајнијих утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планирану намену. 

 
Члан 5. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину садржи нарочито 

следеће: 
-  полазне основе; 
-  опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
-  процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја; 
-  програм праћења стања животне средине у току спровођења плана; 
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке процене; 
-  приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за израду измене и допуне датог 
плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у план; 
- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене 
на начин разумљив јавности; 
- друге податке од значаја за стратешку процену. 
 



Страна  81         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 6         Датум: 27.04.2015.године 
 
 

 

У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљна мерења у складу са 
законом. 
Стратешком проценом утицаја на животну средину неће се разматрати прекогранична природа 
утицаја. 

Члан 6. 
Носилац израде Извештаја је уговорени израђивач плана. 
Извештај о стратешкој процени израдиће стручни тим састављен од лица са лиценцама 

одговарајуће струке потребне за свеобухватну анализу елемената стратешке процене. 
Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 120 дана од дана доношења ове Одлуке. 
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени Плана детаљне регулације 

Постројење за пречишћавање у Куршумлији, обезбедиће Општинска управа општине Куршумлија, 
на основу уговора са донатором ЕУ Прогрес. 

Члан 7. 
Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку 

израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени, Општинска управа – Одељење за 
привреду и локални економски развој доставиће Извештај о стратешкој процени Плана 
заинтересованим органима и организацијама ради добијања мишљења. 

Истовремено са излагањем урбанистичког плана на јавни увид излаже се и Извештај о 
стратешкој процени Плана на животну средину и на тај начин јавност учествује у јавној расправи о 
Извештају. 

Члан 8. 
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Постројења за 

пречишћавање отпадних вода“ и у складу је са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
РС” бр.72/09. 81/09- исправка, 64/10- УС. 24/2011, 121/12,42/2013- УС. 50/2013- УС и 98/2013- УС, 
145/2014). 

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

Куршумлија”. 
 

Број: I-02-77 
У Куршумлији, дана 24.04.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                        Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 41. Статута општине Куршумлија ("Службени лист 
општине Куршумлија" бр. бр.22/08, 8/09 и 7/11) Скупштина Општине Куршумлија, на седници 
одржаној дана 24.04.2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"ЦЕНТАР НАСЕЉА" 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Центар насеља'' (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Подручје Плана налази се у централном делу насељеног места и општинског центра 
Куршумлија на територији КО Куршумлија. Планом се разрађује подручје од око 10hа, а оквирни  
обухват Плана чине следеће катастарске парцеле: бр. 4830; 4829; 4828; 4826; 4827; 4812/2; 4813; 
4815; 4816; 4814; 4813; 4811; 4812/1; 5093; 5092; 5091; 5089; 5088; 5094; 5095; 5087; 5086; 5085; 
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5098; 5097; 5078; 5079; 5083; 5079; 5076; 5077; 5075; 5074; 5073; 5072; 5071; 5081; 5082; 5083; 
5090; 5099; 4927; 4931; 4928; 4930; 4929; 4935; 4929; 4931; 4930; 4932; 4934; 4937; 4938; 4936; 
4939; 4940; 4941; 4943; 4942; 4944; 4946; 4947; 4945; 4948; 4949; 4950; 4951; 4952; 4953; 4863; 
4862; 4864; 4861; 4860; 4865; 4866; 4868; 4867; 4870; 4871; 4869; 4872; 4855; 4858; 4857; 4856; 
4854; 4852; 4853; 4844; 4850; 4849; 4848; 4845; 4842; 4841; 4833/1; 4839; 4833/2; 4832; 4820; 4821; 
4822; 4823; 4824; 4832; 4831; 4825; 3656; 3655; 3654; 3653; 3645; 3646; 3647; 3651; 3652; 3650; 
3648; 3649; 6007; 3644/2; 3644/1; 3643; 3642; 3641; 3632; 3631; 3630; 3633; 3635; 3636; 3637; 3639; 
3640; 3638; 3638/1; 4954/1; 4954; 4967; 4954/3; 4965; 4964; 4963; 4968; 4962; 4961; 4974; 4954/2; 
4960; 4959; 4958; 4957; 4956; 4955; 5111; 5112; 5110; 5113; 5108; 5107/1; 5107/2; 5106; 5105; 5104; 
5103; 5100; 5101; 5102; 5117; 5116; 5115; 5118; 5119; 5114; 5113; 5123; 5122; 5124/1; 5120; 5121; 
5124 и  6010. КО Куршумлија. 

Подручје Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз одлуку и чини њен саставни 
део.  

Члан 3. 
Плански основ за израду Плана представља Генерални урбанистички план Куршумлије 

("Службени лист општине Куршумлија" бр. 2/94) (у даљем тексту: ГУП).  
Приликом израде Плана придржавати се општих норматива, прописа  и услова  за 

поједине намене и зоне дефинисаним ГУП-ом. 
Подлоге за израду Плана су:  

- растери или вектори дигиталног катастарског плана у размери 
1:1000 и 1:2500; 

- дигитални ортофото (ДОФ) за размеру 1:1000(GSD 10cm) и 
1:5000 (GSD 40cm);  

- растери или вектори вертикалне представе терена (изохипсе); 
- растери или вектори основне геолошке карте. 

