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ГОДИНА 2019        БРОЈ 34               КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

               На основу члана 46. став 1., 2. и 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на својој  
седници одржаној дана  23.12.2019. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Саву Дошовићу, одборнику са изборне „Александар Вучић-
Србија побеђује“ престао мандат одборника у Скупштини општине Куршумлија 
пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке у форми оверене 
писане изјаве. 

 
II Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредби члана 46. став 1, 2 и 4. и члана 47. Закона о локалним изборима  
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. 
Одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине, а између две седнице 
подноси у форми оверене писане изјаве. О поднетој оставци одборника између две седнице 
скупштине јединице локалне самоуправе, Скупштина одлучује на првој наредној седници. 
 Како је Саво Дошовић између две седнице скупштине поднео оставку на место 
одборника у форми оверене писане изјаве, Скупштина општине је на седници одржаној дана 
23.12.2019.године одлучила као у диспозитиву ове одлуке. 
 Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба  Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
 

Број: I-02-178/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

2. 

            На основу члана 48. и члана 56.  Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011), члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019) и  Уверења о избору за одборника,  Скупштина 
општине Куршумлија на својој  седници одржаној дана 23.12.2019. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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I ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  мандат  одборнику  у СО Куршумлија   Мирославу Јовићу,  са 
изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“. 

 
II Ову Одлуку објавити  у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредби члана 48. Закона о локалним изборима, када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран,  мандат се додељује првом следећем 
кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника. Тај мандат кандидату 
додељује Изборна комисија и   издаје уверење о избору за одборника. Од кандидата се пре 
потврђивања мандата  прибавља писана сагласност да прихвата мандат.  
 Сагласно прописаној законској регулативи, Изборна комисија СО Куршумлија је 
мандат одборника  Сава Дошовића са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, 
коме  је мандат одборника престао подношењем оставке у форми оверене писане изјаве, 
доделила кандидату за одборника са поменуте изборне листе  Мирославу Јовићу и издала 
уверење о избору за одборника.  
  Комисија за административна питања СО Куршумлија је заседала дана  20.12.2019. 
године и у свом извештају предложила да се потврди  мандат за одборника  Мирославу 
Јовићу са поменуте изборне листе. 
 Скупштина општине Куршумлија је уважила извештај Комисије за административна 
питања и сходно члану 48. и члану 56. Закона о локалним изборима одлучила као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
                Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 
 

Број: I-02-179/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
   Дејан Ловић, инг.машинства ср.  

 

3. 

               На основу члана 46. став 1., 2. и 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на својој  
седници одржаној дана 23.12.2019. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Александри Чарапић, одборнику са изборне „Александар 
Вучић-Србија побеђује“ престао мандат одборника у Скупштини општине 
Куршумлија пре истека времена на које је изабрана, подношењем оставке у форми 
оверене писане изјаве. 

 
II Ову  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Према одредби члана 46. став 1, 2 и 4. и члана 47. Закона о локалним изборима  
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. 
Одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине, а између две седнице 
подноси у форми оверене писане изјаве. О поднетој оставци одборника између две седнице 
скупштине јединице локалне самоуправе, Скупштина одлучује на првој наредној седници. 
 Како је Александра Чарапић између две седнице скупштине поднела оставку на место 
одборника у форми оверене писане изјаве, Скупштина општине је на седници одржаној дана 
23.12.2019.године одлучила као у диспозитиву ове одлуке. 
 Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба  Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
 

Број: I-02-180/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

4. 

             На основу члана 48. и члана 56.  Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011), члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019) и  Уверења о избору за одборника,  Скупштина 
општине Куршумлија на својој  седници одржаној дана 23.12.2019. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат  одборнику  у СО Куршумлија   Светлани Младеновић 
Пешаковић,  са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“. 

 
II Ову Одлуку објавити  у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредби члана 48. Закона о локалним изборима, када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату 
са изборне листе коме није био додељен мандат одборника. Тај мандат кандидату додељује 
Изборна комисија и   издаје уверење о избору за одборника. Од кандидата се пре 
потврђивања мандата  прибавља писана сагласност да прихвата мандат.  
 Сагласно прописаној законској регулативи, Изборна комисија СО Куршумлија је 
мандат одборника Александре Чарапић  са изборне листе „Александар Вучић-Србија 
побеђује“, коме  је мандат одборника престао подношењем оставке у форми оверене писане 
изјаве, доделила кандидату за одборника са поменуте изборне листе  Светлани Младеновић 
Пешаковић и издала уверење о избору за одборника.  
  Комисија за административна питања СО Куршумлија је заседала дана  20.12.2019. 
године и у свом извештају предложила да се потврди  мандат за одборника Светлани 
Младеновић Пешаковић  са поменуте изборне листе. 
 Скупштина општине Куршумлија је уважила извештај Комисије за административна 
питања и сходно члану 48. и члану 56. Закона о локалним изборима одлучила као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
                Поука о правном средству:  Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 
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Број: I-02-181/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                          Дејан Ловић, инг.машинства ср. 

 

5. 
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Страна   973           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   974           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   975           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   976           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   977           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   978           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   979           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   980           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   981           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   982           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   983           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   984           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   985           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   986           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   987           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   988           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   989           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   990           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   991           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   992           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   993           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   994           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   995           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   996           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   997           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   998           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   999           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
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Страна   1003           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1004           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1005           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1006           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1007           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1008           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1009           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1010           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1011           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1012           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1013           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1014           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1015           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1016           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1017           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1018           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1019           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1020           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1021           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1022           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
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Страна   1025           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1026           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1027           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1028           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1029           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1030           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1031           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1032           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1033           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1034           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1035           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1036           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1037           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1038           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1039           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1040           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1041           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1042           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1043           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1044           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1045           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1046           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1047           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1048           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1049           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1050           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1051           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1052           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1053           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1054           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1055           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1056           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1057           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1058           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1059           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1060           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1061           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1062           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1063           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1064           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1065           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 



Страна   1066           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
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Страна   1068           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 

 

6. 

На основу члана 76. и 77. став 1.и 3.Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 21/2016,113/17,113/17-
др.закон,95/18) и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине 
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Куршумлија број 6/19) Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
23.12.2019.године, усвојила је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Куршумлија, на дан 20.децембра 
2019.године 
 

1. Радна места  службеника  
 

Начелник општинске управе службеник на положају  

Шеф одељења за привреду и локални економски 

развој 

самостални саветник 

Послови комуналног и саобраћајног инспектора Саветник  

Послови грађевинског инспектора-послови 

обједињене процедуре 

самостални саветник 

Послови просветног инспектора саветник 

Послови јавних набавки и капиталних пројеката  саветник 

Послови инспектора заштите животне средине самостални саветник 

Послови овлашћеног туристичког инспектора  саветник 

Послови из области локалног економског 

развоја 

самостални саветник 

Послови из области урбанизма и обједињене 

процедуре 

саветник 

Послови из области грађевинарства-обједињена 

процедура 

 саветник 

Регистратор саветник 

Послови јавних набавки везани за инвестиције саветник 

Послови одржавања јавне расвете референт 

Имовинско правни послови самостални саветник 

Послови пољопривреде и водопривреде самостални саветник 

Послови пољопривреде и водопривреде и 

планирања заштите од елементарних непогода 

саветник 
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Послови комуналног инспектора  сарадник 

Послови из области саобраћаја и регистратор 

стамбених заједница 

млађи сарадник 

Послови шефа одељења за друштвене 

делатности и општу управу 

самостални саветник 

Послови управљања људским ресурсима саветник 

Послови матичара млађи саветник 

Послови заменика матичара сарадник 

Послови бирачког списка и послови везани за 

спровођење мера активне политике 

запошљавања и еЗУП-а 

виши референт 

Послови вођења бирачког списка и грађанских 

стања 

саветник 

Послови из области борачко инвалидске 

заштите 

саветник 

Послови ликвидатуре борачко инвалидске 

заштите и послови заменика регистратора 

стамбених заједница 

сарадник 

Послови утврђивања права у првостепеном 

поступку и финансијски послови у области дечје 

заштите 

сарадник 

Административни послови дечије заштите виши референт 

Послови из области спорта сарадник 

Послови утврђивања права у првостепеном 

поступку енергетски заштићеног купца и 

послови регистра привредних субјеката 

 саветник 

Послови повереника за избеглице и миграције сарадник 

Послови везани за активно укључивање младих 

у локалној заједници-послови координатора 

канцеларије за младе 

саветник 

Послови техничког сарадника у канцеларији за 

младе 

виши референт 

Послови месних заједница млађи саветник 
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Послови техничке помоћи за потребе месних 

заједница 

виши референт 

Послови писарнице-картотека виши референт 

Канцеларијски послови виши референт 

Канцеларијски послови и послови народне 

одбране 

виши референт 

Канцеларијски послови архиве референт 

Послови ученичког и студентског стандарда и 

економата 

референт 

Послови протокола виши референт 

Канцеларијски послови и послови 

противпожарне заштите 

виши референт 

Послови месне канцеларије и месне заједнице-

заменик матичара 

сарадник 

Послови нормативне делатности и 

скупштински послови 

саветник 

Административни послови у служби за 

скупштину и општинско веће 

 саветник 

Административно-технички послови у служби 

за скупштину и општинско веће 

виши референт 

Шеф одељења за локалну пореску 

администрацију,буџет и финансије 

самостални саветник 

Административно технички послови у оквиру 

изворних прихода локалне самоуправе 

виши референт 

Послови пореског инспектора  

изворних прихода локалне самоуправе 

саветник 

Послови утврђивања локалних изворних 

прихода локалне самоуправе 

самостални саветник 

Послови наплате изворних прихода локалне 

самоуправе 

самостални саветник 

Пореска евиденција изворних прихода локалне 

самоуправе 

виши референт 
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Порески извршитељ изворних прихода локалне 

самоуправе 

виши референт 

Послови припреме и извршења буџета и 

финансијско материјални послови 

самостални саветник 

Финансијско рачуноводствени послови везани 

за инвестиције 

самостални саветник 

Послови трезора  самостални саветник 

Контиста виши референт 

Ликвидатор сарадник 

Благајник виши референт 

Књиговођа виши референт 

Послови буџетског инспектора самостални саветник 

 

 

Звања службеника Број извршилаца 

Службеник на положају 1 

Самостални саветник 13 

Саветник 15 

Млађи саветник 2 

Сарадник 15 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 16 

Референт 2 

 

2. Радна места намештеника 
 

Радна места намештеника Број извршилаца 

Дактилограф 2 

Послови домара 1 

Послови портира 1 

Послови обезбеђења 0 



Страна   1073           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 

Послови возача 1 

Послови на телефонској централи 1 

Послови помоћних радника на терену 2 

Послови експедиције-достава поште 5 

Послови хигијеничара 1 

 

 
3. Радни однос на одређено време        Број извршилаца    6 

                   (повећан обим посла) 

 
 
II Планирани број запослених за 2020. годину 
 
 

Службеници Бројслужбеника 

Службеник на положају 1 

Самостални саветник 14 

Саветник 20 

Млађи саветник 1 

Сарадник 16 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 17 

Референт 2 

 

 

  

Намештеници Број намештеника 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 11 

 

 

 

  

4. Радни однос на одређено време у кабинету председника општине и због 
повећаног обима посла 

                    

 

 

Стручна спрема Број извршилаца 

Помоћник председника општине 2 

ВСС 4 
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ВШС 1 

ССС 3 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 77.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 21/16,113/17, 113/17-др.закон,95/18 ) прописано је да се 
нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са 
нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима 
обезбеђеним буџетом. Ставом 3. овог члана предвиђено је да кадровски план у јединици 
локалне самоуправе усваја Скупштина Општине истовремено са одлуком о буџету јединице 
локалне самоуправе. 

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе општине Куршумлија за 2017.годину („Сл.лист општине Куршумлија, 
бр.16/17, 24/17), максималан број запослених на неодређено време у Општинској управи 
општине Куршумлија је 85 запослених и један запослени у Правобранилаштву општине 
Куршумлија. 

Кадровски план Општинске управе општине Куршумлија састоји се од приказа броја 
запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на 
неодређено време који су потребни у 2020.години и број запослених чији се пријем у радни 
однос на одређено време планира у Кабинету председника општине и због повећаног обима 
посла. 

        
Број: I-02-182/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

7. 

           На основу члана 9.  Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник 

РС”, брoj 30/2018),  и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12. 

2019. године, донела је 

O Д Л У К У  

 

I УСВАЈА СЕ  План развоја општине Куршумлија за период 2020.-2027. године, који је 

саставни део ове Одлуке. 

II Одлуку  објавити  у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-183/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 
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ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ПЕРИОД 2020-2027 

 

Садржај: 

1. КОНТЕКСТ И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 

ПЕРИОД 2020-2027 

2. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3. ВИЗИЈА ОПШТИНА 

4. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ОПШТИНЕ 

5. МЕРЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА И ДРУГЕ МЕРЕ ПО ПРАВЦИМА 

РАЗВОЈА  

 

 

1. КОНТЕКСТ И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ   

 

1.1. Контекст 

План развоја локалне самоуправе је у складу са Законом о планском систему плански 

документ најширег обухвата и највишег значаја за јединице локалне самоуправе. Закон 

прописује обавезу ЈЛС да израде и усвоје своје планове развоја до 1. јануара 2021. године. 

План развоја ЈЛС је дугорочни документ развојног планирања који за период од најмање 

седам година усваја Скупштина ЈЛС, а на предлог надлежног извршног органа ЈЛС. План 

развоја ЈЛС, према Закону, садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно 

жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак 

опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и 

средњорочним планом јединице локалне самоуправе. 

Предложене мере се детаљније разрађују средњорочним планом јединице локалне 

самоуправе и документима јавне политике, док је ЈЛС обавезна да годишњи извештај о 

спровођењу плана развоја ЈЛС припрема с у поступку прописаном за израду извештаја о 

спровођењу средњорочног плана.Истеком сваке треће календарске године од доношења, 

општинско веће ЈЛС утврђује предлог извештаја о учинцима спровођења плана развоја, који 

подноси на усвајање скупштини јединице локалне самоуправе, најкасније у року од шест 

месеци од истека тог рока 

Приликом израде Плана ЈЛС je дужна да води рачуна o њeговој усклађености и са планским 

документима донетим на републичком нивоу, водећи рачуна о изворним надлежностима 

ЈЛС у домену планирања, прописаних Уставом и законом. Урбани развој директно је повезан 

са одрживим економским растом и развојем, рационалним коришћењем земљишта, 

демографским променама и становањем, саобраћајем и техничком инфраструктуром, 

животном средином, културним наслеђем и свим осталим областима које су у надлежности 

ЈЛС. Стога је посебно важнa усклађеност развојног плана ЈЛС са Просторним планом ЈЛС . 

Израда Плана развоја општине Куршумлије подржана је кроз пројекат „Унапређење 

управљања и економског планирања на локалном нивоу у циљу спровођења циљева 

одрживог развоја у Републици Србији - Подршка успостављању система планирања и израда  

средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ који се спроводи у 5 оштина у 

Републици Србији. Пројекат се финансира из бесповратних средстава званичне развојне 

помоћи Републике Словачке (SlovakAid), а спроводи посредством Програма Уједињених 
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нација за развој у Србији (UNDP), док је стручну подршку у изради Плана развоја општине 

пружила је Стална конференције градова и општина (СКГО).  

План развоја општине Куршумлије за период 2020-2027. године не представља само први план 

развоја који је урађен за општину Куршумлија, већ је и међу пет првих планова развоја ЈЛС у 

Републици Србији који су израђени у складу са новим Законом о планском систему. Искуства 

стечена током његове израде послужити за додатну разраду и прилагођавање приступа који 

ће бити предмет примене у осталим локалним самоуправама у периоду након 2019. године. 

 

1.2. Процес израде 

 

Процес израде Плана развоја спроведен је кроз следеће главне фазе: 

1. Припремна фаза и организација процеса; 

2. Преглед и оцена постојећег стања; 

3. Дефинисање визије, односно жељеног стања; 

4. Дефинисање приоритетних циљева; 

5. Дефинисање мера; 

6. Успостављање институционалног оквира за спровођење Плана развоја ЈЛС; 

7. Усвајање плана развоја ЈЛС. 

 

 
Током припремне фазе донета је одлука о приступању изради документа, донесен план 

активности на изради плана и именован је тим да технички води целокупан процес израде 

плана.  Затим је урађена анализа заинтересованих страна - идентификовани су најважнији 

актери и анализирани њихов утицај  и значај који подручја за који се план израђује имају за 

њих. На основу анализе заинтересованих страна, успостављен је Форум Партнера као и 

утврђени  чланова тематских група који су укључени у различитим фазама израде 

документа.  

Утврђене се три тематске радне групе на бази тзв „стубова одрживог развоја“. Прва радна 

група је покривала питања из области као што су заштита животне средине, урбанизам и 

просторно планирање, саобраћај и енергетика. Друга група је покривала питања из области 

економског развоја, пољопривреде и тржишта рада, док је трећа група покривала остале 

области као што су образовање, култура, спорт, омладинска политика, социјална заштита и 

здравство. 
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Преглед  и оцена постојећег стања је први практичан корак у процесу и подразумевао је 

прикупљање и обраду података из примарних и секундарних извора. У оквиру овог корака, 

комбинацијом примарног (коришћењем упитника) и секундарног (прикупљањем података 

из званичне статистике) прикупљања података, за општину Куршумлија, урађене су следеће 

анализе: 1) Анализа економског развоја; 2) Социо-економска анализа пољопривреде; 3) 

Анализа сектора заштите животне средине, сектора енергетике, сектора саобраћаја и 

комуникације, сектора урбанизма, просторног планирања и грађевинарств; 4) Анализа 

области друштвеног развоја; 5) Анализа капацитета општине за финансирање 

приоритетних праваца развоја; 6) Анализа показатеља јавно комуналних предузећа. Такође, 

направљена веза са Циљевима одрживог развоја (Агенда 2030), кроз локализацију циљева и 

индикатора циљева одрживог развоја1. Анализа постојећег стања завршена је израдом тзв. 

SWOT матрице, која је развијена на радионици на којој су учествовали како чланови 

Општинског тима општине Куршумлија за израду Плана развоја, тако и чланови тематских 

радних група. 

Након завршекта овог процеса кренуло се у следеће кораке, као што је дефинисање визије, 

приоритетних циљева и мера  кроз радионице и кроз консултације са тематским групама. 

Визија која представља изјаву о жељеном стању у будућности добијена је процесом 

консултација на састанцима тематских група и партнерског форума. Она је дефинисана тако 

да с једне стране буде концизна, инспиративна и амбициозна али и достижна и корисна за 

следећи корак – дефинисање приоритених циљева развоја. 

Приоритетни циљеви су пројекције жељеног стања које доприносе остварењу визије, а 

постижу се спровођењем мера, односно групе мера,при чему се свака мера, односно група  

мера обавезно везује за конкретан посебан циљ. Приоритетни циљеви се утврђени тако да 

буду специфични, мерљиви, достижни, реални и временски одређени а на нивоу сваког циља 

дефинисани су показатељи исхода. 

Мере представљају активности чије се предузимање планира ради остварења приоритетних 

циљева, односно достизања постављене визије. Оне могу бити различите по својој врсти и 

начину деловања, а за остварење постављеног циља потребна је реализација једне или више 

мера, које могу бити међусобно условљена. У кратком опису мера одређен је очекивани 

временски рок за остваривање мера (кратки – у прве две године спровођења плана, средњи – 

од треће до пете године, и дуги – одшесте до осме године спровођења) као и одговорна 

страна за спровођење мера. Такође, утврђени ус и очекивани извори за финаснирање мера, а 

где је то било могуће и смислено дата је процена коштања сваке од мера. 

Дефинисања оквира за праћење, евалуацијуи извештавање са структуром одговорности је 

био завршни корак у изради документа и састоји су дефинисању активности и одређивање 

одговорности за спровођење Плана развоја. Оно укључује процесе праћења спровођења, 

извштавање о процесу спровођења и оцену спровођења Плана развоја.  

