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ГОДИНА 2019        БРОЈ 24        КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана  41. Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ 

бр.6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.10.2019. године доноси 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА 

СТАЊА ИЗУЗЕТНО ЛОШЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се Програм за превазилажење стања изузетно лошег животног стандарда 

одређених категорија становништва на територији општине Куршумлија (у даљем тексту одлуке: Програм), 

који је саставни део ове Одлуке.  

Члан 2. 

Средства за превазилажење стања изузетно лошег животног стандарда одређених категорија 

становништва на територији општине Куршумлија обезбеђена су у  буџету Општине Куршумлија. 

Члан 3. 

Програмом из члана 1.ове одлуке, утврђују се:  

А) критеријуми за доделу једнократне новчане помоћи 

Б) висина те помоћи – појединачно по сваком лицу. 

 

Члан 4. 

Списак лица која остварују право по критеријумима утврђеним овом одлуком и програмом биће 

достављена општини Куршумлија. 

Председник општине Куршумлија доставља општинском већу општине Куршумлија у року од 3 дана 

по пријему аката из става 1.овог члана, сву документацију укључујући и списак лица која остварују право по 

основу стања изузетно лошег животног стандарда по критеријумима утврђеним овом Одлуком, Програмом 

и посебним актом (у даљем тексту одлуке: корисници). 

Члан 5. 

Општина Куршумлија, по пријему списка и прилога наведених у члану 4. ове Одлуке, Закључком 

општинског већа општине Куршумлија, утврђује списак и укупан износ потребних средстава.  

Износ из члана 3.тачка Б) овог члана обухвата и износ средстава потребан за трошкове реализације 

исплате ( банкарска провизија и др).  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан 6. 

Спровођење програма у техничком смислу извршиће општина Куршумлија, Oдељење за локалну 

пореску администрацију, буџет и финансије, на начин и у роковима утврђеним Одлуком и Програмом. 

Општина Куршумлија ће, најкасније у року од 10 дана од дана доношења Одлуке скупштине, 

отпочети исплату корисницима на личне текуће рачуне. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I- 02-121/2019 
У Куршумлији, 10.10.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                        

                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                        Дејан Ловић, инг.машинства,ср. 

2. 

ПРОГРАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ 

СТАЊА ИЗУЗЕТНО ЛОШЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ЦИЉ И КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 

 Закључком Владе 05 Број: 021-7571/2019 од 25. јула 2019. године Влада је одлучила да је 

Топлички управни округ подручје од посебног значаја за Републику Србију. Наиме, Топлички управни округ 

чине град Прокупље и општине Куршумлија, Блаце и Житорађа. Наведени закључак је донет са циљем 

смањења регионалних и унутар-регионалних диспаритета, подстицања развоја недовољно развијених, 

девастираних индустријских и руралних подручја, као и у циљу смањења негативних демографских кретања 

и развоја конкурентности на свим нивоима. Према члану 3. став 5. тачке 9. Уредбе о утврђивању 

јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе општина Куршумлија сврстана је у 

последњу групу 19 девестираних подручја из четврте групе изразито недовољно развијених јединица 

локалних самоуправа степена развијености испод 50% републичког просека.  

 У последњим годинама велики број друштвених и државних предузећа је банкротирао, стечајни 

поступци дуго трају и повериоци из ове општине не могу да наплате своја потраживања из стечајне масе 

стечајних дужника. Истовремено, постоји и немогућност новог запошљавања услед минималне 

инвестиционе активности на територији Општине Куршумлија, те је неопходно пронаћи механизам 

превазилажења тренутне ситуације и помоћи грађанима и правним лицима повериоцима са седиштем на 

територији општине Куршумлија. 