 
Члан 4. 

Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора су: 
- просторна организација насеља којом се остварују квалитетнији 

услови живота; 
- очување и унапређење традиције градитељства и створених 

вредности насеља; 
- допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности; 
- обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина;  
- усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског 

земљишта и  
- очување и заштита природних вредности и животне средине. 

 
Члан 5. 

Имајући у виду потенцијале, еколошке и просторне капацитете, очекиване екстерне 
утицаје и интерне потребе, анализу развојних токова у претходном периоду  и дијагнозу укупног 
стања на планском подручју, основна визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и 
заштите простора девинисани су тако, да се планским концепцијама, решењима, мерама и 
смерницама за њихову примену обезбеди: 

- инфраструктурна, економска и социјална  интеграција  свих целина на подручју 
Плана; 

- даље усмеравање процеса урбанизације и развој урбаног центра насељеног места 
Куршумлија; 

- релативизација развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата између 
инфраструктурних система и непосредног окружења;  

- усклађивање траса саобраћајних и других инфраструктурних система;  
- стварање техничко-технолошких и просторно-функционалних предуслова за 

усклађено функционисање свих инфраструктурних система; 
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- да планскa решења омогуће да се План примењује директно тј. да правила 
изградње и уређења простора могу директно да се примењују;  

- спровођење процеса стратешке процене утицаја уз дефинисање и примену 
најстрожијих мера заштите животне средине и повећања њеног капацитета и  
квалитета;  

- стварање планског основа за израду пројеката који би могли да користе приступне 
фондове Европске Уније и 

- утврђивање смерница за израду нових и ревизију постојећих урбанистичких 
пројеката и техничке документације на подручју Плана;  

 
Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 
подразумева примену интегралног модела планирања уз уважавање свих природних и створених 
вредности на подручју Плана са посебним акцентом на обнови и реконструкцији историјске и 
амбијенталне целине, уз активну заштиту  и могућност одрживог коришћења.  

Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог развоја 
подручја Плана односе се на заштиту историјске и амбијенталне целине, развој 
административних, управних и јавних функција, развој трговине, угоститељства, занатства, 
туризма и комплементарних делатности, као и развој инфраструктурних система. 

Структура основне намене простора и коришћења земљишта подразумева: планиране 
намене површина у границама плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама), са 
локацијама објеката за јавну употребу и објеката од општег интереса; поделу на зоне или целине 
према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим 
карактеристикама и површине и капацитете за јавне функције, јавне површине и јавно зеленило; 
саобраћајнице са детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), 
са потребним карактеристичним профилима и са аналитичко-геодетским елементима за нове 
саобраћајнице и планиране јавне површине; регулационе линије улица и јавних површина и 
уличне грађевинске линије објеката, изузетно и дворишне грађевинске линије када ситуација на 
терену то захтева; мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и 
регулационим решењима и локације и зоне за које је обавезно расписати јавни урбанистички или 
архитектонски конкурс. 

Члан 7. 
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Куршумлија.  
Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу, које 

је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде 
планских докумената (Обрађивач). 

Рок за израду плана је осам месеци.     
Члан 8. 

Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора и обрађивача. 
Члан 9. 

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор. Начин финансирања се уређује 
уговором између инвеститора и обрађивача.
 

Члан 10. 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

 
Члан 11. 

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. 

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске 
управе општине Куршумлија, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима 
јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се, такође, носилац израде плана. 
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Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове јединице локалне самоуправе. 
По завршеном раном јавном увиду и јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који 
садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби 
и исти доставља обрађивачу Плана.  

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија". 
 

Број:  I-02-78/015 
У Куршумлији, данa: 24.04.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Горан Бојовић,  проф.с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ОДЛУКЕ О изради 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„Центар насеља'' у општини Куршумлија 
 

Правни основ  за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 46. Став 1. Закона о 
планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
којом  је прописано да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово 
доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, 
односно Комисије за планове. 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја Одлуке о 
изради и у припреми ове одлуке, у свему се поступило по тој одредби: 
 
-  У члану 1. је дефинисан тачан назив документа; План детаљне регулације „Центар 
насеља'' (у даљем тексту: План);  
-  У члану 2. је дата је оквирна граница обухвата планског документа са описом; 
-  У члану 3. дати су услови и смернице планских докумената вишег реда; 
-    У члану 4. дати су основни принципи коришћења, уређења и заштите простора; 
-  У члану 5. дефинисана је визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите 
простора;  
-  У члану 6. дат је концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја; 
-  У члану 10.  је констатована да се не приступа изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  
-  Остале одредбе (које се односе на рок, финпансирање, рани јавни увид, јавни увид и 
друга питања од значаја за израду предметне врсте планског документа) усаглашене су са 
Законом и прописима, односно, утврђују се уговором између наручиоца и обрађивача планског 
документа. 