                                                           
1
Агенда 2030 је усвојена на самиту Уједињених нација одржаном 2015. године и представља јединствену стратегију која 

подразумева мобилизацију ресурса свих држава како би били остварени циљеви до 2030. Агенду чини 17 циљева, и у 
оквиру њих 169 подциљева мерених уз помоћ 231 показатеља којима се дају смернице свим државама које је потребно 
да их усвоје и прилагоде сосптвеним приоритетима. Циљеви одрживог развоја се спроводе не само на националном, 
већ и на регионалном и локалном ниву, а прилагођавање глобалних циљева нижим нивоима планирања посматра се 
као ”локализација циљева одрживог развоја”. Локализација се односи на то да локалне власти у процесу планирања 
подржавају циљеве одрживог развоја акцијама одоздо према горе и да заједно са представницима цивилног и 
приватног сектора локализују глобалне циљеве и стављају их у локални контекст, односно интегришу их у планове 
развоја свој локалне заједнице. 
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На крају, последњу фазу представља фаза усвајања Плана где тако дефинисан План развоја 

након завршних консултација усваја Веће ЈЛС које га подноси на јавну расправу након чијег 

сповођења тај предлог се подноси на усвајање Скупштини општине. 

 

2. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

 

2.1 ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ  

Општина Куршумлија налази се на југу Србије, уз административну линију са аутономном 

покрајином Косово и Метохија. Површина општине је 952 км2 и припада Топличком 

управном округу. Општина Куршумлија се граничи са општинама Блаце, Брус, Прокупље, 

Медвеђа,  Лепосавић и Подујево. Налази се на регионалном путу Ниш – Приштина, на 77 

километара удаљености од Коридора X. Општина је путним правцем преко Блаца 

саобраћајно повезана са Брусом, Крушевцом и географским простором Шумадије и Београда.  

 

2.2 ИСТОРИЈАТ ОПШТИНЕ  

Општина Куршумлија има богату историју. У римско време Куршумлија се звала Ад Финес 

(превод: град на крају света). Касније је име града промењено у Топлице, а према 

историјским изворима разлог томе је вероватно богатство вода и река на територији 

општине (воде, реке и притоке Куршумлијске, Луковске и Пролом бање).Са стварањем 

српске државе у Средњем веку и Немањићима, Куршумлија носи име Беле Цркве, по бројним 

манастирима и црквама, које су биле покривене оловом и биле видљиве далеко и у ноћним 

условима. Данашњи назив општине потиче из отоманског периода, када су Турци 

прихватили локални назив општине: Куршунлу клисе.  

Из богатог историјског наслеђа Куршумлије свакако се издвајају верски објекти – цркве и 

манастири, са историјском симболиком, дубоко урезани како у локалну тако и у ширу 

националну традицију.Реч је о јединственим верским целинама, као што су манастир Св. 

Николе, изграђен у доба Стевана Немање и остаци манастира Свете Богородице (задужбина 

Стевана Немање, саграђена 1159. године).Манастир је грађен у седамдесетим годинама XII 

века и припада групи најстаријих српских манастира.Бела црква из славног Немањићког 

периода била је седиште Белоцркванске епископије и седиште архиепископије Српске 

патријаршије.Манастир се налази на једном од најлепших места у граду, на узвишењу и на 

месу које симболизује престанак рата комуниста и монархиста у XX веку. 

Од оснивања модерне српске државе Куршумлија је била средиште отпора и изнедрила 

бројне јунаке из Топличког устанка. Ослободилачки покрет „Гвоздени пук“ у Куршумлији је 

имао своју главну базу.  У време Првог светског рата, при повлачењу ка Албанији у њој су 

боравили како српска војска тако и значајни књижевници предратне Србије. Бранислав 

Нушић је једно од својих најзначајнијих дела „Сумњиво лице“ писао у хотелу „Европа“ у 

центру Куршумлије, објекту који и дан данас, додуше са другачијом наменом, постоји. После 

Другог  светског рата Куршумлија се развила као индустријски град, који је већ деведесетих 

година XX века доживео економску судбину највећег дела државе услед промене система, 

ратова у окружењу и економских потешкоћа на републичком нивоу.  

 

2.3 ДЕМОГРАФИЈА   

Општина Куршумлија је по попису из 2011.године имала 19.231 становника, што је значајно 

мањи број у односу на попис становништва из 2002. године када је општина имала 21.608 

становника. Тренд пада броја становника општине започео је после 1953.године (када је 

Куршумлија имала 39772 становника) а према доступним подацима наставио се у још 
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драстичнијој форми и после последњег обављеног пописа из 2011. године. Према проценама 

у 2016.години број становника општине био је на нивоу од 18.006 становника, у 2017. 

години на нивоу од 17.787 становника, да би у 2019. години био смањен на 17.319 

становника. Овакав драстичан пад броја становника резултат је великих миграција 

становника у веће градове у земљи, као и у иностранство, пре свега због лошег стања 

привреде, високе незапослености и смањених шанси за запошљавање. Процеси који су 

допринели паду броја становника општине су и старење становништва и  пад броја рођене 

деце.  

Срби чине велику већину становиштва:  18.528 од укупно 19.231 становника по подацима из 

последњег пописа.  Значајније етничке групе су и Роми (339 становника, односно 1,76%) и 

Црногорци (47 становника односно 0,24%).  

Демографска слика Куршумлије је лошија у односу на демографску слику Србије када су у 

питању основни демографски подаци општине и просека на нивоу Републике. Стопа 

природног прираштаја је у Куршумлији на нивоу -9 (републички просек је -6) док је удео 

становништва старијег од 65 година у локалној популацији веће од републичког просека 

(153 у односу на 142 на републичком нивоу). Када је реч о уделу деце до 14 година у 

локалној популацији Куршумлија има 13% док је републички просек 14,4%.  

Нешто блаже разлике у вредностима основних демографских података идентификују се када 

је у питању просечан број чланова домаћинства, очекивано трајање живота живорођених, 

просечна старост у годинама, индекс старења и проценат заступљености старијих 

становника од 80 година у локалној популацији у односу на републички просек. Просечан 

број чланова домаћинства у Куршумлији је 2,7, а удео становништва старијег од 80 година у 

односу на републички просек (3,6) је незнатно нижи (3,4). Такође, заступљеност Рома у 

укупном становништву општине је нижа од просека Србије (2,05 на националном нивоу, а у 

Куршумлији 1,76) иако је ромска популација друга по заступљености етничка група у 

популацији Куршумлије. У поређењу са националним просеком, када су у питању основни 

демографски подаци општина Куршумлија има исти проценат становништва радног узраста 

као и онај који постоји на нивоу Републике Србије.  

Структура становништва општине Куршумлија је слична структури становништва Србије уз 

разлику у томе да је у Куршумлији више заступљено старо становништво и да има мање 

деце. 

Општина је изузетно разуђена у територијалном смислу и обухвата 90 насељених 

места.Припада групи најређе насељених општина са ниском стопом густине насељености (23 

становника на км2).Становништво је све више концентрисано у градском делу општине док 

су села углавном напуштена. 

 

2.4 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Саобраћајна инфраструктура је од изузетног значаја за општину Куршумлија имајући у виду 

величину територије општине и велику разуђеност насеља.Најзначајнија саобраћајница 

пролази кроз територију општине – магистрални пут Ниш – Приштина, али чини мали удео у 

укупној дужини путева.Преко територије општине пролази део железничке пруге Ниш – 

Приштина, који није у функцији. 

Водоводна мрежа је изграђена у два „таласа“ градње: првом- тридесетих година XX века и 

друга, у периоду од 60-тих до 80-тих година XX века. Новија мрежа изграђена је од 

пластичних цеви док је претходна израђена од челичних, гусаних и азбестних цеви, односно 

данас неадекватних материјала.Проценат азбестних цеви износи 35% укупне градске 

мреже.Град – централни део општине снабдева се из једног изворишта. Изграђен је  нови 
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резервоар значајног капацитета и залихе воде подмирују потребе водоснабдевања. 

Максимална потрошња у 2018. години у градском водоводу износила је око 90 литара у 

секунди, што обезбеђује ниво задовољавајуће производње, али су због застарелости 

водоводне мреже присутни велики губици воде (20% до 30% у зависности од периода). Вода 

из јавног водовода градског насеља Куршумлија у 2017.години била је неисправна по 

питању микробиолошких параметара на 5,5% узорака.  

Општина нема депонију и не постоји организовани систем управљања отпадом на 

територији општине.Отпад се организовано сакупља само у градској средини општине а не 

постоји систем локалне рециклаже отпада. Проблем представља чињеница да сеоске 

средине нису „покривене“ организованим одношењем отпада. Еколошки проблем 

представља постојање дивљих депонија и сметлишта, а локални органи немају механизме 

контроле депонија и сметлишта.Отпад који производе активни привредни субјекти и 

здравствене установе се организовано сакупља и одлаже. 

 

2.5 ОБРАЗОВАЊЕ  

Образовна структура у општини Куршумлија је изразито лоша јер скоро половина 

становништва има завршено основно-школско образовање или је без образовања (45% 

становништва: 19% без школе или са непотпуном основном школом и 27% становништва са 

завршеном основном школом). У образовном смислу најзаступљенија је популација са 

завршеном средњом школом (чак 45%), а најмање заступљено је становништво са вишем 

или високим образовањем (10% локалне популације). У поређењу са образовном структуром 

на националном нивоу општина Куршумлија има значајно више становника без школе, са 

непотпуном основном школом или са основном школом у односу на образовну структуру 

становништва на националном нивоу и значајно мање становника са средњом школом и са 

вишим и високим образовањем у односу на образовну структуру Србије. Такође, учешће 

неписмених је више у Куршумлији у поређењу са Србијом, посебно уочљиво код женске 

популације. У Куршумлији је удео неписмене женске популације двоструко већи у поређењу 

са просеком и бројем на нивоу Републике Србије. 

Слична ситуација је и када је у питању компјутерска писменост.Проценат компјутерски 

писмених лица у општини износи свега 23%, а 13% становника су делимично компјутерски 

писмена лица.Скоро две трећине становника (64%) припадају групи компјутерски 

неписмених лица.У односу на просек на нивоу Србије, Куршумлија има мање компјутерски 

писмених лица и лица која делимично познају рад на рачунару а више компјутерски 

неписмених лица. 

На територији општине основана је и ради предшколска установа : ПУ „Сунце“, која нема 

потребан капацитет за обухват деце вртићког и предшколског узраста превасходно зато јер 

установа нема никаквих капацитета за пријем деце у ванградским насељима. Број уписане 

деце је преко установљених норматива (20% више уписаних у односу на норматив).Треба 

нагласити да су капацитети за пријем предшколске установе у сталном порасту. Тренутно је 

у два објекта ПУ „Сунце“ смештено укупно 320 деце. Обухват деце предшколским 

образовањем је низак, с тим да је обухват узрастом до поласка у предшколски припремни 

програм нижи од републичког а виши од окружног просека.За разлику од праксе на 

републичком нивоу у предшколском образовању на територији општине доминира концепт 

целодневног програма и нема развијених облика флексибилних или алтернативних 

програма. 

У Куршумлији постоје две основне школе: ОШ „Дринка Павловић“ и ОШ „Милоје Закић“ које 

имају и 13 подручних одељења односно испоставе у сеоским подручјима општине. Стопа 
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обухвата основним образовањем односно број деце узраста за полазак у основну школу која 

похађају први разред основне школе у односу на укупан број деце узраста за полазак у школу 

у Куршумлији је врло ниска (испод 90%). Стопа завршавања основне школе је виша од 

републичког просека (97,5%). У систему основног образовања нема услова за образовање 

деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом јер не постоје специјалне школе нити 

развојне групе при редовним школама. 

На територији општине Куршумлија налазе се две средње школе: Економско-техничка 

школа и Гимназија. Укупан број ученика у Економско-техничкој школи је 370  ученика, док 

Гимназију похађа 480 ученика. Обе средње школе смештене су у исту зграду у централном 

делу општине. 

 

2.6 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

Општина Куршумлија пружа једну услугу социјалне заштите : помоћ у кући за старије и 

одрасле. Услугу пружа недржавни пружалац: Удружење особа са инвалидитетом, који 

ангажује за пружање ове услуге 22 неговатељице. Услуга се финансира из средстава 

наменског трансфера и из средстава буџета општине Куршумлија. 

Неопходно је нагласити да су капацитети Центра за социјални рад општине Куршумлија за 

администрирање социјалне заштите повољнији у односу на просек Србије у смислу мањег 

броја корисника и уопште становника у односу на број стручних радника у ЦзСР. 

У 2018.години укупни расходи за услугу социјалне заштите : помоћ у кући за старије и 

одрасле особе износили су 11,93 милиона динара (7 милиона динара из средстава наменског 

трансфера а 4,93 милиона динара из средстава буџета општине). Услуга помоћ у кући за 

старе и одрасле особе пружа се за укупно 98 корисника месечно, односно за 85 

домаћинстава. Корисници услугу су доминантно старија лица (51 корисник је старији од 80 

година, а само 12 лица има мање од 65 година). У структури корисника ове услуге 

доминирају жене (67 од укупно 98, односно 68%).До 2018.године дошло је до значајног 

повећавања броја корисника ове услуге као и извора финансирања, и то како из самог буџета 

општине Куршумлија, тако и са нивоа Републике, који услуге социјалне заштите финансира 

путем наменских трансфера.  

Доступност ове услуге социјалне заштите, према последње расположивим подацима (из 

2015. године) била је, мерено општом стопом обухвата, виша од просека у Републици Србији 

(2,13%). Хипотетичка стопа обухвата била је значајно нижа од просека (0,42%).  

Од програма новчаних давања општина Куршумлија је у 2018.години обезбедила средства 

искључиво за материјалну помоћ угроженим лицима односно породицама. За новчана 

давања је укупно обезбеђено 2,26 милиона динара, односно 1,82 милиона динара за новчана 

давања уз проверу дохотка и имовине и 440 хиљада динара за новчана давања корисницима 

новчане социјалне помоћи са националног нивоа. У претходној години (2018) општина није 

обезбедила нити издвојила средства за новчана давања угроженим групама, новчана давања 

поводом рођења деце, новчана давања за помоћ у натури и новчана давања за народну 

кухињу. 

Обухват становништва новчаном помоћи у општини Куршумлија је на нивоу просека Србије, 

док је обухват дечијим додатком дупло виши од просека на нивоу Србије. Удео корисника 

новчане социјалне помоћи у укупној популацији општине је 3,5%, док је удео корисника 

дечијег додатка у укупној популацији деце 40,9 %(републички просек је 21,3%).  

 

2.7 КУЛТУРА 
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Једина установа културе на територији општине је Народна библиотека.Она поседује богат 

књижевни фонд (више од 35000 књига), легат Војина Шуловића, организује културне и 

уметничке догађаја у локалној средини.Функционише у новим просторијама, у добрим 

условима имајући у виду недостатке претходног објекта у коме је била смештена.За 

обликовање и вођење активније и квалитетније културне политике на нивоу општине од 

кључног значаја је завршетак изградње раније започетог Дома културе у Топличкој улици. 

 

2.8 ПРИВРЕДА 

Према степену развијености јединица локалне самоуправе за 2014.годину, општина 

Куршумлија спада у групу девастираних подручја, односно општина чији је степен 

развијености испод 50% републичког просека. Привредно-економски проблеми у општини 

Куршумлија односно драстичан пад запослености у последњих двадесет година резултат је 

економске кризе, лоше спроведене приватизације као и кризе настале након распада 

Југославије. Број привредних субјеката и стопа запослености драстично су смањени, па је 

број запослених на територији општине Куршумлија данас дупло мањи него половином 

деведесетих година XX века.  

С обзиром на проблематичне факторе привредног окружења (смањење радне снаге, 

миграције, незапосленост), основни правци развоја привреде на територији општине 

Куршумлија базирају се на искоришћавању природних богатстава, пре свега на даљем 

развоју туризма, развоју пољопривреде (воћарства и сточарства), дрвне индустрије и 

искоришћавању обновљивих извора енергије. 

Према подацима из 2018.године у општини Куршумлија послује 167 активних привредних 

субјеката и 529  предузетника. Број привредних друштава и предузетника се из године у 

годину повећава,  те је у 2018. години у односу на 2015. годину број привредних субјеката 

повећан за 20% (са 138 субјеката у 2015. години на 167 у 2018. години) а број предузетника у 

истом периоду порастао је за нешто мање од 10% (2015. године регистровано је 483 

предузетника, а 2018. године 529).  

Носиоци привредног развоја општине Куршумлија су предузећа „Планинка А.Д“ и „Симпо 

ШИК“ Д.О.О, који запошљавају највећи број радника на територији општине. Привредни 

развој обезбеђују и привредна друштва, предузећа и предузетници у области металне 

индустрије, текстилне индустрије, пољопривреде, дрвне индустрије, трговине, саобраћаја и 

транспорта и пекарске индустрије. 

Укупан број запослених у општини Куршумлија, према подацима из 2018.године је 3.997 

лица. У структури запослених доминирају запослени у правним лицима (привредна 

друштва, установе, задруге и др. организације) са 76%, 18% су приватни предузетници а 6% 

запослених у регистровани индивидуални пољопривредници. Највећи број запослених ради 

у прерађивачкој индустрији (29%), сектору здравствене заштите (12,5%), државној 

администрацији (11,5%) и трговини (9%). Треба напоменути да је стопа запослености (која 

се израчунава односом броја запослених и укупно активног становништва) прилично висока 

и износи 72%, према подацима из пописа становништва из 2011.године. Број запослених на 

територији општине је у поређењу са 2015.годином смањен за нешто више од 2% (4.094 

запослених у 2015. години).   

Према подацима Националне службе за запошљавање укупан број незапослених лица на 

крају 2018.године у општини Куршумлија износио је 2.582 лица. У односу на податке из 

пописа спроведеног 2011.године број незапослених лица повећан је за 43%. Број 

незапослених на 1000 становника креће се на нивоу од 100 незапослених.Од укупног броја 

незапослених 36% чини неквалификована радна снага, а у оквиру квалификоване радне 
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снаге доминирају незапослени са средњом стручном спремом (око 30%) и високом стручном 

спремом (8% од укупног броја незапослених). 

 

2.9 ТУРИЗАМ 

Туризам представља значајну привредну грану и видљиво растући сектор у општини 

Куршумлија. Међутим, бројни природни ресурси на територији општине нису довољно и 

продуктивно искоришћени у туристичке сврхе. Најзначајнији туристички потенцијал 

општине представљају три бање: Пролом бања, Луковска бања и Куршумлијска бања. Ове 

бање су стожери развоја туризма, пре свега здравственог и спа туризма на територији 

општине. 

Пролом бања поседује значајне лековите изворе и вода из Пролом бање благотворно делује 

код низа обољења. Позната је по лековитој води: Пролом води, која припада реткој групи 

вода високих балнеолошких вредности. Богата је и блатом, јер земља локалитета Пролом 

бања пролази кроз три стадијума припреме пре него што се користи за терапијско лечење. 

Најзначајнији објекат у Пролом бањи је хотел „Радан“, капацитета 440 лежаја, у коме се 

налазе базени, спортски терени, а бањска вода је уведена у све собе хотела. Такође, 

категорисан је солидан број лежаја за пријем гостију у домаћој радиности. 

Луковска бања се налази на обронцима планине Копаоник и са својих 681м надморске 

висине представља највишу бању у Србији. Поседује обиље извора минералних вода (37 

познатих извора), нетакнуту природу у околини и богата је чистим планинским ваздухом.По 

броју извора минералних вода различитог састава и температуре и њиховој издашности 

(преко 100л у секунди) спада у најбогатије у земљи.Луковска бања је позната и по вировима, 

малим базенима за локалну хидро-балнео и пелоидо терапију. У Луковској бањи постоје два 

хотела: хотел „Јелак“ и хотел „Копаоник“. Хотел „Јелак“ располаже са 84 собе, док хотел 

„Копаоник“ располаже са 63 собе и 4 апартмана.  