Циљ Програма је превазилажење изузетно лошег животног стандарда грађана, поверилаца у 

предузећима у државном власништву над којима се спроводи поступак стечаја у трајању дужем од 3 године 

због нерешених имовинско-правних односа и у којима је на основу података из Економско финансијског 

извештаја процена да стечајни повериоци не би могли да намире своја потраживања у износу већем од 5% 

укупног потраживања, као и лицима са територије општине Куршумлија којима је егзистенцијално угрожен 

животни стандард, евидентираних у општини Кушумлија у складу са критеријумима општинског већа 

општине Куршумлија који ће бити утврђени посебним актом. 
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АКТИВНОСТИ НА УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 

ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 

Право на једнократну новчану помоћ имају повериоци у предузећима у државном власништву над 

којима се спроводи поступак стечаја у трајању дужем од 3 године и у којима је на основу података из 

Економско финансијског извештаја процена да стечајни повериоци не би могли да намире своја 

потраживања у износу већем од 5% укупног потраживања као и лица којима је егзистенцијално угрожен 

животни стандард, евидентирана у општини Кушумлија у складу са критеријумима општинског већа 

општине Куршумлија који ће бити утврђени посебним актом. 

Стручна лица (надлежни орган) Општине Куршумлија ће се по доношењу Одлуке о утврђивању 

Програма превазилажења стања изузетно лошег животног стандарда одређених категорија становништва 

на територији Општине Куршумлија обратити Агенцији за лиценцирање стечајних управника Републике 

Србије са молбом за добијањем података о предузећима у државном власништву са територије Општине 

Куршумлија код којих се стечајни поступак спроводи у трајању дужем од 3 године и у којима је на основу 

података из Економско финансијског извештаја процена да стечајни повериоци не би могли да намире своја 

потраживања у износу већем од 5% укупног потраживања. Истовремено стручна лица ће затражити Листу 

утврђених потраживања у овим предузећима као и копије правноснажних пресуда бивших запослених 

којима су утврђена потраживања из радног односа. Такође, општинско веће општине Куршумлија ће 

посебним актом утврдити критеријуме за састављање списка лица са територије општине Куршумлија 

којима је егзистенцијално угрожен животни стандард.  

Уколико се на списку прибављеном од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника 

Републике Србије не налазе подаци о свим лицима и бившим запосленима који поседују правоснажне 

пресуде по основу потраживања, овлашћује се Општинско веће општине Куршумлија да допуни списак и са 

тим лицима. 

На основу прибављених података сачиниће се листа са Списком лица, бивших запослених у овим 

предузећима којима су потраживања утврђена и призната од стране стечајног управника и бивших 

запослених који нису пријавили потраживања у стечајном поступку, а поседују правноснажне пресуде за 

потраживања из радног односа у овим предузећима, која ће председник општине у року од 3 дана 

доставити општинском већу општине Куршумлија. 

 Списак лица са територије општине Куршумлија којима је егзистенцијално угрожен животни 

стандард, а који ће бити сачињен накнадно у складу са овим Програмом, председник општине у року од 3 

дана након сачињавања истог, доставља општинском већу општине Куршумлија. 

ИЗВОР И ВИСИНА ПОМОЋИ 

1. За реализацију Програма користе се средства Општине Куршумлија. 

2. Висина  помоћи  корисницима утврђује се у складу са следећим критеријумима:  

 

А) Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

до 300.000,00 динара, исплатиће се утврђени износ у целости. 

Б) Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  300.000,00 динара до 350.000,00 динара, исплатиће се износ од 300.000,00 динара. 

В) Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  350.000,00 динара до 400.000,00 динара, исплатиће се износ од 350.000,00 динара. 

Г)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  400.000,00 динара до 450.000,00 динара, исплатиће се износ од 400.000,00 динара. 
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Д)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  450.000,00 динара до 500.000,00 динара, исплатиће се износ од 450.000,00 динара. 

Ђ)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  500.000,00 динара до 550.000,00 динара, исплатиће се износ од 500.000,00 динара. 

Е)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  550.000,00 динара до 600.000,00 динара, исплатиће се износ од 550.000,00 динара. 

Ж)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  600.000,00 динара до 650.000,00 динара, исплатиће се износ од 600.000,00 динара. 

И)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу 

од  650.000,00 динара до 700.000,00 динара, исплатиће се износ од 650.000,00 динара. 

Ј)Лицима којима је признато потраживање и/или имају правоснажне пресуде у износу од  

700.000,00 динара и више, исплатиће  се износ од 700.000,00 динара. 

К) Лицима којима је егзистенцијално угрожен животни стандард исплатиће се износ од  

38.000,00 динара. 

3. Лицима, која по одредбама овог Програма и Одлуке , остварују право на исплату помоћи по више 

различитих критеријума (признатог потраживања), исплатиће се укупан износ помоћи по основу 

напред датих критеријума, али не више од 700.000,00 динара, уколико збирни износи потраживања 

прелазе овај износ. 

НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА 

Општина Куршумлија ће, најкасније у року од 10 дана од дана доношења Одлуке скупштине, 

отпочети  исплату корисницима на текуће-жиро рачуне након прибављања свих релевантних података у 

складу са овим Програмом и  Одлуком. 

Спровођење програма у техничком смислу извршиће општина Куршумлија, Одељење за локалну 

пореску администрацију, буџети финансије на начин и у роковима утврђеним Одлуком и Програмом. 

Број: I- 02-121/2019-1 
У Куршумлији: 10.10.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

  Дејан Ловић, инг.машинства,ср. 

3. 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), Мишљења Комисије за планове Скупштине општине Куршумлија бр. 

01-350-36/2019-1 од 07.10.2019. године и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија бр.6/2019), Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.10.2019. године, 

донела је: 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ПРИВРЕДНА ЗОНА МАЧКОВАЦ СА КОРИДОРИМА ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ» 
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Члан 1. 

Приступа се изради  Плана детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће 

инфраструктуре'' (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

 Оквирна граница Плана обухвата делове катастарских општина Пљаково, Мачковац, Бело Поље, 

Пепељевац и Куршумлија, на територији општине Куршумлија. 

Планом су обухваћене локације: 

- ''Привредна зона Мачковац 1'' површине  од око 10 hа,   

- ''Привредна зона Мачковац 2'' површине од око 4,62 hа,  

- инфраструктурни коридор транзитне саобраћајнице и канализационе мреже са трасом и заштитним 

појасима (непосредним и ширим) дужине око 4,15км, 

- инфраструктурни коридор електродистрибутивне мреже дужине око 5,3 км 

- инфраструктурни коридор водоводне мреже дужине око 3км. 

• Локација  ''Привредна зона Мачковац 1'' обухвата катастарске парцеле: 

- у КО Пљаково бр. 678, 679, 680 и 682 и  

- у КО Мачковац бр. 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206 и 207. 

 

• Локација  ''Привредна зона Мачковац 2'' обухвата  катастарске парцеле број: 494, 495, 496/1, 497/1, 

498/1, 498/2, 498/3, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 500/1, 500/2 и 500/3 , све КО Мачковац.  

• Инфраструктурни коридор транзитне саобраћајнице обухвата: 

- у КО Пљаково: целу катастарску парцелу бр.729 и део к.п.бр.730;   

- у КО Мачковац: целу к.п.бр.247 и део к.п.208, 226, 224/3, 223, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 282, 281, 279/1, 

278/1, 278/2, 276/1, 275, 274, 273, 271/1, 271/2, 271/3, 270/1, 270/2, 270/3, 269, 268, 267, 263/1, 263/2, 263/7, 

263/8, 263/9, 263/10, 257 и 248, затим целу к.п.бр.866 и део к.п.бр. 867, 868, 869, 872, 870, 873/2, 873/1, 874, 

875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 887, 885, 890, 891/1, 891/2, 891/3, 894, 918, 919, 923, 922, 249/1, 

249/2, 251, 252/1, 255, 826, 865/1, 865/2, 864/2, 863/3, 862, 861, 860, 838/3, 838/2, 838/1,859, 858, 857, 856, 

1566, 925, 924, 926, 1056, 1060, 1062, 1064, 1065/1, 1065/1, 1065/2, 1068, 1071, 1059 и 978;   

- у КО Бело Поље: део к.п.бр. 1021, 963/6, 963/5, 962/6, 1025, 964/1, 964/2, 977 и 978;  

- у КО Пепељевац  целу к.п.бр.977/1 и део к.п.бр.758, 759, 957/1, 806/1, 806/2, 805, 804, 803, 801, 799, 798, 

810, 808 и 811;  

- у КО Куршумлија целу к.п.бр.5988 и део к.п.бр.255, 257, 260, 259, 2375, 2376, 2379, 2403, 2407, 2411/1, 

2412, 2413, 2414, 2415, 2417, 2418, 2420, 2421, 2422, 2423, 2488/1, 2490/3, 2490/2, 2490/1, 2369/1, 2369/2, 

2370, 2372, 2373, 2374, 271, 270, 269, 264, 263, 262/1, 262/2, 261/2, 261/1, 5985, 5992, 2547, 2508, 2487 и 

2426/1. 