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. 
 
                                                                                          

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), ) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија" бр. бр.22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана  24.04.2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР НАСЕЉА“ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Центар 

насеља“ на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
Циљ доношења Плана детаљне регулације „Центар насеља“ (у даљем тексту: План) 

стварање правног и планског основа за организовани просторни развој, саобраћајно уређење 
центра града, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и 
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заштита и уређење постојећих урбаних вредности, а у циљу рационалније организације и 
уређења предметног простора. 

Члан 3. 
Прелиминарна граница Плана је дефинисана Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације „Центар насеља“, Генаралним планом Куршумлије (“Службени лист општине 
Куршумлија” број 2/94). 
Површина износи 10ха. 

Члан 4. 
Разлози за неприступање изради Стратешке процене дефинисани су на основу 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. Анализа утицаја 
појединих планских решења иа животну средину разматаће се у оквиру процене утицаја 
објеката, односно пројеката на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (‘'Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09). 

Разматрани су и критеријуми за одређивање могућих карактеристичих значајнијих 
утицаја Плана на прекогранична природа утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја. 

 
Члан 6. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Центар 
насеља“ у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Куршумлија”. 
 

Број: I-02-79 
У Куршумлији, дана 24.04.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                           Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
 На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11-18.Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/011, 93/12 и 99/013), члана 32.став 1.тачка 13.Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014) и члана 41.Статута општине 
Куршумлија ( „Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 03/09 и 7/011) на предлог Општинског 
већа, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  24.04.2015.године, донела је  
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 У одлуци о локалним комуналним таксама бр.I-02-157/014 од 22.12.2014.године 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.20/014) врше се следеће измене и допуне: 
 

Члан 1. 
 У члану 9.став 1.одлуке после тачке 7 додаје се тачка 8 која гласи:  
Коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима. 

Члан 2. 
 У делу одлуке – таксене тарифе, у тарифном број 1.став 1.тачка 7, после речи 
електропривреде додају се речи: 
 7/1 дистрибуција електричне енергије   10 
 7/2 производња електричне енергије      5 
 А после тачке 8 – казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала и пружање коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека додаје се број 10. 

Члан 3. 
  После тарифног броја 7 додаје се тарифни број 8 који гласи: 
 Утврђује се локална комунална такса за коришћење простора за паркирање, друмских, 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 
За аутомобил на општем паркиралишту за започети час у трајању од 60 минута, 

Дневна паркинг карта, која важи до истог времена у првом наредном дану наплате. 
 

Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила у свом 
власништву на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања 
 

 I зона 

Један месец 400,оо динара 

Годишња претплата 4.400,оо динара 

 
Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила у свом 
власништву на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у 
власништву 
 

 I зона 

Један месец 800,оо динара 

Годишња претплата 8.800,оо динара 

 
Путнички аутомобили правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за 
паркиралишта за највише три возила (такса је исказана  по једном возилу) 
 

 I зона 

Један месец 2.500,оо динара 

Годишња претплата 27.500,оо динара 

 
Путнички аутомобили правних лица за резервисана места по одобрењу органа надлежног за 
послове саобраћаја 
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 I зона Ван зоне 

За један месец 2.000,оо динара / 

За годину дана 22.000,оо динара / 

 
Путнички аутомобил на општем паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час 
без временског ограничења са ПДВ-ом 
 

I зона 25,оо динара 

 
Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем 
дану наплате 
 

I зона 200,оо динара 

Ван зоне о,оо динара 

 
Теретна возила, паркирана на посебно предвиђеном месту по одобрењу органа надлежног за 
послове саобраћаја 
 

За један сат 150,оо динара 

За један дан 500,оо динара 

 
Туристички аутобус паркиран на посебно предвиђеном месту по одобрењу органа надлежног 
за послове саобраћаја 
 

 I зона 

За један дан 150,оо динара 

За један месец 4.500,оо динара 

За годину дана 54.000,оо динара 

 
Такса уклањања непрописно паркираних возила од стране Дирекције (такса по једном 
уклоњеном возилу) 
 

Такса уклањања непрописно паркираног возила 5.000,оо динара 

 
Такса доплатне паркинг карте, за кориснике који нису платили услуге  паркирања 
 

Такса доплатне паркинг карте 500,оо динара 

 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 
 Број: I-02-73 
 У Куршумлији: 24.04.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА    
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Горан Бојовић,проф.с.р. 
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Н А П О М Е Н А 
 

1. Овом Одлуком утврђује  се висина локалне комуналне таксе за коришћење 
простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним  и 
обележеним местима на територији општине Куршумлија. 
 