Компанија „Планинка“ А.Д је управљач и власник хотела у Пролом и Луковској бањи, као и 

фабрике за паковање природне Пролом воде и болница за рехабилитацију у обе бање. 

Такође, ова компанија је и старалац споменика природе Ђавоља Варош. „Планинка“ А.Д 

управља и хотелом у Куршумлијској бањи, који је у нефункционалном стању а који је од 

стране „Планинке“ А.Д. недавно прибављен у својину куповином на приватизационом 

тендеру. Куршумлијска бања се налази 11км од центра Куршумлије.Била је позната још у 

римском добу и има више врста лековитих вода чије се температуре крећу од 14 до 68 

степени. 

Поред бања и потенцијала за даљи развој бањског туризма, општина Куршумлија има на 

својој територији и Ђавољу варош, атрактивни  и међународно значајни локалитет, који је 

Влада Републике Србије прогласила за  природно добро од изузетног значаја и ставила у 

прву категорију заштите: споменик природе. У оквиру Ђавоље вароши заштићено је 67ха 

површине, а покренута је и иницијатива да се заштити укупно 1014 ха.Шири природни 

амбијент локалитета Ђавоља варош има јак туристички капацитет због живописног и 

питомог окружења, евидентираних остатака насеља, старих цркава, гробаља и рударских 

јама. 

Број туриста који посећују општину Куршумлија (пре свега бање на њеној територији) је у 

сталном порасту.У 2018.години општину је посетило укупно 31.471 туриста, од чега је 80% 

домаћих туриста. Број туриста у 2018.години је за скоро 15% већи у односу на број туриста 

из 2015. године (у 2015. години износио је 27.170) и око 10% већи у односу на број из 2016. 

године (у 2016. години износио је 27.856). Куршумлија је у 2018.години бележила према 

доступним статистичким подацима укупно 177.085 ноћења туриста, од чега је око 90% 
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ноћења домаћих туриста. Просечан број ноћења туриста је у периоду од 2015.до 2018. године  

на нивоу између 6,1 (у 2018. години) и 6,4 (у 2016. и 2017. години).  

Куршумлија има релативно низак број лица која раде у угоститељском сектору по глави 

становника и он износи 5,4 запослена на 1000 становника, што је недовољно за озбиљнији 

даљи развој туризма. За даљи развој туризма неопходна је подршка актерима у туристичком 

сектору, улагање у смештајне капацитете и угоститељске објекте, јачање инвестиција у 

туристичке потенцијале, унапређење туристичке понуде и улагање у људске ресурсе. 

 

2.10 ПОЉОПРИВРЕДА 

Укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија, према 

подацима из 2012.године износи 35.382 ха (37,16% укупне површине општине). 

Искоришћено је свега 39,92% а пољопривредна производња се одвија на индивидуалним 

пољопривредним газдинствима.  

Доминантна пољопривредна производња је производња воћа, која преузима примат над 

сточарством, којим се становништво традиционално бави. Укупна површина под воћњацима 

је 1868 х, од чега је 1260 ха плантажних а 608 ха екстензивних. Од воћних култура највише се 

гаје шљиве, малине и купине, а евидентирано је развијање виноградарства. 

Сточарска производња има честе осцилације због неповољних тржишних услова, недостају 

прерађивачки капацитети, нема млекара ни капацитета за прераду меса. 

 

2.11 ФИНАНСИЈСКИ И БУЏЕТСКИ КАПАЦИТЕТИ ОПШТИНЕ  

Општина Куршумлија нема довољну финансијску самосталност да се финансира из изворних 

и уступљених прихода, већ у великој мери зависи од наменских трансфера републичког 

нивоа власти.Финансирање расхода из буџета општине првенствено је утемељено на 

ненаменском трансферу из републичког буџета, који удео у приходима чини скоро 50% 

укупних новчаних прилива општине годишње.Ова ситуација значајно отежава могућност 

финансирања капиталних пројеката на територији општине. 

Буџет општине је у тренду раста када су у питању приходи и расходи, а значајно је 

напоменути да се бележи стални тренд раста изворних и уступљених прихода општине (у 

2017. години  остварени изворни и уступљених приходи били су за 30% већи него у 2015. 

години; 320,3 милиона динара).  Вредност слободних средстава, као и проценат слободних 

средстава за капиталне издатке у односу на реализовани обим буџета без наменских 

трансфера су у сталном порасту.Вредност слободних средстава за капиталне издатке у 

2017.години била је за 50% већа у односу на 2015. годину, а проценат слободних средстава у 

две поредбене године био је три пута већи (9,86% у односу на почетних 3,85% из 2015. 

године).  

Финансирање инвестиција у функцији реализације циљева економског и социјалног развоја 

захтева повећавање реалног капацитета за финансирање. Општина Куршумлија била би у 

повољнијој ситуацији да финансира инвестиције уколико се фокусира на уштеде у 

расходима функционисања и, или, да повећа приходе, и то превасходно оне на које има 

директан регулаторни утицај: повећање запослености у општини, повећање прихода од 

пореза на имовину, повећање прихода од општинске имовине и др.  

Кредитни потенцијал општине је повољан и респектабилан будући да је, према подацима 

(последњи јавно доступни податак, 31.12.2017.г.), ниво задужености општине по основу 

кредита и зајмова 0,00 динара. Општина може да се задужи код пословних банака у земљи на 

износ дугорочног кредита за финансирање капиталних издатака до 202 милиона 

динара.Финансијски капацитет општине може се проширити развијањем способности и 
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успешности у конкурисању код виших нивоа власти и осталих донатора (ЕУ фондови) за су-

финансирање пројеката капиталног инвестиционог карактера. 

Укупна вредност директних и индиректних могућности буџета, укључујући јачање 

финансијског капацитета и кредитног потенцијала за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода може да износи 1,745 милиона динара.Процена капацитета је 

израђена уз претпоставку да је проценат сопственог учешћа код капиталних пројеката на 

конкурсима до 20%. 

 

3. ВИЗИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

Општина Куршумлија је привлачна и јединствена туристичка дестинација на простору 

Србије која кроз  стални раст броја туриста улази  у групу од  десет   најпосећенијих 

општина у земљи и обезбеђује повољан инвестициони амбијент, квалитетне 

друштвене садржаје и услуге и угодан живот својих грађана у здравој и очуваној 

животној средини 

 

4. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

Развојни правац:  

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Развојни правац:  

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Развојни правац: 

УРБАНИ РАЗВОЈ И 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Приоритетни циљ 1: 

Куршумлија је привлачна и 

јединствена туристичка 

дестинација која се 

позиционира у групу од 10 

најпосећенијих локалних 

самоуправа у Србији  

Приоритетни циљ 1: 

Повећан обухват 

предшколским образовањем 

Приоритетни циљ 1: 

Унапређење управљања 

отпадним водама  

 

Приоритетни циљ 2: 

Куршумлија је инвестициона 

дестинација која привлачи 

нове инвестиције и ствара 

повољан пословни амбијент 

за улагања 

Приоритетни циљ 2: 

Квалитетни услови основног 

образовања   

Приоритетни циљ 2: 

Модернизација водоводне 

мреже  

 

Приоритетни циљ 3: 

Подршка развоју 

пољопривреде 

 

Приоритетни циљ 3: 

Увођење нових и проширење 

пружања постојећих услуга 

социјалне заштите 

Приоритетни циљ 3: 

Одрживо управљање 

чврстим отпадом  

 

Приоритетни циљ 4: 

Подршка повећавању 

запослености у општини 
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Куршумлија    

 

5. МЕРЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА И ДРУГЕ МЕРЕ ПО ПРАВЦИМА 

РАЗВОЈА  

 

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 1 : ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

 

Приоритетни циљеви: 

 

5.1  Приоритетни циљ 1: Куршумлија је привлачна и јединствена туристичка 

дестинација која се позиционира у групу од 10 најпосећенијих локалних самоуправа у 

Републици Србији 

Приоритетни циљ бр. 

1 

Индикатори  Почетно стање  Жељено стање  

 Број домаћих туриста   25.000 38.000 

Број страних туриста 5.000 12.000 

Просечан број ноћења домаћих 

туриста 

6,4 9,0 

 

Опис приоритетног циља 1: Туризам има посебан значај у будућој социо-економској 

перспективи општине јер представља растућу привредну грану и општина има низ 

значајних компаративних предности (три бање, Ђавоља варош, богата културно-историјска 

баштина, цркве и манастири). Подршком развоју туризма обезбеђује се даља изградња 

Куршумлије као туристичке дестинације на националном тржишту и охрабрују приватне 

компаније и предузетници да наставе са улагањем у туристичке објекте и просторе. У 

условима појачане и интензивне конкуренције од посебне важности је да се општина 

Куршумлија усмери на обезбеђивање конкурентне и унапређене туристичке понуде , 

посебно у сегментима развоја туризма који су у последњем периоду били запостављени. Овај 

циљ могуће је реализовати значајним повећавањем буџетских издвајања за туризам, 

јачањем Туристичке организације општине и укључивањем општине у окружне и 

регионалне облике сарадње и кластере. Значајну улогу у реализацији овог циља имаће 

стварање бољих односа свих актера у локалној заједници са интересима у области туризма: 

јавне власти односно општине и њених организација, приватног односно пословног сектора 

и удружења грађана.  

Веза са ЦОР:  

Циљ 8  : Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојанствен 

рад за све  

8.9 До 2030.развити и имплементирати политике које промовишу одрживи  туризам који 

ствара радна места и промовише локалну културу и производе  

 

Мере: 

 

5.1.1  
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Мера 1: Развијање локалне туристичке политике  

Опис мере: Амбиција је да се реализацијом ове мере развој туризма у општини базира на 

стратешким опредељењима и документима, усвојеним од стране надлежних органа, како би 

се локална туристичка политика креирала и водила у складу са јасно дефинисаним 

циљевима. План је да се усвоје нови стратешки и програмски документи, путем којих би се 

прецизирала улога свих актера у туристичкој области и евидентирале одговорности и 

обавезе локалних органа власти и организација (Програм развоја туризма, План 

промотивних активности, Стратегија брендирања општине Куршумлија као туристичке 

дестинације). 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија - СО Куршумлија; Туристичка организација  

Временски рок за реализацију: кратки (до 2 године) 

 

5.1.2 

Мера 2: Ширење туристичке понуде и увођење нових туристичких производа у 

туристичку понуду општине  

Опис мере: За потпуну тржишну валоризацију потенцијала које Куршумлија на туристичком 

тржишту има неопходно је ширење туристичке понуде и увођење нових туристичких 

производа у туристичку понуду општине. Недовољно искоришћени туристички потенцијали 

попут цркава, манастира и објеката од националног културног значаја неопходно је 

унапредити (обновити, реконструисати и осавременити) и укључити у постојећу туристичку 

понуду како би се остварио повећани интерес за општину као туристичку дестинацију. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; Туристичка организација  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.1.3 

Мера 3: Унапређење стања туристичких локалитета и места  

Опис мере: Изузев неколико најпосећенијих објеката туристичке привреде у општини 

Куршумлија (хотели у Луковској и Пролом бањи, Ђавоља Варош) остала туристичка места и 

локалитети захтевају улагање у обнову и приступну инфраструктуру. Циљ је да се квалитет 

локалитета и места подигне, да се учине атрактивнијим и да се приступ туристичким 

локалитетима и местима унапреди.Спровођење ове мере изискује финансијска улагања од 

стране општине, али је реализација ове мере од изузетног значаја за ширење туристичке 

понуде општине и реализацију циљева из докумената локалне туристичке политике. 

Одговорни субјекат: Туристичка организација 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.2 Приоритетни циљ 2: Куршумлија је инвестициона дестинација која привлачи нове 

инвестиције и ствара повољан пословни амбијент за улагања  

Приоритетни циљ 

бр.2 

Индикатор Почетно стање  Жељено стање 

 Број нових инвестиција на 

територији општине  

0 5 

Број одобрених финансијских 

субвенција за компаније и 

инвеститоре  

 

0 

 

50 
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Број новоотворених предузећа у 

области дрвне индустрије  

9 20 

 

Опис приоритетног циља 1: Тренутно стање се одликује изузетно лошим 

карактеристикама када је у питању број привредних субјеката заинтересованих за улагање 

на територији општине иако постоји снажна индустријска и произвођачка традиција 

општине. Повећање броја инвестиција у општини Куршумлија је од изузетног значаја за  

повећавање запослености и смањивање одлива становништва. Овај циљ могуће је остварити 

фокусирањем на стварање повољније пословне климе кроз отварање индустријске зоне, 

увођење подстицаја за нове инвестиције и подршку конкурентним сегментима локалне 

привреде.Амбиција је да се унапреди инвестициони амбијент и подигне инвестициона 

атрактивност општине и изгради конкурентска позиција на подручју Јужне Србије. 

Реализација овог циља захтева озбиљна финансијска улагања и у значајној мери зависиће и 

до фактора на које општине није у могућности да утиче (брзина изградње ауто-пута Ниш - 

Приштина, ниво одлива радне снаге са територије општине). 

Веза са ЦОР:  

Циљ 9 : Индустија, иновације и инфраструктуре: Изградити издржљиву инфраструктуру, 

промовисати одрживу индустријализацију и подстицати иновативност 

9.1 Развити квалитетну, поуздану, одрживу и прилагодљиву инфрастуктуру, укључујући 

регионалну и међуграничну инфраструктуру, како би се подржали економски развој и 

људско благостање, са фокусом на јефтином и једнаком приступу за све  

 

Мере: 

5.2.1 

Мера 1: Отварање индустријске зоне 

Опис мере: У оквиру реализације ове мере од примарног значаја за реализацију утврђеног 

приоритетног циља 1, општина Куршумлија ће обезбедити земљиште у близини саобраћајно 

доступне локације (сеоске средине уз магистрални пут, на деоници Прокупље-Куршумија) и 

комуналну и енергетску инфраструктуру. Ова мера подразумева и активности на 

оглашавању индустријске зоне преко надлежног одељења Општинске управе (маркетинг 

Куршумлија као нове инвестиционе дестинације) и поједностављивање процедура 

започињања пословања. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумија 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.2.2 

Мера 2: Установљавање система подстицаја за улагања и нове инвестиције 

Опис мере: Скупштина општине Куршумлија донеће одлуку о одобравању локалних 

подстицаја - финансијских субвенција за компаније и инвеститоре које отварају нову 

производњу или пословање на територији општине под условом да запошљавају најмање 10 

радника са територије општине. Подстицаји ће се обезбедити у буџету општине, у оквиру 

општијег програма подстицања инвестиција на територији општине Куршумлија. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија;  Скупштина општине Куршумлија 

Временски рок за реализацију: кратки (до 2 године) 

 

5.2.3 
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Мера 3: Подршка развоју дрвне индустрије 

Опис мере: Предвиђена је кредитно-пословна подршка са циљем унапређења рада 

постојећих предузећа и укрупњавања поседа, суфинансирање испуњавања техничких 

стандарда за пласман производа дрвне индустрије, помоћ за унапређење постојећих и 

изградњу нових производа, као и стимулације - субвенције за сертификацију, израду студија 

и пројектно-техничке документације. Реализацијом ове мере обезбеђује се повољнији 

амбијент за повећавање броја предузећа у овом привредном сектору. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија  

Временски рок за реализацију: кратки (до 2 године) 

 

5.3 Приоритетни циљ 3: Подршка развоју пољопривреде 

Приоритетни циљ 

бр.3 

Индикатори  Почетно стање  Жељено 

стање 

 Број новооснованих задруга 0 10 

Број новооснованих фарми 0 15 

 

Опис приоритетног циља 3: Развојни потенцијал пољопривреде упркос богатом 

пољопривредном земљишту, великим и квалитетним пашним површинама и еколошки 

чистој средини на територији општине није довољно искоришћен. Циљ је да се 

пољопривреда учини битнијом привредном делатношћу у општини уз рад на елиминисању 

узрока који су довели до чињенице да постоје све лошији услови да се локално становиштво 

на продуктиван начин бави пољопривредом (недостатак путне инфраструктуре, 

депопулација, низак ниво техничко-технолошке опремљености, ситни поседи).Општина 

Куршумлија жели да се понаша као одговорни субјекат који унапређује услове за приватне 

пословне подухвате пољопривредника, оснажује пољопривредна домаћинства и газдинства 

и ствара амбијент за увећавање техничко-технолошке оспособљености и повећавање 

запослености у сектору пољопривреде.Постоје јасне намере да се обезбеде подстицајна 

средства из општинског буџета за рад постојећих и оснивање нових задруга и фарми, да се 

уведу и спроводе предузетнички и едукативни програми у области пољопривреде и да се 

обезбеде повољни услови за модернизацију постојеће и прибављање нове опреме и 

механизације. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 2  : Свет без глади  

2.3 До краја 2030. Удвостручити пољопривредну продуктивност И приходе малих 

произвођача хране 

2.4 До краја 2030. Обезбедити одрживе системе за производњу хране  

 

Мере: 

5.3.1 

Мера 1: Подршка оснивању и раду задруга и фарми 

Опис мере: Општина Куршумлија ће у оквиру ове мере донети одлуку о увођењу подстицаја 

за нова и постојећа пољопривредна газдинства, определити средства за куповину опреме, 

механизације и средстава за рад, организовати у сарадњи са вишим нивоима власти и 

секторских републичким организацијама обуке и едукације и обезбедити неопходну правну, 

економску и техничку помоћ за унапређење рада задруга и фарми. Намера је да се повећа 
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број пољопривредних газдинстава, унапреди њихова сарадња и обезбеде услови за бољи и 

једноставнији пласман производа. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.4 Приоритетни циљ 4: Подршка повећавању запослености на територији општине 

Куршумлија 

Приоритетни циљ 

бр.4 

Индикатори Почетно стање  Жељено 

стање 

 Број новозапослених радника  0 300 

Проценат броја запослених са 

територије општине у односу 

на број становника општине 

 

22,6 

 

31,6 

 

Опис приоритетног циља 4: У општини Куршумлија запослено је укупно 4013 лица, што је 

свега 22,6% запослених у односу на број становника. Велики број незапослених узрокује 

миграције и депопулацију општине те је неопходна подршка програмима за повећавање 

запослености како би се смањио тренд пада броја запослених.Општина Куршумлија ће 

настојати да из средстава општинског буџета финансира програме за подизање 

предузетничког духа и да креира повољнији амбијент за започињање 

пословања.Реализација овог приоритетног циља је у складу са дефинисаним циљевима 

политике запошљавања општине Куршумлија у 2019.години, а већ постоје локална тела за 

праћење програма активне политике запошљавања (Локални савет за запошљавање). 