Страна   613             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  24     Датум: 10.10.2019.године 

• Инфраструктурни коридор електродистрибутивне мреже полази од к.п. 2504 КО Куршумлија на 

којој се налазе постојећи објекти OДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД: ТС 110/35  kV  

КУРШУМЛИЈА“ и ТС 35/105  kV „КУРШУМЛИЈА II“ и поклапа се са коридором транзитне саобраћајнице 

до к.п.бр.679 КО Пљаково, а надаље се рачва у два правца и то: лево дуж к.п.бр. 731/1, 673/3, 677/1, 687/1, 

688, 677/2, 690/1, 662/6, 690/4 и 691/4 до  к.п. бр.691/1 КО Пљаково на којој се налази угаоно-растеретни АБ-

стуб надземног 35 kV вода ''Куршумлија-Блаце, и десно дуж к.п. 731/1, 363/4,363/3, 363/2, 363/1, 364/2, 

364/1, 374/3, 374/2, 374/1, 373/2  до к.п.бр.667/2КО Пљаково на којој се налази ТС 10/0,42  kV ''Пљаково''. 

• Инфраструктурни коридор водоводне мреже обухвата: 

- у КО Пљаково: део катастарске парцеле 731/1, 673/3, 677/1, 715, 687/1, 689/1, 690/5, 686/1, 685, 684 и 683; 

- у КО Мачковац:  целу к.п.бр.1564/1 и део к.п.бр. 131/1, 130/1, 130/3, 129/1, 128/1, 125/1, 122/3, 123, 124/1, 

120/1, 119/1, 118/1, 117, 112/2, 112/1, 111/1, 109/1, 108/1, 103/2, 103/1, 102/1, 101, 100, 1568, 458/7, 458/5, 

458/4, 458/1, 458/6, 456/2, 456/3, 456/1, 454/1, 455/1, 447/1, 446/1, 443, 756/1, 756/2, 754/2, 754/3, 754/1, 1560, 

677/1, 677/3, 680/3, 680/4, 680/5, 680/1, 681/5, 681/1, 681/2, 681/3, 681/6, 692/1, 693/1, 693/2, 696/1, 697/1, 

698/2, 700/1, 702, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 1191, 1227, 1226/2, 1224/2, 1224/1, 1216/1, 1216/2, 1215, 1214, 

1211/2, 1211/3, 1208/1, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 83/1, 83/2, 83/3, 84/2, 85/1, 86/6, 86/4, 86/5, 90/1, 121, 

122/1, 93/1, 93/2, 94, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 1563, 459/3, 459/4, 460/2, 460/1, 462/2, 461/1, 480/1, 479/1, 484/1, 

488/2, 488/1, 490/1, 496/1, 497/1, 672/2, 675/1, 676/1, 647/2, 647/1, 643/3, 642/1, 630//1, 630/2, 631/1, 631/3, 

629/1, 629/2, 628/2, 624/1, 623/1, 622/1, 617/1, 616/1, 615/1, 1248/1, 1246/1, 1247/1, 1244/1, 1241/3, 1241/1, 

1241/4, 1231/7 и 1232. 

Подручје Плана дато је и на графичком приказу у прилогу Одлуке о изради и чини њен саставни део.  

Коначна граница обухвата Плана биће дефинисана Нацртом плана. 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана је Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист 

Општине Куршумлија'' бр.6/2015) и План генералне регулације Куршумлија (''Сл.лист Општине 

Куршумлија'' бр.35/2016).  

Према Просторном плану, локације привредних зона ''Мачковац 1'' и ''Мачковац 2'' се налазе у зони 

примарног потеза производних делатности дуж државног пута IIА реда ознаке 214.  

Дуж општинских и државних путева могуће је формирати појас изградње радних и складишних зона, које се 

морају груписати у целине са повезивањем на постојећу и планирану инфраструктуру. Поред општинских 

путева могу се формирати и појединачни комплекси уз услов безбедног прикључења на путну мрежу и да не 

утичу на угрожавање животне средине и природног амбијента. Поред државних путева II реда морају да се 

ускладе са условима ЈП „Путеви Србије“, као и условима других надлежних институција. 