2. Услуге наплате паркирања и уклањања моторних возила врши ЈП“Дирекција за 
изградњу Куршумлија“ – Служба паркинг сервиса. 

 
3. Приходи остварени од наплате локалне комуналне таксе за коришћење простора за 

паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним  и обележеним 
местима на територији општине Куршумлија, су изворни приходи општине 
Куршумлија и припадају буџету општине Куршумлија. Уплата прихода из става 
1.овог члана  врши се на уплатни рачун јавних прихода, који су  прописани актима 
којима се уређује буџетски систем. 

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 
107/2005, 72/2009–др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013–др.закон и 93/2014) 
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  24.04. 2015. донела је 

 
О Д Л У К У 

о распореду радног времена 
у Дому здравља  “Куршумлија“ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се почетак рада, распоред рада и завршетак радног времена у 
Дому здравља „Куршумлија“. 

Члан 2. 
 Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у коме Дом 
здравља „Куршумлија“ пружа здравствену заштиту. 
 

Члан 3. 
У циљу континуираног пружања здравствене заштите у организационим јединицама 

Дома здравља „Куршумлија“, уведено је следеће радно време:  
 
Служба за здравствену заштиту одраслих и радника, са кућним лечењем и хитном 
медицинском помоћи 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

Редовно радно време 40 сати недељно : 

1 Служба за здравствену 
заштиту одраслих   

7,00—14,30 13,00-20,30 7,00—14,00 
 

 

 Амбуланта у Луковској  понедељак-петак  лекар и техничар  
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Бањи (лекар и техничар) лекар и техничар 
7,00—14,30 

7,00—14,00 
 
 

  
Амбуланта  Жуч   

понедељак-петак 
техничар 
7,00—14,30 
уторком лекар 
10,30—13,00 

  
Техничар 
7,00—14,00 
 

 

 Амбуланта Куршумлијска 
Бања 

средом 
лекар и техничар 
8,30—10.00 

   

  
Амбуланта  Рача 

понедељком 
лекар и техничар 
11,00—13,00 
уторак-петак 
техничар 
10,30—13,00 

   

 Амбуланта  Рударе 
 

петком 
лекар и техничар 
10,15—11,15 

   

 Амбуланта  Пролом Бања петком 
лекар и техничар 
8,30—10,00 

   

 Амбуланта  Мердаре  понедељак-петак 
техничар 
8,00—9,15 

   

  
 
Амбуланта  Добри До  

понедељком 
лекар и техничар 
10,15—10,45 
уторак-петак 
техничар 
8,00—10,00 

   

 Амбуланта  Грабовница  средом 
лекар и техничар 
11,00-13,00 

   

2 Одељење за здравств. 
заштиту радника 

7,00—14,30 13,00-20,30 7,00—14,00  

  Редовно радно време 37 сати недељно 

3 Кућно лечење 7,00-13,30 13,30-20,30 7,00-14,00 7,00-12,00 

Редовно радно време 35 сати недељно 

4 Хитна медицинска помоћ 00-24  часа (седам дана у недељи) 
За лекаре и техничаре  у смени: сменски рад по шеми 12 часова (дневна 
смена)-24 часова (слободни)-12 часова (ноћна смена)-72 часова (слободни). 
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Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентна патронажа 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

Редовно радно време 40 сати недељно : 

1 Одсек за здравствт. 
заштиту предшк деце 

7,00—14,00 13.00—20,00 7,00—14,00 
 

7,00-11,00 
 

2 Одсек  за здравствт. 
заштиту школске деце 

7,00—14,00 13.00—20,00 7,00—14,00 
 

7,00-11,00 
 

3 Одсек за здравствену 
заштиту жена 

7,00—14,30  7,00—14,00 
 

 

Редовно радно време 37 сати недељно : 

4 Одсек поливалентне 
патронаже 

7,00—13,30  7,00—14,00 
 

7,00-11,00 
 

 
Стационар, центар за дијализу са специјалистичко консултативним службама 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

Редовно радно време 40 сати недељно : 

1 Стационар(са  одсецима 
интерне медицине  и 
неурологије ) 

7,00—14,30 13,00-20,30 7,00—14,00 
 

 
 

кухиња 

7,00-13,30 13,00-19,30 7,00-13,00 
13,00-19,00 

7,00-13,00 
13,00-19,00 

00-24 часа (седам дана у недељи) 
 техничари  у смени: сменски рад по шеми 12 часова (дневна смена)-24 часова 
(слободни)-12 часова (ноћна смена)-72 часова (слободни). 

        Редовно радно време 30 сати недељно : 

2 Одсек за пнеумофтиз. 
заштиту  

7,00—13,30   
 

 
 

         Редовно радно време 40 сати недељно  

3 Одсек за офталмолошку 
заштиту 

7,00—14,30 13.00—20,30 7,00—14,00 
 

 

4 Одсек 
дерматовенерологију 

7,00—14,30  7,00—14,00  
 

5 Одсек оториноларинголог. 7,00—14,30  7,00—14,00  
 

6 Одељење за физикалну 
мед. и рехабил. 