Имајући у виду проблеме у ревитализацији ранијих локалних привредних “гиганата” 

основно усмерење је оријентисано ка оснаживању приватних иницијатива и реализацији 

евидентираних тржишних прилика. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 8 : Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојанствен рад 

за све 

8.3 Промовисати развојно оријентисане политике које подржавају производне активности, 

стварање пристојних послова, предузетништво, креативност и иновативност и подстицати 

формално оснивање и раст микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, између 

осталог и кроз приступ финансијским услугама  

 

Мере:  

5.4.1  

Мера 1: Подршка програмима за подизање предузетничког духа и преквалификације 

код локалног становиштва 

Опис мере: Програми ће се реализовати увођењем обавезних локалних програма за 

незапослена лица сваког годишњег квартала у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање. Програми преквалификације биће финансирани и из средстава локалног 

буџета у складу са потребама локалног тржишта рада.Програми за подизање 

предузетничког духа спроводиће се у сарадњи са локалним удружењима грађана. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; партнери: ОЦД са територије општине  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 
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5.4.2 

Мера 2: Обезбеђивање субвенција за подршку старт-уп-ова и за отварање нових радних 

места 

Опис мере: Намера је да се обезбеде средства у виду субвенција за самозапошљавање и за 

отварање нових радних места, да се обезбеди адекватни простор за лоцирање пословања у 

власништву општине. Реализација ове мере захтева повећавање локалних буџетских 

издатака за субвенције  а приоритетне категорије код одобравања за самозапошљавање 

дефинисане су у оквиру ЛАП запошљавања општине Куршумлија (млади до 30 година 

старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене)  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија - СО Куршумлија  

Временски рок за реализацију: кратки (до 2 године) 

 

Мере у оквиру развојног правца: Економски развој, изван дефинисаних приоритетних 

циљева:  

 

5.4.3 

Мера 1: Унапређивање туристичких потенцијала Радан планине и унапређивање 

сарадње у оквиру туристичког кластера Раданског подручја (Раданкластер) 

Опис мере: Имајући у виду да су субјекти са територије општине Куршумлија чланови 

туристичког кластера Раданског подручја (општина Куршумлија, ТО општине Куршумлија, 

Пролом бања, Луковска бања, специјалне болнице, “Планинка” А.Д), општина Куршумлија ће 

настојати да, у мери у којој капацитети и финансијске могућности општине и доступни 

други фондови дозволе, самостално или у оквиру Радан кластера унапреди стање 

туристичких места и локалитета на територији Радан планине која припада општини 

Куршумлија и учествује у заједничким пројектима и активностима кластера.  

Мера подразумева: 

Повећање видљивости Раданског подручја – улагање у маркетинг кластера (средства буџета 

општине Куршумлија до милион динара, средства Туристичке организације општине 

Куршумлија) 

Изградња функционалних стаза на потезу Ђавоља варош – Соколов вис 

Коришћење потенцијала Радан планине у циљу повећавања броја туристичких производа 

општине Куршумлија: пешачке туре, авантуристичке туре, историјске туре 

Подршка очувању биљних врста и животињског света на подручју Радан планине  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; Туристичка организација  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2 : ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ  

 

Приоритетни циљеви:  

 

5.5 Приоритетни циљ 1: Повећан обухват предшколским васпитањем и образовањем   

Приоритетни циљ 

бр.1 

Индикатори Почетно стање  Жељено стање  

 % обухвата деце ПОВ              23                30 
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узраста од 0 до 3 године 

% обухвата деце ПОВ 

узраста од 3 године до 

поласка  у ППП  

 

 

              58 

 

               70 

Број деце уписаних у вртић 

на територији општине  

 

320 

 

400 

Број вртића – предшколских 

установа основаних на 

територији општине   

 

1 

 

2 

 

Опис приоритетног циља 1: У општини Куршумлија обухват деце вртићког узраста и деце 

предшколским образовањем је низак и испод је националног просека и просека Европске 

уније. Обухват деце узраста од 0 до 3 године је 23%, узраста од 3 године до поласка у 

припремни предшколски програм је 58% а узраста деце која похађају припремни 

предшколски програм је 104%. Виши проценат обухвата деце предшколским васпитањем и 

образовањем у односу на просек обухвата на националном нивоу присутан је једино код 

деце која похађају предшколски програм. У локалној понуди предшколског васпитања и 

образовања не постоји понуда флексибилних и алтернативних програма  

Кључни разлог ове ситуације је недостатак капацитета предшколске установе у урбаном 

(“градском”) подручју општине и недоступност услуга смештаја у вртиће и предшколског 

образовања у сеоским срединама територијално разуђене општине. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 4 : Осигурати инклузивно и квалитетно образовање и промовисати могућност 

целоживотног учења  

4.2 До краја 2030.обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном развоју у 

раном детињству, бризи и предшколском образовању како би се припремили за основно 

образовање 

 

Мере: 

5.5.1 

Мера 1: Подршка проширењу броја и капацитета предшколских установа  

Опис мере: Општина Куршумлија, као оснивач ПУ “Сунце” у оквиру ове мере преузима 

обавезу да поред постојања два јавна објекта установе (“Сунце” и објекат “Чаролија) отвори 

још једну подручну јединице установе, да прошири капацитет постојећег објекта и да 

омогући већу доступност вртића и предшколског образовања деци на територији општине. 

У установи је смештено у оквиру предшколског васпитања и образовања 320 деце а постоје 

листе чекања за смештај деце у вртић (80 деце на тзв. листама чекања). 

Реализација ове мере укључује повећавање броја запослених у предшколској установи и 

увођење додатних  садржаја  установе, у складу са потребама деце.  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ПУ “Сунце” 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 
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5.5.2 

Мера 2: Унапређење енергетске ефикасности ПУ “Сунце” 

Опис мере: Над објектом ПУ “Сунце” који се налази у Косовској улици у општини извршиће 

се енергетска санација како би се унапредила енергетска ефикасност и оствариле уштеде. У 

објекту је  вртићким и прешколским програмом обухваћено 330 деце узраста од 1 до 6 

година и запослено 46 лица. У оквиру ове мере извршиће се унапређење термичког омотача, 

термо-техничког система (систем за грејање) и модернизовати систем унутрашњег 

осветљења путем замене извора светлости.Реконструкција објекта у сврху унапређења 

енергетске ефикасноти довешће до поиџања енергетског разреда за два нивоа у односу на 

постојеће стање (са Г на. Е), остварити годишња уштеда топлотне енергије око 57,7%. 

Оствариће се и значајни ефекти на очувању животне средине у локалној заједници  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ПУ “Сунце” 

Временски рок за реализацију: кратак (до 1 године) 

 

5.6 Приоритетни циљ 2: Квалитетни услови основног образовања  

Приоритетни циљ бр.2 Индикатори Почетно стање Жељено стање 

 Број реконструисаних 

основних школа са 

подручним одељењима      

 

          0 

 

         6 

 

Број ученика који похађају 

наставу у 

реконструисаним 

основним школама 

 

           0 

 

       750 

 

Опис приоритетног циља: Неопходно је унапредити услове школовања деце у 

основношколском узрасту, посебно у подручним јединицама на селима две основне школе, 

образоване на територији општине Куршумлија (ОШ “Милоје Закић” и ОШ “Дринка 

Павловић”). У селима на подручју општине ОШ “Милоје Закић” има четири школска објекта у 

Луковској бањи, Мерћезу, Жучу и Мачковцу, а ОШ “Дринка Павловић” поседује осам 

школских објеката у следећим насељима : Грабовница, Рача, Богујевац, Мердаре, Рударе, 

Пролом и Куршумлијска бања. ОШ “Милоје Закић” управља површином школског објекта од 

5.100м2 а ОШ “Дринка Павловић” површином од 5.372м2. Простор школских објеката на 

укупно тринаест локација (две локације – објекта у централном градском насељу и 11 у 

сеоским и бањским подручјима) користи 1089 ученика и више од 100 наставника Неопходно 

је активно радити и на обнављању и реконструкцији основних школа у урбаном делу 

општине, пре свега због чињенице да највећи број ученика основних школа учествује у 

образвоном процесу у објектима школа у градском делу општине(преко 80% ученика са 

територије општине) као и због потребе да се осавремени радни и наставни простор, 

амбијент, садржај и спољашњи изглед школа.  

Веза са ЦОР:  

Циљ 4 : Осигурати инклузивно и квалитетно образовање и промовисати могућност 

целоживотног учења 
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4.1 До краја 2030.обезбедити да све девојчице и дечаци заврше бесплатно, једнако и 

квалитетно основно и средње образовање које води ка релевантним и делотворним 

исходима учења  

Мере:  

 

5.6.1 

Мера 1 : Реконструкција зграда основних школа 

Опис мере: Општина Куршумлија финансираће обнову унутрашњости (инсталација, опреме, 

средстава, учила) и спољњег изгледа (фасаде, кровови, прозори) зграда основних школа у 

градском и сеоским подручјима (ОШ “Милоје Закић” и ОШ “Дринка Павловић”, подручна 

одељења основних школа у сеоским срединама са значајнијим бројем становника). Општина 

Куршумлија је оријентисана ка унапређењу степена доступности квалитетнијих услова за 

образовање у свим нивоима и ка унапређењу квалитета амбијента за пружање образовних 

услуга на територији општине.Реализацијом ове мере створиће се бољи просторни услови за 

укупно 1089 ученика основних школа на територији општине.Приоритет у реализацији ове 

мере имаће објекти матичних основних школа и подручне јединице у Луковској бањи, 

Мачковцу, Мерћезу, Рачи и Грабовници. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ОШ “Милоје Закић”;  ОШ “Дринка Павловић”  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.7 Приоритетни циљ 3: Увођење нових услуга социјалне заштите и проширења 

пружања постојећих услуга социјалне заштите  

Приоритетни циљ 

бр.3 

Индикатори Почетно стање  Жељено стање  

 Број услуга социјалне 

заштите које је увела и 

финансира општина 

 

                 1 

 

            3 

Број корисника услуге 

помоћ у кући   

               82          130 

Број корисника услуге 

персонални асистент 

                 0            10 

Број јавних објеката 

прилагођен потребама 

особа са инвалидитетом 

 

                 0 

 

 

           10 

 

Опис приоритетног циља 2: Број корисника услуга социјалне заштите се повећава и у циљу 

обезбеђивања адекватних услуга социјалне заштите циљ је проширити број услуга 

социјалне заштите и развити нове у складу са потребама становништва. Услуге социјалне 

заштите се финансирају на бази наменских трансфера Министарства за рад, запошљавање и 

социјална питања, као и из средстава општинског буџета. 

На територији општине Куршумлија доступна је једна услуга социјалне заштите : помоћ у 

кући за старе, чији број корисника је у 2019. години укупно 82. У последње четири године, од 
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2016.године ову услугу користило је од 60 до 86 лица на територији општине.  Финансирање 

обезбеђивања ове услуге углавном се обавља преко средстава републичког буџета, а износи 

средстава за финансирање пружања услуге у последње четири године, почев од 2016.године 

кретали су се од 2 милиона динара (у 2016. години) до 10,3 милиона динара (у 2017. години). 

У 2019.години пружање ове услуге финансирано је из републичког буџета са укупно 6 

милиона динара. Општина Куршумлија је средствима из локалног буџета финансирала 

услугу у 2017.години са укупно  7 милиона динара.  

У општини Куршумлија постоји један лиценцирани пружалац социјалне услуге помоћ у кући 

- Удружење особа са инвалидитетом општине Куршумлија.  Наведено удружење је извршило 

мапирање потреба за услугама социјалне заштите у локалној заједници , чиме је обезбеђен 

битан предуслов за планирање услуга, увођење нових и унапређивање обухвата услугама 

социјалне заштите у локалној заједници. Број запослених у Удружењу особа са 

инвалидитетом са лиценцама за пружање услуге помоћ у кући у последње четири године 

кретао се од 17 до 53, али је највећи проблем немогућност запошљавања лиценцираних 

радника на неодређено време због недостатка финансијских средстава.  

Како би се локални систем социјалне заштите унапредио, евидентирана је потреба даљег 

институционалног развијања, доношења локалних стратешких докумената и акционих 

планова (Локални акциони план социјалне заштите, Локални акциони план за унапређење 

положаја особа са инвалидитетом) као и боља координација, повећавање стручног кадра у 

установама социјалне заштите, повећавање броја услуга, унапређење доступности услуга на 

целој територији општине Куршумлија. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 1 : Свет без сиромаштва  

 

Мере:  

5.7.1  

Мера 1: Увођење социјалне услуге персонални асистент 

Опис мере: Центар за социјални рад у сарадњи са лиценцираним локалним удружењем 

донеће одлуку о увођењу услуге персонални асистент и обезбедити услове за реализацију 

ове услуге намењене особама са инвалидитетом (деца, запослени, стари). Извршиће се 

лиценцирање 15 лица за обављање послова персоналног асистента и обезбедити дозвола за 

рад надлежног Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Владе РС.Општина 

Куршумлија ће из буџета финансирати стварање услова за реализацију ове услуге кроз 

обезбеђивање средстава за обуку, сертификацију, израду правилника, полагања стручних 

испита и субвенционисање стручне праксе персоналних асистената. Процењени укупни 

трошак општинског буџета  за стварање услова за увођење ове услуге је 2,6 милиона динара.  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; Центар за социјални рад; Удружење особа са 

инвалидитетом општине Куршумлија  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.7.2 

Мера 2: Проширење социјалне услуге помоћ у кући  

Опис мере: Центар за социјални рад у сарадњи са лиценцираним локалним удружењем у 

складу са потребама становника (старијиих, болесних и др.) и након процеса приоритизације 

обезбедиће ангажовање 10 нових запослених за пружање услуге помоћ у кући кроз 

проширење броја корисника ове социјалне услуге. Општина Куршумлија ће из буџета 

обезбедити неопходна средства и превоз ради обезбеђивања једноставног остваривања и 
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проширења услуге, пре свега у руралним подручјима општине. Процењени укупни трошак 

општинског буџета за проширење социјалне услуге помоћ у кући износи од 1 до 1,5 милиона 

динара на годишњем нивоу.  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; Центар за социјални рад   

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.7.3 

Мера 3: Унапређивање положаја особа са инвалидитетом у општини Куршумлија  

Опис мере: У оквиру ове мере циљ је обезбеђивање приступа јавним установама од стране 

особа са инвалидитетом, прилагођавање наставног плана и програма у основним и средњим 

школама потребама особа са инвалидитетом и обезбеђивање предуслова за обезбеђивање 

услуге социјалне заштите – лични пратилац. Планирано је елиминисање грађевинских и 

архитектонских баријера испред школа, јавних установа и јавних предузећа, мапирање 

потреба за личним пратиоцем и ангажовање пет лиценцираних личних пратилаца за децу из 

ОШ “Дринка Павловић” и ОШ “Милоје Закић”.  

Одговорни субјекат: општина Куршумлија; Дирекција за изградњу општине Куршумлија; 

Удружење особа са инвалидитетом општине Куршумлија; ОШ “Дринка Павловић”; ОШ 

“Милоје Закић”; Гимназија у Куршумлији; Економско-техничка школа  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

Мере изван приоритетних циљева у оквиру развојног правца: Друштвени развој 

 

5.7.4 

Мера 1: Подршка прилагођавању образовних профила у Економско-техничкој школи 

потребама тржишта рада  

Опис мере: Економско-техничка школа, према подацима из 2019. године има укупно 332 

ученика која похађају наставу у оквиру шест образовних профила (економски техничар, 

финансијски администратор, кулинарски техничар, кувар, конобар и машински техничар). 

Оцена је да структура локалне привреде, интензивни развој туризма у општини и 

инвестиције у суседним општинама захтевају прилагођавање образовних профила једине 

средње стручне школе на територији Куршумлије потребама тржишта радне 

снаге.Реализација ове мере не зависи искључиво од општине Куршумлија већ од надлежног 

ресорног министарстава у чијем је делокругу питање утврђивања образовних профила у 

средњошколском систему.Општина Куршумлија има значајан капацитет лобирања за 

реализацију ове мере а предмет мере неће изискивати додатна финансијска средства из 

локалног буџета.Реализацијом ове мере значајно се утиче на стварање услова за 

запошљавање на територији општине. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија;  Економско-техничка школа  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.7.5 

Мера 2: Јачање и развијање локалне омладинске политике  

Опис мере: Канцеларија за младе у сарадњи са Општином Куршумлија унапредиће услове за 

образовање и запошљавање младих  и доступности културно-образовних и спортско-

рекреативних садржаја кроз реализацију пет пројеката, финансирана од стране општине, 

приватних компанија, донатора и доступних средстава иностране помоћи. Реализација ове 
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мере укључује и јачање капацитета Канцеларије за младе кроз стварање посебног простора: 

Омладинског форума, повећавање броја запослених и обимнијег анагажовања волонтера.  

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; Канцеларија за младе; ОЦД на територији 

општине Куршумлија  

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3 : УРБАНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Приоритетни циљеви:  

 

5.8Приоритетни циљ 1:  Унапређење управљања отпадним водама  

Приоритетни циљ 

бр.2 

Индикатори Почетно стање  Жељено стање  

 Број изграђених 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода 

 

 

0 

 

 

2 

Број прикључaка на 

локалну 

канализациону 

мрежу 

 

5725 

 

7000 

  

Опис циља: У општини је присутно загађење површинских токова и поџемних вода, које 

настају као резултат изливања непречишћених отпадних вода из домаћинстава и 

индустрије, атмосферских вода и присуства чврстог отпада који се одлаже у близини или у 

сама речна корита, пре свега река Топлице и Бањске. Отпадне воде се прикупљају општим 

канализационим системом и помоћу атмосферске канализације без предтретмана испуштају 

се у Топлицу и Бањску. Количина отпадне воде која се на овај начин одводи до прималаца и 

испушта без претходног прочишћавања је 560.000м3 за годину дана. Реке због лошег начина 

управљања отпадни водама спадају у водотоке лошег квалитета и повремено су јако 

отперећене загађујућим супстанцама из отпадних вода.Проблем представља недовољна 

комунална опремљеност општине пре свега због недовољне покривености канализационом 

инфраструктуром и постојања несанитарних септичких јама које су узрок излива санитарно-

фекалних вода у земљиште, што значајно нарушава животну средину у општини. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 6 : Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитарне услове за све  

6.3 До краја 2030.унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати расипање и 

на најмању могућу меру свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити 

удео непрочишћених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну 

употребу на глобалном нивоу 

6.6 До краја 2030.заштитити и обновити екосистеме повезане са водом, укључујући планине, 

шуме, плавна земљишта, реке, издане и језера 

 

Мере:  
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5.8.1 

Мера 1:Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Луковској бањи и у 

источном делу градског насеља општине Куршумлија 

Опис мере: Приоритет је изградња колектора у Луковској бањи, где је припремљена 

пројектно-техничка документација и прибављене неопходне дозволе,  за коју је општина 

спремна да обезбеди буџетска средства за финансирање изградње, као и да прибави 

недостајући део средства из кредита или из другог извора (доступна средства републичког 

нивоа власти и фондова Европске уније).  

Изградња колектора за пречишћавање отпадних вода у источном делу градског насеља 

општине обухвата површину која је планирана за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода градског насеља Куршумлије и још осам насеља у општини Куршумлија 

(Марковиће, Баћоглава, Горња и Доња Микуљана, Данковиће, Кастрат, Пепељевац и 

Мачковац).У првој фази је потребно обезбедити потребну пројектну документацију 

(локацијске услове и грађевинску дозволу) а планирана је изградња постројења капацитета 

2• 20.000 ЕС са осталим постројењима капацитета 100 до 1000 ЕС.За насеља која имају до 100 

ЕС оријентација ће бити на изградњи индивидуалних септичких јама. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ЈПКД “Топлица” 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.8.2 

Мера 2: Изградња фекалне канализације у насељу Марковиће, општина Куршумлија  

Опис мере: У градском насељу Марковиће постоји проблем прикупљања и евакуације 

фекалних отпадних вода и изградњом фекалне канализације спречиће се испуштање 

фекалних отпадних вода у поџемље и по површини терена у дужини од 1300м. Насеље је 

значајно јер у њему живи 1500 становника и налази се уз комплекс привредних субјеката, у 

речној долини реке Бањске корз коју пролази главна градска улица Косовска која је уједно и 

државни пут ИИА реда: Блаце - Куршумлија - Куршумлијска бања - Подујево. Активности 

које ће бити предузете у оквиру ове мере су: изградња главног колектора од прикључка на 

постојећу градску мрежу, изградња секундарне мреже у насељу, одвођење отпадних вода 

сепаратним канализационим системом и прикључење канализационе мреже фекалних 

отпадних вода насеља Марковиће  на градски систем каналисања отпадних вода. 