 По одредбама Просторног плана за све веће привредне објекте који се налазе у зони државних 

путева, тј. у близини њихових траса, обавезна је израда ПДР-а за објекте веће од 3000м2, односно 

урбанистичког пројекта за објекте од 800-3000 м2. 

 

Члан 4. 

Решења у погледу концепције, намене простора, уређења, коришћења и заштите простора базирају се на 

решењима из Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија, на основу којих ће, у складу са 

дефинисаном наменом простора, моћи да се дефинишу регулациони параметри, површине јавне намене, 

површине осталих намена и услови функционисања ових намена, како сваке појединачно, тако и свих 

заједно у јединственом склопу.  
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Члан 5. 

Основни циљ доношења ове Одлуке је стварање планског основа за формирање и уређење привредних зона 

у насељу Мачковац дуж државног пута према Блацу,  уз формирање потребне саобраћајне и 

инфраструктурне мреже.  

 Визије и циљеви за доношење Плана се односе на: 

-  планско уређење простора уз обезбеђење услова за изградњу нових привредних објеката, 

- обезбеђење услова за прикључење на систем водоснабдевања постојећих и новопланираних објеката,  

-обезбеђење услова за прикључење постојећих и новопланираних објеката на електродистрибутивни систем, 

- обезбеђење остале комуналне, инфраструктурне опремљености простора у складу са планираном наменом 

простора,   

- обезбеђење адекватне заштите животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, земљишта и 

ваздуха, 

-  стварање услова за отварање нових радних места и бржи привредни развој општине Куршумлија. 

 

Члан 6. 

 Планирана саобраћајна мрежа заснива се на постојећој саобраћајној матрици. Планира се 

саобраћајно повезивање привредне  зоне Мачковац преко транзитне саобраћајнице са државним путем IБ-35, 

а надаље са планираним аутопутем Е-70: Ниш-Мердаре, као и планирање саобраћајних прикључака 

привредних зона Мачковац 1 и Мачковац 2 на државни пут II А реда ознаке 214 и уређење саобраћајница 

унутар привредних зона. 

 Планирана комунална инфраструктура треба да омогући прикључење, постојећих и новопланираних 

објеката, на електродистрибутивну, телекомуникациону, водоводну и канализациону мрежу, као и адекватно 

прикупљање и одвођење површинских вода.  

Члан 7. 

Динамика израде појединих фаза Плана уређује се уговором између Инвеститора и Обрађивача. 

Члан 8. 

 Носилац израде Плана је Општина Куршумлија (Општинска управа Општине Куршумлија).  

 Финансијска средства за израду Плана обезбеђују се у буџету Општине Куршумлија. 

 Начин финансирања се уређује уговором између Oбрађивачa и Инвеститора. 

Члан 9. 

 Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује Рани јавни увид у 

трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику 

на интернет страници Општине Куршумлија. 

 Плански документ се излаже  на јавни увид после извршене стручне контроле у трајању од 30 дана,  

а време и место одржавања јавног увида оглашава се у дневном и локалном листу. О излагању планског 

документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове просторног и 

урбанистичког планирања. 
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 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове након одржавања јавне седнице, сачињава 

извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој 

примедби и исти је саставни део документације плана. 

Члан 10. 

 Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'', на животну средину, број: I-

02-123/2019 од  10.10.2019.године. 

Члан 11. 

 Одлука о изради Плана се објављује у „Службеном листу општине Куршумлија“ и Централном 

регистру планских докумената. 

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

 

Број: I-02-122/2019 
У Куршумлији, 10.10.2019. године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Дејан Ловић, инг.машинства,ср.                                          

ОБУХВАТ ПЛАНА 
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Локација ''Мачковац 1'', површина: П~ 100.000м
2
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Локација ''Мачковац 2'' површина: П~ 46.200м
2 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

О Д Л У К Е   О   И З Р А Д И 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ПРИВРЕДНА ЗОНА МАЧКОВАЦ СА КОРИДОРИМА ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ» 
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 Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 1. Закона о 

планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 , 145/14,  

83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), којом  је прописано да Одлуку о изради планског документа 

доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа 

надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. 

 Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја Одлуке о изради и у 

припреми Одлуке се у свему поступило по тој одредби: 

- У члану 1. је дефинисан тачан назив документа: План детаљне регулације ''Привредна зона 

Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' (у даљем тексту: План); 

- У члану 2. дата је прелиминарна граница обухвата планског документа; 

- У члану 3. дати су услови и смернице из планског документа вишег реда са структуром основних 

намена простора и коришћења земљишта;  

- У члану 4., чл.5. и чл.6. дати су принципи,  визије, циљеви и концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите простора; 

- У члану 10.  је наведено да је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'', на 

животну средину, саставни део ове Одлуке.  

- Остале одредбе које се односе на рок израде плана, финансирање и друга питања од значаја за 

израду предметне врсте планског документа усаглашене су са Законом и прописима, односно, 

утврђују се уговором између наручиоца и обрађивача планског документа. 

 Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана у законом 

прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом општине и другим прописима. 
Општинска управа Општине  Куршумлија 

       Начелник, 

  Миљан Радосављевић, дипл.прав.ср. 

4. 

 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник 

Републике Србије” број 135/04 и 88/10), Мишљења Комисије за планове Скупштине општине Куршумлија 

бр. 01-350-36/2019-2 од 07.10.2019. године и члана 41. Статута општине Куршумлија ("Службени лист 

општине Куршумлија" бр.6/2019), Скупштина Општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.10.2019. 

године, донела је  

  

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ПРИВРЕДНА ЗОНА МАЧКОВАЦ СА КОРИДОРИМА ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ» 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 Члан 1.  

 

 Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ''Привредна зона 

Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на подручју КО Пљаково, КО Мачковац, КО Бело Поље, 

КО Пепељевац и КО Куршумлија, општина Куршумлија, на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 

процена).  

Члан 2. 

 

Стратешка процена се ради истовремено са израдом Плана детаљне регулације ''Привредна зона 

Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на подручју КО Пљаково, КО Мачковац, КО Бело Поље, 

КО Пепељевац и КО Куршумлија, општина Куршумлија (у даљем тексту: План детаљне регулације).  

Граница обухвата Стратешке процене је индетична граници обухвата одређеној у Одлуци о изради 

Плана детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на подручју 

КО Пљаково, КО Мачковац, КО Бело Поље, КО Пепељевац и КО Куршумлија, општина Куршумлија. 
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Члан 3. 

 

 Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су планским документом вишег реда, и то 

Просторним планом јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија'' бр.6/2015) 

(у даљем тексту: ППЈЛС).  

 Стратешком проценом ППЈЛС обухваћени су утицаји ППЈЛС на животну средину и припремљене 

мере и решења заштите животне средине које су у потпуности интегрисане у ППЈЛС  и дате су смернице за 

ниже хијерархијске нивое. Обавезна  израда Стратешке процене утицаја Плана, због значајних промена у 

простору, утицаја и негативних ефеката по животну средину, предеоно-пејзажне вредности, биодиверзитет, 

заштићена природна и културна добра и здравље становништва, предвиђена је за израду планова детаљне 

регулације којима се врше значајне промене у простору (инфраструктурни коридори, комунални објекти, 

промена намене постојећих подручја посебне намене, уређивање и експлоатација изворишта 

термоминералних вода и експлоатација осталих минералних сировина и ресурса). Како су овим  Планом 

предвиђене неке од наведених  промена у простору одлучено је да се  приступи изради Стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на 

подручју КО Пљаково, КО Мачковац, КО Бело Поље, КО Пепељевац и КО Куршумлија, општина 

Куршумлија,  на животну средину. 

Члан 4. 

 

 Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области 

управљања отпадом, заштите животне средине, заштите природе и другој релевантној документацији. 

  Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, 

природе и природних добара, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 

обраду. 

Члан 5. 

  

 По извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину израдиће се Извештај о 

стратешкој процени. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину мора садржати:  

- полазне основе стратешке процене,  

- опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора,  

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину, 

 - смернице за процену утицаја пројеката на животну средину,  

- програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),  

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене,  

- приказ начина одлучивања и опис разлога одлучујућих за избор датог плана са аспекта разматраних 

варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,  

- извод из Стратешке процене одн. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој 

процени представљене на начин разумљив јавности ( нетехнички резиме), 

- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

 - друге податке од значаја за стратешку процену Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину. 