 
7,00—15,00 

   

           Редовно радно време 36 сати недељно : 

7 Одељење хемодијализе Понедељаком, средом и петком од 7,00-19,00 часова. 
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Служба за лабараторијску и радиолошку дијагностику 
 
 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

           Редовно радно време 36 сати недељно : 

1 Одељење лабараторијске 
дијагностике 

7,00—13,30 13.00—19,30 7,00—13,30 
 

 
 

           Редовно радно време 30 сати недељно : 

2 Одсек радиолошке 
дијагностике 

7,30—13,00  7,30—13,00 
 

 
 

 
Служба стоматологије 
 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

           Редовно радно време 37 сати недељно : 

1 Одељење за дечију и 
превентивну стомат. 

7,00—14,00 13,00—20,00 7,00—14,00 
 

 
 

2 Одсек опште стоматологије 7,00—14,00 13,00—20,00 7,00—14,00 
 

 
 

3 Одсек ортопедија вилица 7,00—14,00 13,00—20,00 7,00—14,00 
 

 

 
 
Служба за правне, економске, техничке и друге сличне  послове 

Р. 
бр
  

 
назив 

радним данима 
(у часовима) 

Суботом и недељом  
(у часовима) 

пре подне по подне субота недеља 

           Редовно радно време 40 сати недељно : 

1 Одељење за опште правне 
и економске послове 

 
7,00—15,00 

  
 

 
 

2 Одељење возног парка 6,30—14,00 14.00—21,30 7,00—13,30 
13,30-21,30 

7,00—13,30 
13,30-21,30 

Возачи  који су по распореду рада распоређени уХМП : сменски рад по шеми 12 
часова (дневна смена)-24 часова (слободни)-12 часова (ноћна смена)-72 часа 
(слободни). 

3 Одељење за одржавање домари 

6,00—14,00 15.00—20,00 6,00—10,00 
15,00-19,00 
 

6,00—10,00 
16,00-19,00 
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домар електричар 

уторак-петак 
7,00-15,00 

  
свака субота 
7,00-15,00 

 

спремачице 

6,00-13,00 13,00-20,00 6,00-14,00 
12,00-20,00 

6,00-13,00 
13,00-20,00 

вешарка 

7,00—15,00    

птт манипулант 

7,00—14,30  7,00—14,00 
 

 

 
Члан 4. 

Дом здравља „Куршумлија“ је у обавези да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и 
радног времена пружа здравствену заштиту радом у једној, две или више смена у складу са 
делатношћу здравствене установе, према одлуци директора здравствене установе. 

Члан 5. 
 Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком, 
мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност 
Дома здравља „Куршумлија“. 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

Број:  I-02-72 
У Куршумлији, дана 24.04.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                            Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 55. ст. 5 Закона о водама („Сл. гласник РС“  бр. 30/2010), члана 32. 
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) и мишљења Јавног 
водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“ Ниш бр. 
од , Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 24.4.2015. године, 
доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I. ДОНОСИ СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на 
територији општине Куршумлија за 2015. годину. 

 
II. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 
III Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

 
 

Број:  I-02-68 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
 На основу члана 32. 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)  
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 24.4.2015. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Куршумлија за 2015. годину. 

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

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

Број:  I-02-69 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић, проф.с.р. 
 
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени 
гласник РС", број 36/09, 30/2010 и 88/2010) члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09 и 7/011) и Одлуке општинског већа општине Куршумлија 
бр. II-02-51-3/2015 од 20.04.2015. године Скупштина општине Куршумлија дана 
24.04.2015.године  доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ 
Члан 1. 

 Мења се Локални акциони план запошљавања општине Куршумлија за 2015. годину 
остаје непромењен тако што се у тачки 11. – „Програм и мере активне политике запошљавања 
општине Куршумлија за 2015. годину“ и тачки 12. – „Очекивања од програма“ -  износи 
12.000.000,оо динара замењују износима 12.600.000,оо динара. 

Члан 2. 
 У свему осталом Локални акциони план запошљавања општине Куршумлија за 2015. 
годину остаје непромењен. 

Члан 3. 
 Ове измене и допуне ступају на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном 
листу општине Куршумлија. 
 

Број: I-02-75 
Дана, 24.04.2015.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Горан Бојовић, проф.с.р. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник Републике Србије» бр. 
129/2007), члана 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник Републике Србије» бр. 
88/2011) и члана 41. Статута општине Куршумлија («Сл.лист општине Куршумлија» бр. 22/2008, 
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3/2009 и 7/2011), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Куршумлија, на седници 
одржаној 24.04.2015. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О држању домаћих животиња и кућних љубимаца 

на територији општине Куршумлија 
 
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се места и простори у којима се могу држати домаће животиње 

и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, место и начин извођења кућних љубимаца на јавне 
површине, организовање зоохигијенске службе и обезбеђивање прихватилишта за напуштене 
животиње на територији општине Куршумлија. 