Реализацијом ове мере елиминише се могућност појаве заразних болести у насељу 

Марковиће, смањује загађење животне средине и обезбеђују квалитетније локалне 

комуналне услуге. 

Одговорни субјекат: општина Куршумлија; ЈПКД “Топлица”  

Временски рок за реализацију: кратки (до годину дана) 

 

5.9Приоритетни циљ 1: Модернизација водоводне мреже  

Приоритетни циљ бр. 

1 

Индикатори Почетно стање  Жељено стање  

 Број становника који 

користи пијаћу воду из 

система којима се 

безбедно управља  

 

8.500 

 

12.500 
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Опис приоритетног циља 1: Општина се снабдева водом из два изворишта (извориште 

“Топлица” и извориште “Соколовица”), која снабдевају водом градска насеља у општини  

(“Топлица”, капацитет: 50 л/с) и један број приградских насеља (“Соколовица”, капацитет: 

4,5-6 л/с)). Један део градских насеља снабдева се водом из индивидуалних водовода.У 

тустичким и бањским местима (Пролом бања, Луковска бања, Куршумлијска бања) није 

трајно решено питање водоснабдевања.Постојећи водоводи су недовољни и 

неусловни.Водовод је саграђен 1933.године  и у више наврата је реконструисан. Неопходно 

је унапредити водоводну мрежу  ради стварања услова за безбеднији и угоднији живот 

локалног становништва. Циљ је да се модернизује водоводна мрежа како би се обезбедила 

безбеднија и квалитетнија пијаћа вода. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 6 : Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитарне услове за све  

6.1 До краја 2030.постићи универзалан и једнак приступ безбедној и јефтиној пијаћој води за 

све 

6.3 До краја 2030.унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати расипање и 

на најмању могућу меру свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити 

удео непрочишћених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну 

употребу на глобалном нивоу 

 

Мере:  

5.9.1 

Мера 1: Реконструкција водоводне мреже у циљу проширења капацитета и 

повећавања безбедности  

Опис мере: Водоводна мрежа у општини има низ недостатака које општина преко локалног 

комуналног предузећа има намеру да санира и унапреди, како би се смањили губици воде и 

повећао степен безбедности. План је да се изврши замена азбестних цеви у постојећој 

водоводној мрежи и смањи удео азбестних цеви за 30%.Реализацијом ове мере извршиће се 

модернизација инсталација, елиминисати удео азбестних цеви унутар инсталација 

водоводне мреже и повећати капацитет мреже.Ову меру могуће је реализовати 

финансирањем из средстава општинског буџета или кроз прихватљив уговор о јавно-

приватном партнерству. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ЈПКД Топлица 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

5.10 Приоритетни циљ 3: Одрживо управљање чврстим отпадом  

Приоритетни циљ 

бр.3 

Индикатори Почетно стање  Жељено стање 

 Удео домаћинстава који има 

приступ систему за одношење 

смећа 

 

12.500 

 

16.000 

Удео привредних субјеката 

који има приступ систему за 

одношење смећа 

 

671 

 

700 
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Опис приоритетног циља 2: На подручју општине организовано се сакупља неопасни отпад 

и одлаже на градском сметлишту, које се налази изван зоне становања. Евидентиран је 

проблем управљања градским сметлиштем који се односи на одсуство континуираног 

надзора (видео надзор)у циљу избегавања инцидената који могу да узрокују нарушавање 

животне средине. Отпад се организовано сакупља од стране ЈПКД “Топлица” у градским 

насељима и у селима, где је могуће поставити контејнере, како би били доступни локалном 

сеоском становништуву (Данковиће, Жуч, Луково, Пепељевац, Рударе).Организовано 

сакупљање отпада постоји и у туристичким местима – бањама (Пролом бања, Луковска бања, 

Ђавоља варош).На подручју општине нема опасног отпада а привредни субјекти који своју 

пословну делатност обављају на територији општине не стварају опасан индустријски 

отпад. 

Најзначајнији проблем је непостојање рециклажног центра, који би решио проблем 

рециклажног отпада у пуном капацитету.Евидентиран је и проблем коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине.Општина активно ради на изналажењу модела 

за учествовање у доступним пројектима регионалних депонија, путем којих би се трајније 

решио проблем организованог одношења смећа и отпада. 

Веза са ЦОР:  

Циљ 15  : Очување живота на земљи 

15.1 До краја 2020.осигурати очување, обнову и одрживо коришћење копнених 

слатководних екосистема и њиховог окружења, посебно шума, мочварног земљишта, 

планина и исушеног земљишта, у складу са обавезама према међународним споразумима 

15.4 До краја 2030. Осигурати очување планинских екосистема, укључујући њихов 

биодиверзитет, како би се њихови капацитети унапредили тако да пружају корист која има 

суштински значај за одрживи развој 

 

Мере:  

5.10.1 

Мера 1: Унапређење система одношења смећа у сеоским срединама  

Опис мере: Мера подразумева два елемента - активности: набавку једног возила за 

одношење смећа и постављање 100 контејнера на фреквентним локацијама у сеоским 

срединама (50 села на територији општине). Реализацијом ове мере обезбеђује се 

доступност услуге одношења смећа у руралним срединама на територији општине.Резултат 

примене ове мере је сузбијање стварања сметлишта и дивљих депонија у незагађеним 

руралним подручјима општине Куршумлија, очување животне средине и стварање 

предуслова за развој туризма (руралног туризма, еко-туризма и др.) 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ЈПКД “Топлица” 

Временски рок за реализацију: средњи (од 3 до 5 година) 

 

Мере изван приоритетних циљева у оквиру развојног правца: Урбани развој и заштита 

животне средине  

 

5.10.2 

Мера 1: Реконструкција и модернизација прометних градских улица и путева  и 

унапређење стања путева на деоницама до Куршумлијске, Луковске и Пролом бање 

Опис мере: Општина Куршумлија и локално комунално предузеће из средстава општинског 

буџета у оквиру ове мере планирају да реконструишу и модернизују улице из централне 

зоне општине (у радијусу од три километара) финансирањем из средстава буџета и да из 
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истог извора финансирању унапређење деоница локалних путева Куршумлија-

Куршумлијска бања, Куршумлија - Луковска бања и Куршумлија - Пролом бања. У оквиру ове 

мере план је да се у централној зони општине унапреди стање коловоза и тротоара а на 

деоницама до бања да се прошири коловоз и у сарадњи са локалним Саветом за безбедности 

креирају услови за подизање нивоа безбедности на путевима. 

Одговорни субјекат: Општина Куршумлија; ЈПКД “Топлица” 

Временски рок за реализацију: средњи ( од 3 до 5 година) 

 

8. 

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13– одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 41. став 1. 
тачка 6. Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 6/2019) и 
Извештаја Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном јавном увиду број: III-350-
38/19-3 од 30.10.2019. године, на предлог Општинског већа општине Куршумлија, 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019. године донела је:   
 

ОДЛУКУ 
О   ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«БАРЛОВО СТАНИЦА И БАРЛОВСКИ ВИС» 
 

Члан 1. 
 

ДОНОСИ СЕ План детаљне регулације ''Барлово станица и Барловски вис'', на 
подручју КО Барлово, општина Куршумлија (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације ''Барлово 
станица и Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија број: I-02-
139/2018,  која је заједно са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја 
Плана детаљне регулације ''Барлово станица и Барловски вис'' на животну средину, 
објављена у ''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.29/2018 и на основу Уговора о сарадњи који 
је закључен између: Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина 
Србије (СКГО) и Општине Куршумлија, заведен  дана: 21.09.2018. године у СКГО под бројем: 
572/1, односно дана: 24.09.2018. године у Општини Куршумлија под бројем: II-350-21. 

План детаљне регулације је израђен од стране стручног обрађивача плана: 
Привредно друштво за архитектонску делатност инжењеринг ''ПЛАН УРБАН''  д.о.о. Ниш и 
Југословенски институт за урбанизам и становање д.о.о. ''ЈУГИНУС'' Београд. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације су  обухваћене две целине  укупне површине од 6,25 hа.  

 Целина А ''Барлово станица'' обухвата подручје у површини од 4,24 hа. 
 Целина Б ''Барловски вис'' са приступним путем који повезује две целине, обухвата 
подручје у површини од 2,01 hа. 
 

Члан 3. 
 
 Повод за израду Плана детаљне регулације је омогућавање реализације програма 
„Подршка Европске Уније инклузији  Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију 
Рома“, уз стварање услова и прописивање мера за унапређење услова живота у сиромашним 
подручјима и ромским енклавама и њихово интегрисање у социјални и економски простор 
насеља 
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Члан 4. 

 
 Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- стварање услова за нову изградњу уз формирање потребне саобраћајне и 
инфраструктурне мреже и решавање проблема нелегалне градње и нерешених имовинско-
правних односа на подручју плана, 
-  планско уређење простора уз обезбеђење услова за озакоњење, реконструкцију, доградњу 
и надградњу постојећих и изградњу нових објеката, 
- обезбеђење услова за прикључење на систем водоснабдевања постојећих и 
новопланираних објеката,  
-обезбеђење услова за прикључење постојећих и новопланираних објеката на 
електродистрибутивни систем, 
- обезбеђење остале комуналне, инфраструктурне опремљености простора у складу са 
планираном наменом простора,   
- обезбеђење адекватне заштите животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, 
земљишта и ваздуха, 
- унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника подизањем нивоа 
опремљености насеља, 
-  стварање услова за ширење насеља и формирање јавних простора. 
 

Члан 5. 
 
 План детаљне регулације се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 Текстуални део Плана детаљне регулације се објављује у ''Службеном листу општине 
Куршумлија''. 
 

Члан 6. 
 
 Саставни део ове Одлуке је: 
- План детаљне регулације ''Барлово станица и Барловски вис'' и 
- Извештај Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном јавном увиду број: III-350-
38/19-3 од 30.10.2019. године. 
 

Члан 7. 
 
 План детаљне регулације је израђен у 3 (три) примерака у аналогном и 3 (три) 
примерка у дигиталном облику. 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана чува се  у архиви Скупштине 
општине Куршумлија као доносиоцу плана. 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана доступан је на увид јавности 
код  органа надлежног за његово спровођење – Одељење за привреду и локални економски 
развој Општинске управе општине Куршумлија. 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана доставља се обрађивачу 
Плана: Привредно друштво за архитектонску делатност инжењеринг ''ПЛАН УРБАН''  д.о.о. 
Ниш. 
 Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и 
организација на којој се заснива План, чува се у Одељењу за привреду и локални економски 
развој општинске управе Куршумлија и код Обрађивача плана.  
 План се објављује  у електронском облику и доступан је  путем интернета на 
званичном сајту општине Куршумлија (www.kursumlija.org) и у Централном регистру 
планских докумената Републичког геодетског завода (www.planskidokumenti.gov.rs). 
 

Члан 8. 

http://www.kursumlija.org/
http://www.planskidokumenti.gov.rs/
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Куршумлија''. 
 

Број: I-02-184/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 
О б р а з л о ж е њ е 

  
Носилац израде Плана је Општинска управа Општине Куршумлија, Одељење за 

привреду и локални економски развој.  
Донатор је Европска унија уз техничку подршку: Сталне конференција градова и 

општина кроз програм "Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома".  

Планом детаљне регулације су  обухваћене две целине  укупне површине од 6,25 hа. 
Целина А ''Барлово станица'' обухвата подручје у површини од 4,24 hа. Целина Б ''Барловски 
вис'' са приступним путем који повезује две целине, обухвата подручје у површини од 2,01 
hа. 

Циљ израде Плана је доношење планског документа за уређење и унапређење 
постојеће намене руралног становања и стварање услова за нову изградњу. Решава се 
проблем нелегално изграђених објеката, даје могућност разрешења имовинско - правних 
односа, као и могућност изградње инфраструктурних објеката ( улице, водовод, 
канализација, струја). Одређивање регулационе линије улица са елементима за обележавање 
и нивелацијом на геодетској подлози. Дефинисање капацитета и стандарда изградње. 
Дефинисање типа изграње у складу са израженим потребама простора.  
 Правни основ за израду Плана је Одлука о изради плана детаљне регулације 
''Барлово станица и Барловски вис'', на подручју КО Барлово, општина Куршумлија,  која је 
заједно са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације ''Барлово станица и Барловски вис'' на животну средину, објављена у ''Сл.лист 
Општине Куршумлија'' бр.29/2018. 
 Плански основ за израду Плана представљају: Просторни план јединице локалне 
самоуправе Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", број 6/2015) и  Просторни 
план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-
Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 102/2017) и Измене и допуне просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-
Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 55/19 и 62/19) који су утврдили основну намену 
простора, те дали усмеравајуће елементе за разраду планом детаљне регулације. 
 Рани јавни увид одржан је у периоду од 13.05.2019.године до 27.05.2019.године.У 
токуРЈУ није билопримедби и сугестија од стране заинтересоване јавности.О обављеном РЈУ 
сачињен је Извештај бр. III-350-17/2019-1 од 18.06.2019.године 

Обрађивач плана је, у складу са уговореном обавезом, до фазе Јавног увида одржао три 
консултативне радионице са Ромском заједницом и о свакој сачинио извештај који су 
саставни део Документационог дела плана. 
 У поступку израде Нацрта плана прибављени су услови од надлежних институција за 
потребе израде Плана.  
 Стручна контрола нацрта плана обављена је на седници Комисије за планове која је 
одржана 11.09.2019. године. О обављеној стручној контроли Нацрта плана сачињен је 
Извештај бр.III-350-27-2 од 17.09.2019. године са Закључком да се Нацрт плана може условно 
упутити у процедуру јавног увида након  усклађивања са ставом Комисије по изнетим 
примедбама чланова Комисије.  
 Јавни увид у Нацрт плана обављен је у трајању од 30 дана од 21.09.2019. до 
20.10.2019.године. Оглас о јавном увиду објављен је дана 21.09.2019.године на огласној 
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табли у холу зграде СО Куршумлија,на излогу продавнице ''Дељанин'' у селу Барлово, као и 
на интернет страници Општине Куршумлија и у дневном листу''Политика''. 
 Јавној презентацији Нацрта  плана заказаној за: 08.10.2019. годинеу згради 
Основне школе ''Дринка Павловић'' у Богујевцу  са почеткому 1200 часова није се одазвао 
Обрађивач плана. Том приликом, присустним заинтересованим лицима, ближе информације 
у вези са појединим решењима из Нацрта плана и евентуалним давањем примедби на 
планска решења, пружила је Наташа Ђуровић, саветник на пословима из области урбанизма 
и обједињене процедуре у Општинској управи Општине Куршумлија. 

У току Јавног увида, закључно са 21.10.2019.године поднета је само једна примедба на 
Нацрт плана коју је поднела Општинска управа Куршумлија, Одељење за привреду и ЛЕР, у 
име СКГО: Примедба бр.1, заведена на писарници Општинске управе Куршумлија дана: 
21.10.2019.године под бројем 01-350-9/19-3, а у отвореном делу Јавне седнице Комисије за 
планове поднета је примедба Општинске управа Куршумлија, Одељење за привреду и ЛЕР , 
број: 01-350-9/19-4 од 23.10.2019.године. 
 
   
 Јавна седница Комисије за планове одржана је 23.10.2019.године, о чему је дана: 
30.10.2019.године сачињен Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне 
регулације број: III-350-38/19-3.  
 Обрађивач плана, након поступања по Извештају Комисије за планове, доставио је 
Општини Куршумлија Предлог плана, број: 909/8-1 од 06.12.2019.године.  
 Пре упућивања Плана у процедуру доношења плана, прибављена су позитивна 
мишљења на План, односно сагласности надлежних органа, огранизација и имаоца јавних 
овлашћења. 

9. 

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), члана 36. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', 

бр.32/2019), Мишљења Комисије за планове Скупштине општине Куршумлија бр. 01-350-58/19-1 

од 17.12. 2019. године и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија 

бр.6/2019), Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана: 23.12. 2019. године, 

донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА 

- парцијалне измене – 

 

Члан 1. 

 

Приступа се измени Плана генералне регулације Куршумлија  ( ' 'Сл .лист  

Општине Куршумлија ' '  бр .35/16) ,  у  даљем тексту:План генералне  регулације,  у  

циљу израде  Првих измена и  допуна плана  генералне  регулације  Куршумлија  –  

парцијалне  измене  (у даљем тексту: Измена и допуна плана). 
 

Члан 2. 

 

Изменама и допунама Плана разрађује се подручје од око 90ha у дефинисаном обухвату 

КО Куршумлија. 

Изменом и допуном плана се врше измене и допуне Плана генералне регулације 

Куршумлија  у делу: 
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- Локација 1: Раскрсница улице Радомир Миловановић Само, Улице Петра Бојовића и 

Улице Ралета Радовановића (тзв.''ПЕТЉА'' ) у обухвату кат.парц.бр. 5992, 5985 и 5988 КО 

Куршумлија са налеглим катастарским парцелама, 

- Локација 2: Раскрсница улице Радомир Миловановић Само и улице Милутин 

Ускоковић у обухвату кат.парц.бр. 5992 и 6005 КО Куршумлија са налеглим катастарским 

парцелама, 

 -Локација 3: Раскрсница улице Милутин Ускоковић, улице Топличка и Улице Немањина 

у обухвату кат.парц.бр.6005, 6004 и 6006 КО Куршумлија са налеглим катастарским 

парцелама, 

 - Локација 4: Улица 29.новембар и ул.Бранка Радичевића у обухвату кат.парц.бр.1635, 

1615 и 6002 КО Куршумлија са налеглим катастарским парцелама, 

- Локација 5: Улица Кнеза Михајла у обухвату кат.парц.бр.6003 КО Куршумлија са 

налеглим катастарским парцелама, 

- Локација 6: Улица Топличка у обухвату дела кат.парц.бр.6004 КО Куршумлија дуж 

деривационог канала МХЕ Куршумлија са налеглим катастарским парцелама, 

- Локација 7: Подручје у обухвату катастарских парцела бр.3626/1, 3626/2, 3625 и 3624 

КО Куршумлија, 

- Локација 8: Подручје у обухвату катастарске парцеле бр.5069 и кат.парцеле 5981/1 у  

делу који се граничи са кат.парцелама 5193 и 5172, све КО Куршумлија, са налеглим 

парцелама,  

- Локација 9: Подручје у обухвату катастарских парцела бр.3685, 3686, 3687, 3688 и 

3689/1, све КО Куршумлија, 

- Локација 10: Подручје са обухватом катастарских парцела од постојеће границе у 

североисточном делу ПГР-а дуж  катастарске парцеле бр.5985 до граница катастарске 

општине Куршумлија, 

- Локација 11: Подручје у обухвату катастарских парцела  бр. 2622, 2624, 2625/1, 2625/2 и 

2626 КО Куршумлија, 

 - Локација 12: Подручје у  зони санитарне заштите водозахвата, 

- Локација 13: Простор ''Стара касарна'', на катастарским парцелама бр.4732/1, 4732/2 и 

4732/3 КО Куршумлија и 

- Локација 14: Простор привредне зоне ''Копаоник'' на катастарским парцелама бр.5555, 

5582, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5981/1 и део кат.парц. бр.5981/1 до међне линије са 

кат.парц.бр.5126, све КО Куршумлија. 

Подручје Измена и допуна плана дато је и на графичком приказу у прилогу ове одлуке и 

чини њен саставни део.  

Сагледавањем планске проблематике, Председник општине Куршумлије, Општинска 

управа Куршумлије и обрађивач Измена и допуна Плана (у међусобној интеракцији), могу у 

поступку израде Измена и допуна Плана а најкасније до утврђивања Нацрта, предложити уградњу 

новонастале потребе за изменом овог планског документа. 

Коначан обухват Измена и допуна Плана биће дефинисан утврђивањем Нацрта плана. 