 

Члан 6 

 

 Избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

законом.  

 Носилац израде извештаја о Стратешкој процени може бити правно или физичко лице које је 

уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног планирања и урбанистичког 

планирања и израде планских докумената. 

 Израда Стратешке процене биће извршена у складу са роком израде Плана детаљне регулације. 

Члан 7. 

 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на животну средину биће 

изложен на јавни увид у складу са законом, истовремено са излагањем Нацрта плана детаљне регулације.  

 Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 

у Нацрт плана детаљне регулације, у трајању од 30 дана, у јединици локалне самоуправе Куршумлија. 

Члан 8. 
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 Ова Oдлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац 

са коридорима пратеће инфраструктуре'' на подручју КО Пљаково, КО Мачковац, КО Бело Поље, КО 

Пепељевац и КО Куршумлија, општина Куршумлија. 

 
Члан 9. 

 

 Одлука о изради Стратешке процене се објављује у „Службеном листу општине Куршумлија“  

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Oпштине 

Куршумлија”. 

     
Број: I-02-123/2019 

У Куршумлији, 10.10.2019. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                             

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Дејан Ловић, инг.машинства,ср. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ПРИВРЕДНА ЗОНА МАЧКОВАЦ СА КОРИДОРИМА ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ» 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), према коме се за планове врши 

стратешка процена у области просторног и урбанистичког планирања. 

 Стратешком проценом Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија (у 

даљем тексту: ППЈЛС) обухваћени су утицаји Плана на животну средину и припремљене мере и 

решења заштите животне средине које су у потпуности интегрисане у План  и дате су смернице за 

ниже хијерархијске нивое.  

 Дефинисање смерница за ниже хијерархијске нивое прати обавеза израде Стратешке 

процене утицаја за све планове и програме у складу са Законом, као и обавеза одлучивања о 

изради Стратешке процене утицаја за све планове чија је израда дефинисана планским документом 

вишег реда, а којима се предвиђају одређене промене у простору које могу имати утицаја на 

квалитет животне средине.  

 Обавезна  израда Стратешке процене утицаја Плана, због значајних промена у простору, 

утицаја и негативних ефеката по животну средину, предеоно-пејзажне вредности, биодиверзитет, 

заштићена природна и културна добра и здравље становништва, предвиђена је за израду планова 

детаљне регулације којима се врше значајне промене у простору (инфраструктурни коридори, 

комунални објекти, промена намене постојећих подручја посебне намене, уређивање и 

експлоатација изворишта термоминералних вода и експлоатација осталих минералних сировина и 

ресурса). 

 Како су овим  Планом предвиђене неке од наведених  промена у простору одлучено је да 

се  приступи изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ''Привредна зона 

Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на подручју КО Пљаково, КО Мачковац, КО 

Бело Поље, КО Пепељевац и КО Куршумлија, општина Куршумлија,  на животну средину.  

  

 Општинска управа Општине  Куршумлија 

       Начелник, 

                                                                                                Миљан Радосављевић, дипл.прав.ср. 

5. 

На основу члана 8. став 1. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник  

РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија“, бр.6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.10.2019. године 

донела је  
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ОДЛУКУ 

О измени Одлуке о покретању иницијативе за промену назива насељених места 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о покретању иницијативе за промену назива насељених места („Сл. лист општине 

Куршумлија“, бр. 29/18), у члану 2. ст 1. у алинеји 7  реч: „Мијочићи“ замењује се речима: 

 „ Миочиће“. 

 

У истом члану,  мења се табеларни део, тако да гласи: 

 

Насељено место Катастарска општина 

Грабовница Грабовница 

Зебице Зебице 

Паваштица Паваштица 

Требиња Требиња 

Трпезе Трпезе 

Жељево Жељево 

Миочиће Миочиће 

Калиманце Калиманце 

Пардусе Пардусе 

Трешњица Трешњица 

 

Члан 2. 

 

У свему осталом Одлука о покретању иницијативе за промену назива насељених места („Сл. лист 

општине Куршумлија“, бр. 29/18) остаје непромењена.  