Члан 2. 
Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и 

чији опстанак зависи од непосредне бриге човека и то: 
1. Копитари и папкари, 
2. Живина, 
3. Кунићи, 
4. Голубови. 
Домаће животиње из става 1. Овог члана, у складу са одредбама ове одлуке могу се држати 

у следећим просторима: 

 Копитари и папкари, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне 
куће; 

 Живина, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће; 
заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа; 

 Кунићи, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће; 
заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа; 

 Голубови, у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту 
породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа. 

 
Члан 3. 

Кућни љубимци у смислу ове одлуке су животиње које се држе ради дружења и то пси 
и мачке. 
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца регулисано је законом којим се 
уређује добробит животиња. 
Пас и мачка, у складу са одредбама ове одлуке, могу се држати у следећим просторима: 

 Стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту 
породичне куће, заједничком дворишту породичне куће, дворишту са већим бројем 
породичних кућа. 

Члан 4. 
Двориште у смислу одредаба ове одлуке је преостали део грађевинске парцеле 

ограђен или неограђен, који припада стамбеној згради, односно породичној кући. 
Двориште из става 1. Овог члана које се налази уз површину јавне намене и површину у 

јавном коришћењу, а у коме се држи домаћа животиња и кућни љубимац (у даљем тексту 
животиња), мора бити ограђено. 

Члан 5. 
Држалац домаће животиње, односно кућног љубимца, у смислу одредаба ове одлуке је 

свако физичко лице које је као власник, односно држалац (у даљем тексту: држалац животиње) 
одговорно за живот, заштиту здравља и добробит животиње. 

Држалац животиње не може бити лице млађе од 18 година. 
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          Члан 6. 
Држалац животиње, обавезан је да држи животињу на начин којим не угрожава њену 

добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће 
хигијенско санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у складу са законом 
којим се уређује добробит животиња. 
 
II  ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

Члан 7. 
На подручју насељеног места Куршумлија забрањено је држање копитара, папкара, 

живине и кунића. 
На подручју осталих насељених места на територији општине Куршумлија, могу се 

држати домаће животиње у складу са одредбама ове одлуке. 
 
1. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ  

Члан 8. 
Копитари у смислу ове одлуке су: коњи, магарци, мазге и муле, а папкари: говеда, овце, 

козе и свиње. 
На подручју насељених места из члана 7. став 2. ове одлуке копитари и папкари се могу 

држати у дворишту породичне куће и у заједничком дворишту породичне куће, у посебним 
објектима. 

Објекти из става 2. овог члана, морају бити удаљени најмање 10м од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели. 

Копитари и папкари се могу држати у заједничком дворишту породичне  куће по 
претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне куће. 
 
2. ЖИВИНА 

Члан 9. 
На подручју насељених места из члана 7. став 2. ове одлуке живина се може држати у 

дворишту породичне куће, у заједничком дворишту породичне куће и у дворишту са већим 
бројем породичних кућа, у посебним објектима. 

Објекат из става 2. овог члана, мора бити удаљен најмање 10м од најближег стамбеног 
или пословног објекта на суседној парцели. 

Живина  се може држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим 
бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне 
куће, односно власника породичних кућа. 
 
3. КУНИЋИ 

Члан 10. 
На подручју насељених места из члана 7. став 2. ове одлуке кунићи се могу држати у 

дворишту породичне куће, у заједничком дворишту породичне куће и у дворишту са већим 
бројем породичних кућа, у посебним објектима. 

Објекат из става 2. овог члана, мора бити удаљен најмање 10м од најближег стамбеног 
или пословног објекта на суседној парцели. 

Кунићи  се могу држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим 
бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне 
куће, односно власника породичних кућа. 
 
4. ГОЛУБОВИ 

Члан 11. 
Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају: голубови писмоноше, голубови 

високолетачи и украсни голубови. 
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Члан 12. 
Голубови се могу држати на крову или тавану у стамбеној згради, у посебно ограђеном 

простору, уз претходно прибављену сагласност свих власника станова и посебних делова 
стамбене зграде. 

Голубови се могу држати на тавану или тераси у породичној кући, у посебно ограђеном 
простору. 
Голубови се могу држати у дворишту породичне куће у посебно ограђеном простору, под 
условом да је удаљен најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели. 

У дворишту стамбене зграде, заједничком дворишту породичне куће и у дворишту са 
већим бројем породичних кућа, голубови се могу држати у посебно ограђеном простору, под 
условом да је удаљен најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословном објекта на 
суседној парцели и по претходно прибављеној сагласности свих власника породичних кућа. 
 
III ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Члан 13. 
Пси и мачке се могу држати у стану, у стамбеној згради и у породичној кући. 
 