Предмет ових измена и допуна Плана јесте и усаглашавање Текстуалног дела са 

предложеним изменама и допунама Плана. 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Измена и допуна плана су: 

 - Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист Општине 

Куршумлија'' бр.6/2015), у даљем тексту ППЈЛС Куршумлија, 

 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, 

деоница Ниш-Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 102/2017) и Измене и допуне просторног 

плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-

Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 55/19 и 62/19) и 

 - План генералне регулације Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016). 

 План се ради на ажурним дигиталним катастарским и ортофото подлогама. 
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Члан 4. 

 

 Решења у погледу концепције, основне намене, уређења, коришћења и заштите просторa 

базирају се на решењима датим у ППЈЛС Куршумлија, на основу којих ће се, на што рационалнији 

начин, плански уредити предметни обухват. 

 

Члан 5. 

 

Имајући у виду потенцијале, еколошке и просторне капацитете, очекиване екстерне 

утицаје и интерне потребе, основна визија и циљеви планирања је да се планским концепцијама, 

решењима, мерама и смерницама за њихову примену обезбеди: 

- усклађеност са плановима вишег реда, 

- усклађеност са законском регулативом која уређује ову област, 

- директна примена планских решења, 

- утврђивање зона санитарне заштите водозахвата, 

- преиспитивање регулација саобраћајница, односно њихово  довођење у одрживе оквире 

у складу са потребама, 

 - планско уређење простора уз обезбеђење услова за озакоњење, реконструкцију, 

доградњу и надградњу постојећих и изградњу нових објеката, 

- стварање услова за формирање јавних простора. 

 

Члан 6. 

 

Носилац израде Измена и допуна плана је Општина Куршумлија - 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). 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Измена и допуна плана је 12 (дванаест) месеци од дана доношења ове 

одлуке. 

Динамика израде појединих фаза Измена и допуна плана уређује се уговором између 

Инвеститора и Обрађивача. 

 

Члан 8. 

  

 Финансијска средства за израду Измена и допуна плана обезбеђују се у буџету Општине 

Куршумлија (Инвеститор). 

 Начин финансирања се уређује уговором између Инвеститора и  Oбрађивачa. 

 

Члан 9. 

 

 Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна плана, Носилац израде Измена и 

допуна 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 Одељење за привреду и локални економски 

развој Општинске управе Општине Куршумлија. 

 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. 
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 Саставни део ове одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Првих измена и допуна Плана генералне регулације Куршумлија (парцијалне измене) на животну 

средину број: I-02-176/2019-185 од 23.12.2019.године. 

 

Члан 11. 

 

 Одлука о изради Измена и допуна плана се објављује у „Службеном листу општине 

Куршумлија“ и Централном регистру планских докумената. 

 

Члан 12. 

 

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

Куршумлија“.  

 

Број: I-02-185/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 
 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ОДЛУКЕ   О   ИЗРАДИ  ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА 
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 -парцијалне измене- 

 

 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. 

 Изменама и допунама Плана разрађује се подручје од око 90hа у дефинисаном обухвату 

КО Куршумлија.  

 Плански основ за израду Измена и допуна плана су: 

- Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист Општине 

Куршумлија'' бр.6/2015), у даљем тексту ППЈЛС Куршумлија, 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, 

деоница Ниш-Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 102/2017) и Измене и допуне просторног 

плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-

Мердаре („Службени гласник РС“, бр. 55/19 и 62/19) и 

- План генералне регулације Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016). 

План се ради на ажурним дигиталним катастарским и ортофото подлогама. 

Циљ израде Плана је преиспитивање планских решења у складу са новонасталим 

потребама уређења и изградње простора. 
 

Изменама и допунама Плана врши се: 
1. РЕШАВАЊЕ ГЛАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПРОБЛЕМА 

- Одрживо решење саобраћаја и оптимизација градске саобраћајне мреже,   

- Стварање услова за осавремењавање саобраћајне мреже у обухвату плана са анализом 

постојеће трасе транзитног саобраћаја и предлогом нових алтернативних решења, 

 - Решавање ''уских грла'': раскрсница ул.Милутина Ускоковића и ул.Радомир 

Миловановић Само, раскрсница ул.Милутин Ускоковић, ул. Немањина и ул.Топличка, као и 

раскрснице ул. Радомир Миловановић Само, ул. Петра Бојовића и ул.Ралета Радовановића (тзв. 

''Петља''), које се налазе у траси државних путева IB реда, одн. IIА реда,  

- Решавање проблема паркирања у ужем центру града,  

- Решавање проблема пешачког и бициклистичког саобраћаја, преиспитивање регулација 

ул.29.новембар, Бранка Радичевића  и Кнеза Михајла, односно дефинисање положаја и ширине 

тротоара у наведеним саобраћајницама, као и у ул.Топличка   дуж деривационог канала МХЕ 

Куршумлија;  

2. ПРЕИСПИТИВАЊЕ СМЕРНИЦА ПЛАНА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ 

РАЗРАДУ- СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

-Максимално омогућавање директне примене плана и укидање одређених локација за 

даљу планску разраду односно преиспитивање и измена обухвата за детаљну разраду привредне 

зоне А5: ''Копаоник'' и А13: Простор ''Стара касарна''  и за даљу урбанистичку разраду Б7 

''Фудбалско игралиште''; 

3. УСАГЛАШАВАЊЕ ПЛАНА СА ПЛАНОВИМА ВИШЕГ РЕДА 

 -Усаглашавање плана са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре, који налаже да: ''Надлежни органи ЈЛС, чији су 

делови територије у обухвату овог просторног плана донеће одлуку и покренути поступак 

усаглашавања (измене и допуне) донетих планских докумената са овим просторним планом, у 

року који не може бити дужи од две године од дана доношења овог планског документа.'' 

Текстуални и графички део Плана: ''Објекти и зоне заштите'' је потребно усагласити са ППППН 

ауто-пута Е-80,  

- Проширење обухвата због усаглашавања са ППЈЛС Куршумлија, којим је дат обухват 

ПГР Куршумлија који се разликује од постојећег обухвата,односно проширење обухвата у 

североисточном делу ПГР-а у обухвату КО Куршумлија, дуж  к.п.5985 до граница катастарске 

општине; 
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4. УСАГЛАШАВАЊЕ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА СА ПОСТОЈЕЋОМ ИЗГРАЂЕНОШЋУ 

- Преиспитивање планираних намена површина на к.п.бр.3625 КО Куршумлија у циљу 

озакоњења објекта,  односно реконструкције и доградње постојећег објекта на к.п.3626/2 КО 

Куршумлија; 

5. ВОДОЗАХВАТ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ -  ЕЛАБОРАТ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

 ПГР Куршумлија предвиђа да  ''до доношења решења о утврђивању зона санитарне 

заштите поштоваће се зоне санитарне заштите преузете из радне верзије Елабората 

("Водоинжењеринг", Београд), приказане на графичком прилогу 2.4.а Мреже и објекти 

инфраструктуре – водоснабдевање. Потребно је испунити законску обавезу израде Елабората 

санитарне заштите и исти уградити у Измене и допуне плана. 

 

Носилац израде Измена и допуна плана је Општина Куршумлија - 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 Измена и допуна плана је 12 

(дванаест) месеци од дана доношења ове одлуке. Динамика израде појединих фаза Измена и 

допуна плана уређује се уговором између Наручиоца и Обрађивача. 

 

 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. 

 

10. 

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  23.12.2019. године, донела је  
  

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
  

Члан 1. 
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Првих измена и допуна плана 

генералне регулације Куршумлија на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена).  
  

Члан 2. 
Разлог за доношење Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија 

за део планског подручја (у даљем тексту: Првих измена и допуна плана ),  је 
преисипитивање и усклађивање појединих постојећих планских решења са потребама 
локалног становништва и локалне самоуправе у поступку добијања дозвола за градњу, 
озакоњене објеката и директну примену плана без даље планске разраде, саобраћајно 
уређење града, а у циљу рационалније организације и уређења предметног простора.  
 

Члан 3. 
Прелиминарна граница Плана је дефинисана Одлуком о изради првих измена и 

допуна Плана генералне регулације Куршумлија, оквирне површина од 88ха.  
 

Члан 4. 
Разлози за неприступање изради Стратешке процене дефинисани су на основу 
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задатих критеријума за процену потребе израде стратешке и процене, карактеристике 
утицаја, процене утицаја измена и допуна 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-02-186/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 
Општина Куршумлија 

Критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја 

1. Карактеристике плана и програма, а нарочито: 

 

  да не 

 1) значај плана и програма за заштиту животне 

средине и одрживи развој; 

- не 
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 2) проблеми заштите животне средине плана и 

програма и могућност утицаја на: 

- - 

 (1) ваздух;  - Не 

 (2) воде;  - Не 

 (3) земљиште;  - Не 

 (4) климу;  - Не 

 (5) биљни и животињски 

свет; 

 - Не 

 (6) станишта и 

биодиверзитет; 

 - Не 

 (7) заштићена природна 

добра; 

 - Не 

 (8) становништво и 

здравље; 

 - Не 

 (9) градове и друга насеља;  - Не 

 (10) културно-историјска 

баштина; 

 - Не 

 (11) инфраструктурне, 

индустријске и друге 

објекте; 

 - Не 

 (12) друге створене 

вредности; 

 - Не 

  висок низак 

 3) степен утицаја плана и програма на друге 

планове и програме, укључујући и оне у 

различитим хијерархијским структурама; 

не да 

 4) степен којим се планом и програмом 

успоставља оквир за реализацију пројеката у 

погледу локације, природе, обима и услова 

функционисања или у вези са алокацијом 

ресурса. 

 

не да 

2. Карактеристике утицаја, а нарочито: 
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 1) вероватноћа, интензитет, сложеност, 

реверзибилност; 

 

- Ниска 

 2) временска димензија (трајање, учесталост, 

понављање); 

 

- Мала 

 3) просторна димензија: 

 

 

 (1) локација;   Нема 

 (2) географска област;   Нема 

 (3) број изложених 

становника; 

  Нема 

 (4) прекогранична природа 

утицаја; 

  Нема 

 4) кумулативна и синергијска природа утицаја; 

 

 Нема 

 5) ризици по људско здравље и животну средину;  Нема 

 6) деловање на области од природног, културног 

и другог значаја: 

  

 (1) посебне природне 

карактеристике; 

  нема 

 (2) области или природни 

предели којима је признат 

заштићени статус на 

републичком или 

међународном нивоу; 

  Нема 

 (3) културно-историјска 

баштина; 

  Нема 

 (4) густо насељене области;   Нема 

 (5) области са различитим 

режимима заштите; 

  Нема 
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 7) деловање на угрожене области: 

 

  

 (1) прекорачени стандарди 

квалитета животне средине 

или граничне вредности; 

  Нема 

 (2) интензивно коришћење 

земљишта; 

  Нема 

 (3) постојећи ризици;   Нема 

 (4) смањени капацитет 

животне средине; 

  Нема 

 (5) посебно осетљиве и 

ретке области; 

  Нема 

 (6) екосистеми;   Нема 

 (7) биљне и животињске 

врсте. 

  Нема 

 

ПРИЛОГ II 

Критеријуми за оцену извештаја о стратешкој процени 

  

 Елементи стратешке процене 

 1. Карактеристике плана и програма 

 1) јасно су приказани циљеви и садржај плана и 

програма, подручје за које се припрема план или 

програм, просторни обухват и временски 

хоризонт; 

да - 

 2) питања заштите животне средине су 

заступљена у припреми циљева плана и 

програма; 

да - 

 3) приказане су везе са другим релевантним 

плановима и програмима. 

да - 

 2. Полазне основе 
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 1) приказана су питања и проблеми везани за 

животну средину који су разматрни у плану и 

програму током израде стратешке процене; 

- не 

 2) дати су разлози за изостављање појединих 

питања и проблема из стратешке процене; 

- Не 

 3) приказан је начин на који су дефинисани 

циљеви стратешке процене и изабрани 

одговарајући индикатори. 

- не 

 3. Стање животне средине 

 1) приказано је постојеће и будуће стање 

животне средине; 

- Не 

 2) опис стања животне средине усклађен је са 

циљевима и индикаторима стратешке процене; 

- Не 

 3) приказани су извори података о стању 

животне средине и коришћена методологија је 

усклађена са степеном сложености стратешке 

процене. 

- Не 

 4. Варијантна решења 

 

 1) приказан је начин на који су припремљена и 

разматрана варијантна решења за питања и 

проблеме везане за животну средину; 

- Не 

 2) припремљено је варијантно решење 

нереализовања плана и програма и варијантно 

решење најповољније са становишта заштите 

животне средине; 

- Не 

 3) процењени су утицаји варијантних решења на 

животну средину и извршено поређење; 

- Не 

 4) образложени су разлози за избор 

најповољнијег варијантног решења са 

становишта заштите животне средине. 

- Не 

 5. Процена утицаја на животну средину 

 1) приказан је начин на који су одређени и 

вредновани значајни утицаји плана и програма 

на животну средину; 

- Не 

 2) при процени утицаја укључени су следећи - - 
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чиниоци: 

 (1)ваздух;  - - 

 (2) вода;  - - 

 (3) земљиште;  - - 

 (4) клима;  - - 

 (5) биљни и животињски 

свет; 

 - - 

 (6) станишта;  - - 

 (7) биодиверзитет;  - - 

 (8) предели (природна 

лепота); 

 - - 

 (9) природна добра;  - - 

 (10) становништво и 

здравље; 

 - - 

 (11) градови и друга насеља;  - - 

 (12) културно-историјска 

баштина; 

 - - 

 (13) инфраструктурни, 

индустријски и други објекти; 

 - - 

 (14) друге створене 

вредности; 

 - - 

 3) при процени утицаја узети су у обзир следеће 

карактеристике утицаја: 

  

 (1) вероватноћа;   Не 

 (2) интензитет;   Не 

 (3) 

сложеност/реверзибилност; 

  Не 

 (4) временска димензија 

(трајање, учесталост, 

понављање); 

  Не 

 (5) просторна димензија 

(локација, географска област, 

  Не 
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број изложених становника, 

прекогранична природа 

утицаја); 

 (6) кумулативна и 

синергијска природа утицаја; 

  Не 

 (7) друге карактеристике 

утицаја; 

  Не 

 4) одређивање и вредновање значајних утицаја 

усклађено је са важећим стандардима, 

прописима и граничним вредностима; 

 

да - 

 5) описана је коришћена методологија. 

 

- Не 

 6. Мере и програм праћења стања животне средине 

 

 1) предвиђене су мере за спречавање и 

ограничавање негативних односно увећање 

позитивних утицаја на животну средину за 

сваки процењени утицај; 

- Не 

 2) приказан је начин на који су припремљене 

смернице за израду процена утицаја пројеката 

на животну средину и других стратешких 

процена; 

 Не 

 3) припремљен је програма праћења стања 

животне средине у току реализације плана и 

програма у складу са чланом 17. овог закона. 

 Не 

 7. Извештај о стратешкој процени 

 1) јасно је дефинисана улога надлежних органа у 

изради стратешке процене; 

Да  

 2) извештај је припремљен на јасан и прецизан 

начин; 

- - 

 3) обрађени су сви елементи извештаја 

прописани чланом 12. овог закона и дати извори 

информација, укључујући стручна мишљења; 

- - 

 4) приказан је начин на који су питања животне 

средине укључена у план или програм, начин на 

- - 
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који се вршило одлучивање и описани разлози 

одлучујући за избор датог плана и програма са 

аспекта варијантних решења која су била 

разматрана; 

 5) закључци о израђеном извештају о 

стратешкој процени представљени су на начин 

разумљив јавности. 

- - 

 8. Учешће заинтересованих органа и организација и јавности 

 

 1) обезбеђено је учешће заинтересованих органа 

и организација и јавности у поступку израде 

стратешке процене; 

Да  

 2) достављена су мишљења заинтересованих 

органа и организација и јавности на извештај о 

стратешкој процени и приказан начин на који се 

одлучивало о мишљењима. 

Да  

 

У Куршумлији: 
18.12.2019 године, 
Обрадио : 
Пантић Дејан дипл пп ср. 

ЈП за уређивање  
грађевинског земљишта Куршумлија 

В.Д.  Директор 
Стевановић Саша дипл инж маш ср. 

11. 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, брoj 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др. закон),  и 

члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.6/19 ), 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019.године, донела је 

O Д Л У К У  

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања Општине Куршумлија за 2020. 

годину, који је саставни део ове Одлуке. 

II Одлуку  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-187/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

   

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉAВАЊА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Децембар, 2019. године 

 

Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада б.б., тел. 027/381-402, www.kursumlija.org 

1.   УВОД 
 

Локални акциони план запошљавања за 2020. годину за општину Куршумлија (у 

даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике 

запошљавања у 2020. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике 

запошљавања у 2020. години и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2020. 

години на територији општине Куршумлија, како би се достигли циљеви и постигло 

одрживо повећање запослености. 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ представља Закон о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености  (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 30/2010 - др. закон, 88/2010, 

http://www.kursumlija.org/
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38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон) и Национална стратегија запошљавања за период 

2011-2020. године ("Службени гласник РС", број 37/2011).  

Основни циљ активне политике запошљавања у 2020. години у Републици Србији 

усмерен је ка успостављању ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености, 

као и да се политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са 

тековинама ЕУ. У складу са основним циљем политике запошљавања, стратешким и 

реформским документима од значаја и утицаја на политику запошљавања, и уз уважавање 

карактеристика националног тржишта рада, утврђени су следећи приоритети политике 

запошљавања у 2020. години: 

 

1) Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 
2) Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада 

и подршка регионалној и локалној политици запошљавања; 
3) Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 
 

Приоритети политике запошљавања у 2020. години произашли су из реалних 

потреба и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да неће бити у 

потпуности реализовани у 2020. години. Ипак, неопходно је наставити са реализацијом 

активности које се на њих односе како би се у наредним годинама достигли жељени 

резултати. 

 

Циљеви политике запошљавања у 2020. години су: 

 спречавање великог раста незапослености, 
 смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености, 
 смањење дуалности на тржишту рада, 
 унапређење положаја младих на тржишту рада. 

 

2.  ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

Општина Куршумлија налази се на југу Србије, у горњем сливу реке Топлице и њених 
притока Косанице и Бањске, на југоисточним падинама Копаоника и северозападним 
падинама Радан планине. Административно припада Топличком округу  и заузима 
површину од 952 км² и према својој величини спада међу најраспрострањеније у Србији. 
Општина се граничи са општином Блаце на северу, источно је општина Прокупље, 
југоисточно су општине Бојник и Медвеђа, јужно је општина Подујево (АП Косово и 
Метохија), западно општина Лепосавић (АП Косово и Метохија) и северозападно општина 
Брус. Јужна и југозападна граница у дужини од 105 km поклапа се са природном и 
политичко- административном границом Средишње Србије и Косова и Метохије. Положај 
општине Куршумлија одређен је координатама између 42° 52' 00“ и 43° 16' 27“ северне 
географске ширине и 20° 55' 50“ и 21° 29' 56“ источне географске дужине. 

Територијом општине пролази стратегијски важан путни правац Ниш-Приштина. 
Регионалним путним правцем, преко Блаца, општина Куршумлија је повезана са Брусом, 
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односно Крушевцем и даље Београдом. Долином Топлице и Косанице пролази железничка 
пруга Ниш-Прокупље-Куршумлија-Мердаре-Косово Поље.  

 

 

Карта општине Куршумлија 

 

3.   СТАНОВНИШТВО 
 

На територији општине Куршумлија, према Попису становништва, домаћинстава и 
станова у Републици Србији из октобра 2011. године, живи 19.213 становника, док је, према 
бази података ДевИнфо и Виталне статистике Републичког Завода за статистику, 
процењено да средином 2018. године на територији општине живи 17.545 становника. 
Према истом извору, пројектовани број становника (средња варијанта – нулти миграциони 
салдо) 2041. године биће 14.784, а са миграцијама 13.501.  