 

Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

 

Број: I-02-124/2019 

У Куршумлији,  10.10.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                       Дејан Ловић, инг.машинства.ср. 

6. 

На основу члана  329.  став 1 тачка 11) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  

10.10.2019. године донела је  

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку  о разрешењу  Милосава Тимотијевића   в.д.  директора ДП за 

водоснабдевање подручја  Топлице и Ниша „Селова“ Куршумлија,  која је усвојена на седници Скупштине 

друштва ДП за водоснабдевање подручја  Топлице и Ниша „Селова“ Куршумлија  број  1/2019  од 

30.09.2019. године. 

Члан 2. 
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 Одлуку доставити: именованом,  привредном друштву ДП за водоснабдевање подручја  Топлице и 

Ниша „Селова“ Куршумлија, Агенцији за привредне регистре и архиви.  

                                                                       Члан 4. 

 Одлуку  објавити   у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

Број: I-02-125/2019 

У Куршумлији, 10.10.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић, инг. машинства.ср. 

7. 

На основу члана  329.  став 1 тачка 11) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  

10.10.2019. године донела је  

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку  о именовању Зорана Лазића, из Куршумлије,  за директора  

ДП за водоснабдевање подручја  Топлице и Ниша „Селова“ Куршумлија,  која је усвојена на седници 

Скупштине друштва ДП за водоснабдевање подручја  Топлице и Ниша „Селова“ Куршумлија број  2/2019  

од 30.09.2019. године . 

Члан 2. 

 Одлуку доставити: именованом,  привредном друштву ДП за водоснабдевање подручја  Топлице и 

Ниша „Селова“ Куршумлија, Агенцији за привредне регистре и архиви.  

                                                                       Члан 4. 

 Одлуку  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

Број: I-02-126/2019 

У Куршумлији, 10.10.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић, инг. Машинств,ср. 

 

8. 

На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2017 и 27/2018-др.закон и 10/19),  члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), и члана 41. став 1 тачка 13. Статута општине 

Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 10.10.2019.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  разрешењу и именовању чланова   Управног одбора Предшколске установе   „Сунце“ у 

Куршумлији 



Страна   623             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  24     Датум: 10.10.2019.године 

 

I.   РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, 

и то: 

                  -Представници  родитеља 

       1.  Мирјана Јовић 

       2.  Снежана Миљковић Минић 

 

II.   ИМЕНУЈУ  СЕ  за чланове  Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, и 

то: 

                  -Представници родитеља 

       1.  Ненад Николић 

       2.  Славица Ранђеловић 

 

          III.   Мандат новоименованих  чланова  траје до истека мандата Управног одбора Предшколске 

установе „Сунце“ у Куршумлији. 

 

           IV.   Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

V.   Решење доставити именованима, Предшколској установи „Сунце“ и архиви. 

 

Број: I-02-127/2019  

У Куршумлији, 10.10.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

   

                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                             Дејан Ловић,инг.машинства,ср. 

9. 

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон,47/2018), члана 46.став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016) и члана 41. Статута општине Куршумлија  

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 6/19),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  

дана 10.10.2019.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа 

 За уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“ 

 

 

I Утврђује се престанак мандата директора  Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта 

“Куршумлија“ , Родољуба Стојчића, због подношења оставке на ову функцију. 

 

II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Решење доставити именованом, Јавном предузећу За уређивање грађевинског земљишта “ 

Куршумлија” и архиви. 

 

Број: I-02-128/2019  

У Куршумлији, 10.10.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                             Дејан Ловић,инг.машинства,ср. 

 

 



Страна   624             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  24     Датум: 10.10.2019.године 

10. 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 

бр.15/2016) и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/19),  

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 10.10.2019.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о именовању  вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

 За уређивање грађевинског земљишта  “Куршумлија” 

 

 

 

 

I Именује се  Саша Стевановић, дипломирани инжењер  машинства, за вршиоца дужности директора  

Јавног предузећа  За уређивање грађевинског земљишта 

“ Куршумлија”, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од једне 

године. 

 

II Решење објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

III Решење доставити именованом, Јавном предузећу За уређивање грађевинског земљишта “ 

Куршумлија” и архиви. 

 

Број: I-02-129/2019  

У Куршумлији, 10.10.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                             Дејан Ловић,инг.машинства,ср. 
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