Члан 14. 
Изузетно, пси и мачке се могу држати у заједничким просторијама стамбене зграде, по 
претходно прибављеној сагласности свих власника станова и посебних делова зграде, на начин 
којим се обезбеђује њихова добробит, у складу са законом којим се уређује добробит 
животиња. 
 

Члан 15. 
Пси се могу држати у дворишту стамбене зграде, дворишту породичне куће, 

заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим бројем породичних кућа, у 
посебном објекту, по претходно прибављеној сагласности свих власника станова и посебних 
делова стамбене зграде, сувласника породичне куће, односно сагласности свих власника 
породичних кућа. 

Објекат из става 1. овог члана за држање паса, мора бити удаљен најмање 5м од 
најближе стамбене зграде или пословног објекта на суседној парцели, односно кућа у 
дворишту са већим бројем породичних кућа. 

Члан 16. 
Улазна капија дворишта стамбене зграде, дворишта породичне куће, заједничком 

дворишта породичне куће и дворишта са већим бројем породичних кућа у коме се држи пас, 
мора бити видно означена таблом са цртежом и натписом који указује на присуство пса. 
 

Члан 17. 
На јавне површине могу се изводити пси који су вакцинисани против беснила и трајно 

обележени у складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
На јавне површине могу се изводити мачке које су вакцинисане против беснила у складу са 
законм којим се уређује ветеринарство. 

Члан 18. 
Држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавну површину, дужан је да пса 

изводи на поводнику. 
Држалац животиње, као и лице које изводи пса, сноси пуну одговорност за његово 

понашање на јавној површини. 
Члан 19. 

Забрањено је уводити псе и мачке у: 

 Објекте које користе државни органи и органи локалне самоуправе, 
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 Објекте и просторије  за здравствену заштиту грађана, 

 Објекте и просторије у којима се обавља васпитно-образовна делатност и обезбеђује 
боравак, смештај и исхрана деце, 

 Објекте за промет лекова, 

 Објекте за  промет и смештај животних намирница, 

 Версеке објекте. 
Власници, односно корисници осталих објеката у јавном коришћењу, дужни су да на 

видном месту истакну обавештење о слободном увођењу, односно забрани увођења паса и 
мачака у објекат. 
 
IV – ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА 

Члан 20. 
Општина организује зоохигијенску службу која обавља следеће послове: 

 Хвата и збрињава напуштене и изгубљене животиње у прихватилиште за животиње; 

 Нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 

 Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 
објеката из алинеје 2. до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину; 

 Послове организованог хватања напуштених и изгубљених животиња на територији 
општине, зоохигијенска служба обавља савременим методама и на хуман начин, уз 
примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом 
мора  поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страхе и стреса, у 
складу са законом којим се уређује добробит животиња. 

Члан 21. 
Прихватилиште за напуштене животиње, (у даљем тексту: Прихватилиште) у смислу ове 

одлуке је објекат у коме се врши организован привремени или трајни смештај за: 

 Напуштене и изгубљене животиње; 

 Животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима; 

 Животиње које Министарство надлежно за послове ветеринарства одузме власницима, 
односно држаоцима; 

 Животиње које су у опасности. 
Зоохигијенска служба збрињава напуштене животиње у Прихватилиште које обезбеђује 
општина. 
 

Члан 22. 
Напуштена животиња је она животиња која нема дом или која се налази изван њега и 

лишена је бриге и неге држаоца и коју је он свесно напустио. 
Изгубљена животиња је она животиња која је напустила држаоца, без његове воље и 

коју он тражи. 
Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге животиња из става 1. и 2. овог 

члана сноси држалац животиње, а ако је непознат, трошкове сноси општина. 
Животиње које су решењем Министарства надлежног за послове ветеринарства 

одузете власницима, односно држаоцима, смештају се у посебне делове Прихватилишта, до 
окончања поступка у складу са посебним прописима. 

Трошкове одузимања, превоза, смештаја, исхране и неге животиње из става 4. овог 
члана, сноси држалац животиње. 

Трошкове хватања и збрињавања из става 3. и 5. овог члана утврђује зоохигијенска 
служба, уз сагласност општине.  

Члан 23. 
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Зоохигијенска служба обавља послове нешкодљивог уклањања лешева са јавних 
површина. 

Уколико се са јавне површине уклања леш угинуле животиње познатог држаоца, 
трошкове уклањања сноси држалац животиње. 

Поред послова из става 1. овог члана, зоохигијенска служба преузима и лешеве 
угинулих животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења 
или промет животиња, на позив држаоца, о њиховом трошку. 

Зоохигијенска служба транспортује или организује транспорт лешева угинулих 
животиња из става 1. и 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла, на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину, у складу са посебним прописима. 

Трошкове за нешкодљиво уклањање лешева животиња из става 1. и 2. овог члана 
утврђује зоохигијенска  служба, уз сагласност општине.  

Члан 24. 
Средства за обављање зоохигијенске службе, обезбеђују се из буџета општине, као и 

прихода за послове из члана 22. и 23. овог члана. 
 
V – НАДЗОР 

Члан 25. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе 

надлежна за комуналне послове. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона 

јединица Општинске управе надлежна за послове комуналне инспекције. 
 

Члан 26. 
Комунални инспектор је овлашћен да, у вршењу инспекцијског надзора нареди 

извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, као и да 
предузме друге мере у складу са законом и прописима општине. 
 
VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 50.000 динара казниће се физичко лице ако: 

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

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

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

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

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

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

пословног објекта на суседној парцели и ако није прибавио претходну сагласност свих 
власника станова и посебних делова зграде, сувласника породичне куће, односно 
сагласности свих власника породичних кућа (члан 12. став 1., 2. и 3.); 
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12. Поступа супротно забрани из члана 14. став 2. ове одлуке; 
13. Држи пса или мачку у заједничким просторијама стамбене зграде без претходно 

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

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

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

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

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

увођења паса и мачака у објекат (члан 19. став 2.); 
За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се правно лице новчаном казном у износу 
од  50.000,00 до 500.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од  5.000,00 до 50.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. члана 19. ове одлуке казниће се предузетник новчаном казном у износу 
од  25.000,00 до 250.000,00 динара. 
 
IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о држању и сахрањивању 

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

Члан 29. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Куршумлија». 
 

Број: I-02-74 
У Куршумлији,24.04.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                    Горан Бојовић, проф.с.р.  
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07), члана 
48. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11) 
и чланова 41. и 45. Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“ бр. 14/2012), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној 
дана 24.4.2015. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I БИРА СЕ за члана Комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности, заштиту 

животне средине и одређивање назива улица, засеока и других насељених места Скупштине 
општине Куршумлија и то: 
 Новица Урошевић, дипл.инг. грађ. 
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II Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованом и архиви. 
 
 

Број: I-02-80 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
 На основу члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11) и члана 34. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 14/2012), Скупштина општине 
Куршумлија на  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у  Комисији за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и то: 
 Марија Милановић, дипл.ецц. 
 

II Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованој и архиви. 
 

Број: I-02-84 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
 На основу члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11) и члана 34. Пословника о раду Скупштине општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 14/2012), Скупштина општине 
Куршумлија на  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини и то: 
 Петар Мијајловић, дипл.правник 
 

II Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 

III Решење доставити именованом и архиви. 
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Број: I-02-86 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                 Горан Бојовић,  проф.с.р. 
 
  На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) 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 24.4.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком доноси се Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (у 

даљем тексту: Просторни план). 
 

Члан 2. 
Просторни план је израдио Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

Члан 3. 
Просторни план се доноси за подручје општине Куршумлија, а обухвата текстуални и 

графички део који чине саставни део ове одлуке. 
 

Члан 4. 
Просторни план је оверен потписом председника и печатом Скупштине општине 

Куршумлија и урађен је у 6 (шест) аналогних и 6 (шест) дигиталних примерака од који се: 
1) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе у 

архиви Општинске управе општине Куршумлија; 
2) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе у 

Општинској управи општине Куршумлија, Одељењу за привреду и локални економски 
развој – Служба за урбанизам и грађевинарство; 

3) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе у 
Републичком геодетском заводу; 

4) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

5) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе код 
носиоца Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија –Општине 
Куршумлија; 

6) Један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику налазе у 
архиви Обрађивача Просторног плана. 

 
Члан 5. 

Просторни план у целости се објављује у електронском облику и доступан је јавности 
путем интернета. 
 

Члан 6. 
Просторни план једнице локалне самоуправе Куршумлија ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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Број: I-02-87/2015 
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                        Горан Бојовић, проф. 
 
 На основу члана 32. 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), 
Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 24.4.2015. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I ПОДРЖАВАЈУ СЕ захтеви пољопривредника из Куршумлије, којима је у периоду од 
2005. до 2007. године Министарство пољопривреде одобрило кредите за унапређење 
пољопривредне производње, да се донесе Уредба Владе РС којом ће се отписати затезна 
камата на дуг за пољопривредне кредите, како би им се омогућило да врате кредит увећан за 2 
% камате. 

II Обавезује се руководство општине Куршумлија да пружи помоћ пољопривредницима 
из Куршумлије, како би се ступило у контакт са надлежним Министарством и превазишла 
постојећа ситуација. Куршумлија спада у групу девастираних подручја (са степеном 
развијености испод 50 % републичког просека). Враћање пољопривредних кредита 
онемогућили су првих година сушни периоди, а затим и поплаве, штете од града и других 
непогода које су задесиле пољопривреднике последње две године. Све су то разлози да се 
изађе у сусрет пољопривредницима Куршумлије како би се оплакшао њихов ионако тежак 
положај. 

III Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 

IV Решење доставити представницима пољопривредника и архиви. 
 

Број: I-02-85  
У Куршумлији, дана 24.4.2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   Горан Бојовић,  проф.с.р. 
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