Становништво општине Куршумлија распорђено је у 90 насељених места. Има 17 
сеоских, 6 приградских и 7 градских месних заједница. Просечна густина насељености 
општине Куршумлија је  18 становника на км² , што је сврстава у ретко насељене општине. 
Кретање становништва у општини Куршумлија карактеришу три основне детерминанте: 

-  низак наталитет, 

-  повећане стопе морталитета, 

-  миграциони процеси.  

У општини Куршумлија забележено је смањење стопе природног прираштаја и она 
износи -9, јер је стопа живорођених 9, а стопа умрлих 18. Просечна старост становништва 
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Куршумлије је 44 године, старосна структура све више има карактеристике „регресивног“, 
односно старијег типа становништва будући да се смањују фертилни и омладински 
контигент становништва. 

 

Година 
Број 

становника 
Живорођени Умрли 

Природни 
прираштај 

Смањење 
броја 

становника 
2011 19213 123 327 -204 - 
2012 18963 134 346 -212 250 
2013 18694 121 308 -187 269 
2014 18488 154 274 -120 206 
2015 18262 148 337 -189 226 
2016 18006 151 313 -162 256 
2017 17787 143 297 -154 219 
2018 17545 159 309 -150 242 

 

Табела: Природно кретање становништва, 2011-2018.год. 

 

 

 
 

2017. 2018. 

Ж М Ж М 

Деца старости до 6 година 
(предшколски узраст) 

Деца старости 7-14 година (узраст 
основне школе) 

Деца старости 15-18 година (узраст 
средње школе) 

445 
 

636 
 

390 

503 
 

755 
 

432 

448 
 

597 
 

382 

518 
 

706 
 

430 

Деца старости 0-17 година 
Број младих (15-29 година) 

1375 
1471 

1579 
1779 

1333 
1454 

1550 
1743 

Радни контингент становништва 
(15-64 година) 

5433 6238 5421 6131 

Укупан број становника 8595 9192 8465 9080 
 

Табела: Становништво према старосним групама и полу, 2017-2018.год. 

 

 

Старосне групе % учешћа 
0-17 година 16 

18-64 година 62 
65+ година 22 

 

Табела: Становништво према старосним групама, 2018.год. 
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4.  СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ 
 

У периоду социјализма развој привреде општине Куршумлија заснивао се на развоју 

предузећа из области дрвне индустрије ШИК “Копаоник”, текстилне индустрије МК “7. јули”,  

металне индустрије “Металац” а.д, као и предузећа из области туризма “Планинка” а.д., 

односно Завод “Жубор” Куршумлијска Бања. 

До 90-их година само у привреди општине Куршумлије било је запошљено око 5.000 

људи који су били запослени првенствено у овим предузећима. Међутим, услед лоше 

приватизације, економске кризе у свету, као и кризе настале распадом СФРЈ, дошло се до 

тога да је у Куршумлији тренутно велики број незапосленог радно способног становништва, 

што је и основни разлог за велику миграцију становништва пре свега у велике центре наше 

земље, као и одлазак у иностранство. 

У Куршумлији је, према подацима Агенције за привредне регистре ажурираним 

средином године, било 167 активних привредних друштава и 529 предузетника.  

Носиоци тренутног привредног развоја општине Куршумлија су “Планинка” А.Д. и 

“Симпо ШИК” Д.О.О. који запошљавају највећи број радника. Поред ова два највећа 

привредна друштва, у нашој општини постоји и неколико привредних друштава и 

предузетника из области металне индустрије (“Metalac company” Д.О.О., СР “ФПМ Дељанин”, 

“Данком” Д.О.О, “Зона ДИС” Д.О.О.), текстилне индустрије (“Еxkluziv” Д.О.О., “Вутекс Плус” СЗР, 

“Перфект-плус” СЗР), , области пољопривреде (“Фригонаис” Д.О.О, “Жуч воће” Д.О.О, “Eco Food 

Mijajlović” Д.О.О., „Агро Ђерам“ Д.О.О.), дрвне индустрије (“Владива” Д.О.О, “Топлица дрво” 

Д.О.О), области трговине („Тимор“ Д.О.О., СР „Милановић“, СЗТР „Боба“), саобраћаја и 

транспорта („Сатранс“ Д.О.О., „Шуши-Транс“ Д.О.О., СР “Дељанин Пром”, „Профи-Такси“ Д.О.О.) 

и пекарске индустрије (СЗУР „Грања“, СР „Мадера“, СЗР „Три брата“). У току 2020. године 

израелска компанија Wood Feel отвориће фабрику у погонима некадашње Конфекције 7. Јули 

где је планирано запошљавање 185 радника. Такође, у току је и изградња фабрике компаније 

Борбени Сложени Системи – Нови Београд, чији је оснивач Југоимпорт-СДПР, предузеће у 

државном власништву, са вишедеценијском традицијом у промету наоружања, војне опреме 

и трансфера технологије, која већ има отворен производни комплекс у Великој Плани где се 

производе сложени борбени системи, ловачка, спортска и сачмарска муниција. Следеће 

године је у новосаграђеним погонима у Мачковцу планирано запошљавање 70-80, а у 

наредним година до 300 незапослених.  

 

На територији општине Куршумлија је, према подацима Републичког завода за 

статистику, у 2018.год. регистровано 3997 запослених према општини рада, што је 22,78% у 

односу на број становника, док је према општини пребивалишта регистровано 4415 

запослених. Просечна зарада без пореза и доприноса је за септембар 2019. године износила 

42.283 динара (бруто 58.328), док је просечна зарада за првих девет месеци ове године 

43.909 динара (бруто 60.616). 

 

Година Број запослених 
2014. 4351 
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2015. 4031 
2016. 3997 
2017. 4013 
2018. 3997 

Табела: Регистровани запослени, 2014-2018.год. 

 

Година Износ зараде (у рсд) 
2014. 30.044 
2015. 34.703 
2016. 34.631 
2017. 36.396 
2018. 40.796 

I- IX 2019. 43.909 
Табела: Просечне зараде без пореза и доприноса, 2014-2019.год. 

 

 Основни правци развоја привреде на територији општине Куршумлија базирају се на 

искоришћавању природних богатстава, пре свега на даљем развоју туризма, развоју 

пољопривреде (воћарства и сточарства), дрвне индустрије, искоришћавање обновљивих 

извора енергије. Такође даљи привредни просперитет се базира и на даљем развоју радно 

интензивних грана индустрије, пре свега из области текстилне и металне индустрије, 

односно даљем развоју осталих услужних делатности. 

Смањење велике незапослености на територији општине Куршумлија захтева 

инвестиције, како постојећих тако и нових инвеститора. 

Циљ општине Куршумлија  је да се у будућности кроз инвестиционо "пријатељски" 

оквир створе такви услови у којима инвеститор може да сагледа све могућности и ризике 

средњорочних и дугорочних инвестиционих одлука, пружајући потенцијалним 

инвеститорима сву могућу помоћ у обезбеђивању неопходних дозвола. 

Општина Куршумлија је ранијих година издвајала значајна средства за 

суфинансирање пројеката самозапошљавања, и преко програма запошљавања на 

новоотвареним радним местима у сарадњи са НСЗ, као и за помоћ развоју малих и средњих 

предузећа. На тај начин се делимично помогло инвеститорима у решавању пословних 

инфраструктурних проблема и развоју предузетништва. Буџетом за 2020. годину нису 

планирана средстава за новоотворена радна места имајући у виду трендове задњих година 

када је и опало интересовање предузетника, јер је највећи део њих и био обухваћен овим 

програмом.  

5. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
 

На евиденцији НСЗ у испостави Куршумлија, закључно са октобром 2019. године, је 

2.386 лица. Општина Куршумлија учествује са 22,25% незапослених у укупном броју 

незапослених лица Топличког округа. 
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АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

ПО ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Блаце 1.272 11,86% 

Житорађа 2.031 18,94% 

КУРШУМЛИЈА 2.386 22,25% 

Прокупље 5.037 46,96% 

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ 10.726 100,00% 

 

 У односу на новембар 2018. године број активних незапослених лица у општини 

Куршумлија је смањен 7,23% или за 186 лица. Што се тиче односа стручне и нестручне радне 

снаге, тај однос је неповољан, тако да је проценат нестручне радне снаге 38,14%. Код дужине 

чекања за запослење, највеће је учешће незапослених који чекају на запослење преко 12 

месеци (дуготрајна незапосленост) и износи 70,90%. 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУПНЕ СПРЕМЕ, СТАРОСТИ, ТРАЈАЊУ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ПОЛУ НА КРАЈУ ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ СТАРОСТ ТРАЈАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Укупно 
Укупно 2.386 

Укупно 
Укупно 2.386 

Укупно 
Укупно 2.386 

Жене 1.220 Жене 1.220 Жене 1.220 

I 
Укупно 878 

15-19 
Укупно 65 До 3 

месеца 

Укупно 270 

Жене 441 Жене 28 Жене 116 

II 
Укупно 32 

20-24 
Укупно 191 3-6 

месеци 

Укупно 143 

Жене 12 Жене 86 Жене 71 

III 
Укупно 510 

25-29 
Укупно 254 6-9 

месеци 

Укупно 133 

Жене 213 Жене 133 Жене 57 

IV 
Укупно 709 

30-34 
Укупно 229 9-12 

месеци 

Укупно 147 

Жене 409 Жене 139 Жене 75 

V 
Укупно 8 

35-39 
Укупно 217 1-2 

године 

Укупно 347 

Жене 1 Жене 119 Жене 162 
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VI-1 
Укупно 58 

40-44 
Укупно 265 2-3 

године 

Укупно 184 

Жене 38 Жене 143 Жене 91 

VI-2 
Укупно 63 

45-49 
Укупно 267 3-5 

година 

Укупно 249 

Жене 32 Жене 141 Жене 126 

VII-1 
Укупно 128 

50-54 
Укупно 318 5-8 

година 

Укупно 318 

Жене 74 Жене 188 Жене 184 

VII-2 
Укупно 0 

55-59 
Укупно 339 8-10 

година 

Укупно 193 

Жене 0 Жене 169 Жене 99 

VIII 
Укупно 0 

60-65 
Укупно 241 Преко 10 

година 

Укупно 402 

Жене 0 Жене 74 Жене 239 

6.  ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У 2020. ГОДИНИ 
 

Општина Куршумлија је за 2020. годину предвидела реализацију пограма на 

стварању позитивне климе за инвестирање у производњу, што је и предуслов за 

запошљавање. 

 Имајући у виду стање и кретања на тржишту рада, као и карактеристике 

регистроване незапослености, кроз мере активне политике запошљавања, посебан фокус је 

стављен на младе, вишкове запослених, дугорочно незапослене и жене.  

На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви 

политике запошљавања:  

 спречавање великог раста незапослености и смањивање незапослености кроз 
унапређење положаја на тржишту рада и стварање услова за запошљавање 
младих, радно способних корисника новчане социјалне помоћи, Рома, лица без 
квалификација/са ниским квалификацијама, вишкова запослених, дугорочно 
незапослених, старијих од 50 година и жена, 

 подршка мерама активне политике запошљавања кроз програм стручне 
праксе, субвенција за самозапошљавање и јавних радова преко програма НСЗ. 

 
Такође, потребно је континуирано спроводити активности са циљем даљег развоја и 

јачања социјалног дијалога и секторске сарадње, децентрализације политике запошљавања, 

подизања запошљивости и запошљавања младих, пружања подршке вишковима запослених 

у процесу реинтеграције на тржиште рада и повећања партиципације жена на тржишту рада. 

 

Утврђени приоритети политике запошљавања у 2020. години су: 
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- раст запошљавања и одрживо повећање запослености, посебно у приватном 

сектору, уз континуирано праћење потреба послодаваца и карактеристика незапослених 

лица, 

- подстицање запошљавања и унапређење запошљивости ради конкурентнијег 

иступања на тржишту рада теже запошљивих лица кроз заједничко финансирање програма 

или мера активне политике запошљавања, 

- унапређење квалитета понуде и конкурентности радне снаге путем каријерног 

вођења и саветовања чиме би се утицало на смањење неусаглашености понуде и потражње 

на тржишту рада 

7. ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. 

године створена је могућност да се формирају Локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) 

који би са укључивањем социјалних партнера, утицали да се кроз доношење програма 

активне политике запошљавања на локалном нивоу смањи стопа незапослености. Општина 

Куршумлија је препознала неопходност формирања ЛСЗ што је и довело до првог 

формирања Локалног Савета за запошљавање у 2006. години. У 2013. години дошло до 

измена који се односе на чланове у ЛСЗ. 

Тренутно ЛСЗ има 7 чланова, од којих су заступљени представници локалне самоуправе и 

представник НСЗ Куршумлија. 

Чланови ЛСЗ активно учествују у решавању проблема запошљавања на територији 

општине Куршумлија. Као резултат рада ЛЗС скупштина општина Куршумлија је донела 

16.09.2011. године Одлуку о стимулисању запошљавања и поспешивању инвестиционих 

улагања на територији општине Куршумлија. 

8. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 Општина Куршумлија је Буџетом општине за 2020. годину укупно издвојила 

5.000.000,00 динара у циљу спровођења мера активне политике запошљавања. Кроз 

анализу и процену потреба на терену, а у сарадњи са НСЗ, имајући у виду искуства из 

претходног периода, као и кретања у привреди општине, утврђене су мере којима би се 

смањила незапосленост и задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања радника, 

оспособљавање лица за самостално обављање посла, и др. 

 Наведене мере имају за циљ смањење броја незапослених лица на територији 

општине Куршумлија, смањење сиромаштва, итд., а обухватају следеће програме и мере 

активне политике запошљавања: 

 

1. Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у 
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струци, за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког 
стажа и стицањa услова за полагање стручног испита. 

2. Подршка самозапошљавању - обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције 
за самозапошљавање оснивањем привредног субјекта. 

3. Јавни радови - организују се у циљу радног ангажовања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради 
очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања 
одређеног друштвеног интереса., у складу са стањем и потребама локалног тржишта 
рада утврђеним у ЛАПЗ. 
 

 

Предвиђени програми и мере активне политике запошљавање ће се реализовати 

сопственим средствима из буџета јединице локалне самоуправе, уз суфинансирање 

програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 

планом запошљавања (ЛАПЗ) средствима из републичког буџета.  

Захтев за суфинансирање се до 31. јануара 2020. године, преко НСЗ, подноси 

министарству надлежном за послове запошљавања. Услов за подношење захтева за 

финансирање програма или мера активне политике запошљавања из републичког буџета је 

да јединица локалне самоуправе има: 

1) формиран локални савет за запошљавање; 

2) усвојен ЛАПЗ;  

3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ; 

4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 

програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, 

министар надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) 

може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних 

средстава. 

По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за 

финансирање програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о 

сваком појединачном ЛАПЗ (усклађеност са циљевима локалног економског развоја и 

индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за учешће у финансирању 

програма или мера активне политике запошљавања на основу критеријума и расположивих 

средстава у републичком буџету. 

НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 

захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку. 

 НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о 

начину и поступку реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и 

другим питањима од значаја за спровођење ове одлуке. 
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Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, 

креирати нове програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и 

финансирати их у целости из средстава буџета јединица локалне самоуправе. У реализацији 

програма или мера активне политике запошљавања које се финансирају из буџета јединица 

локалне самоуправе у целости, НСЗ пружа стручну и техничку подршку. 

 

8.1  ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
 

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у 

струци, за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања 

приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то 

законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање 

средњим образовањем, без обзира на године старости, и реализује се без заснивања радног 

односа. Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се 

највише до 30% укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то 

искључиво у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа. Изузетно, на 

територији АП Косово и Метохија и девастираних подручја на територији Републике Србије, 

програм стручне праксе реализује се код послодавца који припада приватном или јавном 

сектору, при чему приватни сектор има приоритет. Трајање програма утврђено је законом 

односно правилником, а финансира се најдуже до 12 месеци, током којих се ангажованим 

лицима исплаћује новчана накнада и уплаћује осигурање у предвиђеним износима. 

 

8.2  ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ 
 

Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за 

самозапошљавање.  

Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошавања састоји се 

од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у 

првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке, 

у пословним центрима НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др. 

Средства за самозапошљавање у 2020. години одобравају се у виду субвенције, у 

једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или 

другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач 

заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног 

економског развоја у ЛАПЗ.  

 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

1) млади до 30 година старости, 
2) старији од 50 година, 
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3) вишкови запослених, 
4) Роми,  
5) особе са инвалидитетом, 
6) жене, 
7) сва остала лица чији је статус теже запошљивих лица дефинисан НАПЗ-ом. 

 

У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у 

једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 

другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач 

заснива у њему радни однос.  

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у 

једнократном износу од 240.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 

другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у 

њему заснива радни однос.  

Реализација програма прати се 12 месеци. 

Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради 

самозапошљавања, исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за 

обавезно социјално осигурање. 

 

8.3  ЈАВНИ РАДОВИ 
 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих 

незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења 

радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса, у 

складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.  

Незапослена лица која се укључују у програм јавних радова, треба да припада 

следећим категоријама: 

1) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  
2) Роми; 
3) лица без квалификација/са ниским квалификацијама; 
4) вишкови запослених; 
5) дугорочно незапослени; 
6) млади до 30 и старији од 50 год.; 
7) сва остала лица чији је статус теже запошљивих лица дефинисан НАПЗ-

ом. 
 

Проценат учешћа наведених категорија незапослених лица које ће бити укључене у 

реализацију мере односи се на јавни рад који кроз редовне јавне конкурсе спроводи 

самостално НСЗ, док се у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у 

ЛАПЗ, могу укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих. 
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Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 

ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 

организовање јавних радова користе се за:  

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по 

основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на 

месечном нивоу за пун фонд радних часова односно сразмерно времену радног ангажовања 

на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 

осигурање, као и трошкове доласка и одласка са рада ангажованих лица); 

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до 2.000 

динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по 

ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености 

послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или 

програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим 

компетенцијама. 

У 2020. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних 

делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 

животне средине и природе.  

Јавни радови се могу организовати и за област културе на којима се искључиво 

ангажују особе са инвалидитетом.  

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне 

покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, 

привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.   

9. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ 
 

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања 

користиће се сопствена средства Општине Куршумлија предвиђена буџетом општине за 

2020. годину, као и средства из републичког буџета, по следећем: 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

 

Категорија 

лица 
Износ по лицу 

Број 

лица 

Трајање 

у 

месецима 

Укупан 

износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС РС 
Остали 

извори 

Лица са 

најмање 
накнада 20.000 15 12 3.870.000 1.900.000 2.850.000 0 
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високим 4-

годишњим 

образовањем 

осигурање 1.500 

 

Лица са 

вишим и 

високим 3-

годишњим 

образовањем 

накнада 18.000 

осигурање 1.500 

 

5 9 880.000 

УКУПНО:  20  4.750.000 
1.900.000 

40,00% 

2.850.000 

60,00% 
0 

Табела: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма стручне 

праксе на основу предвиђених износа за 2020. годину 

 

ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ 

 

Категорија 

лица 
Износ по лицу 

Број 

лица 

Праћење 

у 

месецима 

Укупан 

износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС РС 
Остали 

извори 

Млади до 30 

год. и старији 

од 50 год., 

вишкови 

запослених, 

Роми, особе са 

инвалидитетом, 

жене 

накнада 

(просек) 
210.000 

 

20 12 4.250.000 1.700.000 2.550.000 0 

УКУПНО:  20  4.250.000 
1.700.000 

40,00% 

2.550.000 

60,00% 
0 

Табела: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију подршке 

самозапошљавању  на основу предвиђених износа за 2020. годину 

 

ЈАВНИ РАДОВИ 

 

Категорија лица Износ по лицу Број Трајање Укупан Извор финансирања и % 
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лица у 

месецима 

износ 
ЈЛС РС 

Остали 

извори 

Радно способни 

корисници 

новчане 

социјалне 

помоћи, Роми, 

лица без 

квалификација/са 

ниским 

квалификацијама, 

вишкови 

запослених, 

дугорочно 

незапослени, 

млади до 30 год. и 

старији од 50 год., 

жене 

накнада и 

превоз 

22.000 

доприноси 14.600 

спровођење 2.000 

 

23 4 3.500.000 1.400.000 2.100.000 0 

УКУПНО:  23  3.500.000 
1.400.000 

40,00% 

2.100.000 

60,00% 
0 

Табела: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма јавних 

радова на основу предвиђених износа за 2020. годину 

Коначан број незапослених лица која ће бити укључена у програме и мере активне 

политике запошљавња и ефекти на запошљавање, биће утврђени и зависиће од пријема 

захтева и дужине трајања сваке мере. 

10. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ 
 

Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ су изузетно значајни јер од 

процеса праћења, оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом одређене 

мере постигнути очекивани ефекти, зависи да ли ће се и у будућности спроводити иста 

решења, или их је потребно мењати, односно да ли је и у којој мери потребно вршити 

корекције буџета ЈЛС у делу који се односи на локалну политику запошљавања. Праћење 

реализације ЛАПЗ, степен остварених резултата и ефективности спроведених мера, 

динамика реализације ЛАПЗ, праћења и извештавања и одговорности за реализацију 

наведеног процеса, као и јасни, релевантни и мерљиви показатељи успеха биће приказани 

кроз информације наведене у табели. 

Мера/активност Индикатор 
Временски 

оквир 
Одговорност 

- подношење захтева за -потврда о Јануар  ЈЛС 
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учешће у суфинансирању 

програма или мера АПЗ у 

2020.год. 

подношењу 

- одлука о учешћу у 

финансирању програма или 

мера АПЗ 

- пријем 

обавештења 
Март  НСЗ 

- потписивање споразума о 

сарадњи са НСЗ 
-потписан споразум Април  ЈЛС и НСЗ 

- расписивање јавних позива 
- расписано xy 

јавних позива 
Мај-Јун  

ЈЛС и НСЗ 

(уз учешће 

ЛСЗ) 

- укупан број лица по 

поднетим захтевима који су у 

поступку одлучивања (по 

мерама) 

- xy лица (по 

мерама) 
Јул  ЈЛС и НСЗ 

- одлучивање по захтевима 
- xy захтева 

одобрено 
Јул  

ЈЛС и НСЗ 

(уз учешће 

ЛСЗ) 

- укупно укључена лица у 

мере 

- xy лица у мерама 

(по мерама и 

циљним групама) 

Август - , 

праћење на 

месечном нивоу 

док мера траје 

ЈЛС и НСЗ 

(ЛСЗ) 

- укупан број лица која су 

завршила меру 

- xy лица у мерама 

(по мерама и 

циљним групама) 

По завршетку 

мере 

ЈЛС и НСЗ 

(ЛСЗ) 

- ефекат мере на 

запошљавање (бруто ефекат) 

- xy лица запослено 

(по мерама и 

циљним групама) 

6 месеци по 

изласку из 

мере/уговорне 

обавезе2 

НСЗ 

(ЛСЗ) 

- утрошак средстава 
- утрошак средстава 

по мерама 

Након 

реализације свих 

финансијских 

обавеза 

ЈЛС и НСЗ 

                                                           
2 Изузетно, уколико за меру која је реализована у претходној години у тренутку вршења евалуације мера, односно сагледавања 
бруто ефеката на запошљавање, није прошло 6 месеци од изласка учесника мере из уговорне обавезе, сагледавање ефеката се 
може урадити и 3 месеца после изласка из уговорне обавезе. Такође, могуће је узети у обзир бруто ефекат на запошљавање 
учесника исте мере (исти дизајн мере, исте циљне групе), која је реализована у некој од претходних година, где је прошло  шест 
месеци од изласка из уговорне обавезе. 
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- анализа успешности ЛАПЗ - израђена анализа 
Након завршетка 

мера ЛАПЗ 
ЛСЗ 

- припрема извештаја о 

реализацији ЛАПЗ 

- извештај 

припремљен и 

верификован 

У првом 

кварталу 

наредне године 

за претходну 

ЛСЗ 

- прикупљање података за 

припрему ЛАПЗ 

- подаци 

идентификовани, 

прикупљени, 

анализирани и 

инкорпорирани у 

ЛАПЗ 

континуирано ЛСЗ 

- израда нацрта ЛАПЗ и 

давање инпута за припрему 

локалног буџета 

- израђен Нацрт 

ЛАПЗ 

- пројектован 

потребан износ 

средстава саставни 

део Нацрта буџета 

ЈЛС 

Новембар ЛСЗ 

- израда Предлога ЛАПЗ и 

усвајање 
- усвојен ЛАПЗ Децембар ЛСЗ и ЈЛС 

Табела: Праћење и оцена реализације ЛАПЗ 

 
 
 

12. 

 На основу члана члана 59. и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 

бр.15/16) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 

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

23.12.2019. године,  доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈПКД “Толица“ Куршумлија за 2020. 

годину и Програм коришћења субвенција  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  за 2020. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-188/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

 

13. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
– др.закон , 101/16-др.закон и 47/18),члана 69.Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник 
РС“  бр. 15/16) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
23.12.2019. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник основних комуналних, грађевинских, водоводних, 

канализационих, пијачних и погребних услуга као поверених послова ЈПКД „Топлица“ 

Куршумлија 2020. година 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-189/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

14. 

На основу члана члана 59. и 61.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 23.12.2019. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања ЈП За уређивање грађевинског земљишта 

„Куршумлија“ за 2020. годину и  Програм коришћења субвенција ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2020. годину. 

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-190/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

15. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 – 
др.закон , 101/16-др.закон и 47/18),члана 69.Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“  
бр. 15/16) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ 
бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана  23.12.2019. године,  
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на  Ценовник услуга и поверених послова ЈП За уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2020. годину.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“   

рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-191/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

16. 

На основу члана 6. став 1. тачка 3.  и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“,  бр.62/06, 47/011, 93/12 , 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16, 104/16, 96/17 89/18, 95/18), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)  и члана 41. Статута Општине  

Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, бр. 6/2019),  Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан  1. 

                Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине 

Куршумлија  и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне 

комуналне таксе. 

Члан  2. 

               Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан  3. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за 

чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје 

коришћење права, предмета или услуге. 

Члан  4. 
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               Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или 

услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, изврши пријаву 

постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за 

локалну пореску администрацију,буџет и финансије. 

Члан 5. 

               Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење 

права,предмета или услуга, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима 

располаже надлежно Одељење или путем инспекцијског надзора. 

Члан 6. 

                Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

дужан је да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка коришћења. 

               Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, 

промене делатности, промене локације објеката, стечаја или ликвидације и сл.) пријави 

надлежној управи у року од 10 дана од дана настале промене. 

Члан 7. 

                 Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у прописаном року 

извршиће се принудна наплата у складу са Законом o пореском поступку и пореској 

администрацији. 

Члан  8. 

               Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, од 

стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и 

јединица локалне самоуправе. 

Члан  9. 

              Локалне комуналне таксе уводе се за: 

               1. истицање фирме на пословном простору; 

               2. држање моторних, друмских  и прикључних возила осим пољопривредних возила и 

машина ; 

               3. држање средстава за игру (« забавне игре ») 

Члан  10. 

              Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни приход 

буџета општине. 

Члан  11. 

              Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, 

врши Општинска управа-Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије. 
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Члан  12. 

            Таксеном тарифом, која је саставни део ове одлуке, утврђује се локалне комуналне 

таксе у различитој висини, зависно од врсте делатности, величине правног лица у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство  и техничко-употребних карактеристика објеката по 

зонама.  

Члан  13. 

 Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се 

налазе објекти, предмети или врше услуге и то: 

 I.а ЗОНА  која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном 

Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на реци Топлици, 

левом страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули, левом страном 

улице 7.Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице Карађорђеве до 

раскрснице са улицом 16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до раскрснице са 

улицом Пролетерских бригада – најопремљенија зона. 

 I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до 

железничке станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом 

улицом до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице. Улицом 

Милана Топлице право до реке Топлице. Левом страном реке Топлице узводно до правца 

према улици Стефана Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др 

Мелгарда, улицом Др Мелгарда до улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина 

Ускоковића до улице Р.М.Само до гвозденог моста, сем дела града који је обухваћен првом 

зоном. 

 II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно 

правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни, 

Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице 

Филипа Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја 

улице Петра Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице Топличке, Топличком 

улицом до канала, каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомикуљанском до улице 

Милана Ракића, од улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице 

Панчићеве, улицом Панчићевом до краја улице Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја 

Обрадовића наставља правац до улице Др Мелгарда код пропуста канала, од пропуста 

канала десном страном улице Видовданске до укрштања са улицом Иве Андрића, десном 

страном улице Иве Андрића до новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице 

Књегиње Милице, левом страном улице Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног 

пута за прекидну комору, десном страном приступног пута до краја улице Светог Саве 

потоком до улице Р.М.Само, од улице Р.М.Само до правца хладњаче и реке Топлице, реком 

Топлицом до железничког моста на ушћу, од моста железничком пругом до укрштања пруга 

до подвожњака код кастратског гробља, десном страном излази на улицу Косанчић Ивана, 
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правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна до надвожњака, 

железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког потока, десном 

страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу Марковиће. 

 У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом Бање. 

 III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од границе друге  зоне до краја грађевинског подручја описаном ПГР-ом. 

 IV.ЗОНА која обухвата земљиште на подручју приградских месних заједница: 

Пепељевац, Мачковац, Пљаково, Бело поље, Горња и Доња Микуљана, Данковиће, Баћоглава, 

Висока, Кастрат и Крчмаре. 

 V.ЗОНА која обухвата подручје од границе четврте  зоне до административне 

границе општине Куршумлија. 

Члан  14. 

            Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем 

права, предмета и услуга, за чије је  коришћење прописано плаћање локалне комуналне 

таксе, односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 6. ове Одлуке, казниће се 

за прекршај и то: 

              -правно лице новчаном казном од  50.000,00  динара, 

              -предузетник новчаном казном  од 10.000,00  динара, 

              -физичко лице и одговорно лице у правном лицу  новчаном казном од 5.000,00  

динара.  

Члан 15. 

 Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре која 

обављају делатност на територији општине Куршумлија, а обвезници су комуналне таксе за 

истицање фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 1. марта текуће године 

доставе доказ о висини годишњих прихода у претходној години, као и доказ о разврставању 

у средња или велика правна лица ако је било промене у статусу. 

 Ако мало правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној 

години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица под 

условом да је било тих промена казниће се за прекршај новчаном казном: 

1.правно лице – 50.000 динара, 

2.физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од  5.000 динара. 

Члан 16. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за 

локалну пореску администрацију, буџет и финансије. 
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               Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска 

управа –надлежна инспекција. 

Члан  17. 

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

Општина Куршумлија“ а примењиваће се од 01.01.2020. године.         

Број: I-02-192/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

Т А К С Е Н А       Т А Р И Ф А 

Тарифни број  1. 

              За истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се локална 

комунална такса и то:                                                                            

Ред 

Бр. 

 

 

ДЕЛАТНОСТ 

Износ у 

броју 

просечних 

зарада 

1. Банкарство 8 

2. Осигурање имовине и лица 8 

3. Производња и трговина нафтом и дериватима нафте 8 

4. Производња трговине на велико дуванским производима 8 

5. Производња цемента 7 

6. Поштанских, мобилних и телефонских услуга 6 

7. Електропривреде 

 7/1 Дистрибуција електричне енергије 
 7/2  Производња електричне енергије 

 

10 

10 
5 

 

8. Казина, концкарнице, кладионице, бинго сала и пружање 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

 

10 

9. Велика предузећа 2 

10. Средња предузећа 1 

11. Мала и микро предузећа-преко 50.000.000,оо динара 1 

НАПОМЕНА: 
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 Под просечном зарадом у смислу претходног става, сматра се просечна зарада 

по запосленом остварена на територији општине Куршумлија у периоду јануар-август, 

године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

Републичког органа надлежног за послове статистике. 

 Изузетно, Општинска управа општине Куршумлија може утврдити и већи износ 

фирмарине уз претходну сагласност Министарства надлежног за финансије. 

              Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

су  правна и  физичка лица који су уписани у регистар АПР. 

             Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 

обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

             За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку 

истакнуту фирму. 

            Ослобођени су плаћања локалне таксе из овог тарифног броја обвезници који 

имају статус мировања(привремена одјава). 

  Такса  по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу. 

   Обвезници из овог тарифног броја су правна или физичка лица. Такса на фирму 

плаћа се за седиште, представништво или сваку пословну јединицу правног лица на 

територију Општине Куршумлија. 

  Таксени обвезници, чије је седиште на територији општине Куршумлија и 

таксени обвезници чије је седиште ван територије општине Куршумлија,комуналну 

таксу утврђену овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за сваки 

други пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 80%.  

  Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју , изузимају се установе  чији 

је  оснивач Скупштина Општине, удружење грађана, хуманитарне,  спортске и друге 

непрофитне организације. 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа 

таксе, и то до 15-ог у месецу, за претходни месец. 

Тарифни бр. 2 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом 

регистрације возила и то: 

 

1. За теретна возила: 

- За камионе до 2 т носивости                    1.750 динара, 

- За камионе од 2 т до 5 т носивости        2.330  динара, 
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- За камионе од 5 т до 12 т носивости      4.060 динара, 

- За камионе преко 12 т носивости           5.800 динара 

 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  580 динара; 

3. За путничка возила: 

- До 1.150 цм3 -                                                 580 динара, 

- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                 1.150 динара, 

- Преко 1.300 цм до 1.600 цм                     1.740 динара, 

- Преко 1.600 цм до 2.000 цм3                   2.330 динара, 

- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                 3.510 динара, 

- Преко 3.000 цм3 -                                         5.800 динара; 

4. За мотоцикле: 

- До 125 цм3                                                      466 динара, 

- Преко 125 цм3 до 250 цм3                          690 динара, 

- Преко 250 цм3 до 500 цм3                       1.150  динара, 

- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3                   1.410  динара, 

- Преко 1.200 цм3                                          1.740  динара. 

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  50 динара.  

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

      -    1 т носивости -                               470 динара, 

      -    од 1 т до 5 т носивости -             810 динара, 

      -   од 5 т до 10 т носивости -         1.100 динара, 

      -   од 10 т до 12 т носивости -       1.520 динара, 

      -  носивости преко 12 т -              2.330 динара, 

        7.  За вучна возила (тегљаче): 

     - чија је снага мотора до 66 киловата -            1.740 динара, 

     - чија је снага мотора од 66-96 киловата -       2.330 динара, 

     - чија је снага мотора од 96-132 киловата -     2.930 динара, 
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     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -   3.510 динара, 

     - чија је снага мотора преко 177 киловата -    4.660 динара. 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 

пчела -                                 1.150 динара 

 

НАПОМЕНА: 

  Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, 

друмских и прикључних возила. 

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне 

самоуправе, организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у 

непосредној функцији обављања комуналне делатности. 

  Такса из овог рарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна 

средства инвалидних и хендикепираних лица са 80%  и више телесног оштећења, ако 

им возило служи за личну употребу. 

Тарифни број 3. 

       За држање средстава за игру («забавне игре»), утврђује се локална комунална такса 

и то: 

           - по апарату за забавне игре ( компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони 

фудбал и слично).................................................................33 динара 

НАПОМЕНА: 

  Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

  Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи 

средства и апарате за забавне игре. 

  Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре 

Општинској управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије 

пре почетка коришћења средстава за игру. 

               Пријава садржи: 

            - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и 

текући рачун, тачну адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, 

врсту, марку, тип и серијски број апрата и датум почетка коришћења средстава за игру. 

            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, 

број личне карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, 
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врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за 

игру. 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се стазмерно времену коришћења, до 15-ог 

у месецу за претходни месец. 

 

17. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,  бр. 129/07, 

83/14, 101/16 и 47/18), члана 236. и 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ( 

„Сл. гласник РС“ бр. 95/18/, 49/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 

Општине Куршумлија“, бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија  на седници одржаној 

дана 23.12.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ  

О  НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

Члан 1. 

 Накнаде за коришћење јавне површине, су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и 

за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или 

неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

  

 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу 

става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

 -објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење 

занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних 

предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта; 

 -за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и 

других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за 

изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за 

снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго. 
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 Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу чл. 1  

става 1. тачке 1) ове одлуке односи се на привремено коришћење простора на јавној 

површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 Jавна површина у смислу овог закона јесте површина утврђена планским документом 

јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 
 
- трг; 
 
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.); 
 
- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
 

Члан 2. 

 Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

Члан 3. 

 Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2), односно по комаду / тарифни 

бр. 2 ст.1 алинеја 6/ 

Члан 4. 

 Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења  простора, зона у 

којој се налази простор који се користи, уколико је зона утврђена актом јединице локалне 

самоуправе, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина 

користи за постављање објеката. 

Члан 5. 

 Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини 

коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-

употребним карактеристикама објекта. 

 Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор 

продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. 

 Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 

eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa 

и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у 

месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења 

у року од 15 дана од дана достављања решења. 
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Члан 6. 

 Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава. 

 Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo 

зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или 

другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних 

прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу 

пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje 

oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Члан 7. 

Накнаде за коришћење јавне површине из члана 1. тачке 1. до 3. ове одлуке утврђују 

се у дневном износу. 

Члан 8. 

 Накнаде за коришћење јавних површина, представљају приход буџета Општине 

Куршумлија. 

Члан 9. 

 Утврђивање накнаде вршиће Одељење  за локалну пореску администрацију, буџет и 

финансије, Општинске управе, Општине Куршумлија по достављеном решењу Одељења за 

привреду и локални економски развој . 

Члан 10. 

 Обвезници накнаде за коришћење јавних површина дужни су да поднесу пријаву за 

утврђивање накнаде надлежном органу у роковима прописаним таксеном тарифом, која је 

саставни део ове одлуке. 

Члан 11. 

 У случају неподношења пријаве, у роковима предвиђеним овом одлуком, у поступку 

доношења решења, користиће се сви подаци којима располаже  Општинска управа  општине 

Куршумлија. 

Члан 12. 

 У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавање застарелости, наплате, рокова 

за плаћање, обрачунавање камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, 

сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.   

Члан 13. 

 Уколико дође до законских промена, овлашћује се Општинско веће да може одлуком 

извршити усклађивање. 
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Члан 14. 

 Висина накнаде за коришћење јавних површина је утврђена у таксеној тарифи, која је 

саставни део ове одлуке. 

 Члан 15. 

 Када се накнада утврђује по деловима територије општине Куршумлија , утврђују се 

следеће зоне: 

 

                I.а ЗОНА  која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном 

Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на реци Топлици, 

левом страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули, левом страном 

улице 7.Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице Карађорђеве до 

раскрснице са улицом 16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до раскрснице са 

улицом Пролетерских бригада – најопремљенија зона. 

 

 I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до 

железничке станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом 

улицом до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице. Улицом 

Милана Топлице право до реке Топлице. Левом страном реке Топлице узводно до правца 

према улици Стефана Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др 

Мелгарда, улицом Др Мелгарда до улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина 

Ускоковића до улице Р.М.Само до гвозденог моста, сем дела града који је обухваћен првом 

зоном. 

 

 II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно 

правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни, 

Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице 

Филипа Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја 

улице Петра Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице Топличке, Топличком 

улицом до канала, каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомикуљанском до улице 

Милана Ракића, од улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице 

Панчићеве, улицом Панчићевом до краја улице Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја 

Обрадовића наставља правац до улице Др Мелгарда код пропуста канала, од пропуста 

канала десном страном улице Видовданске до укрштања са улицом Иве Андрића, десном 

страном улице Иве Андрића до новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице 

Књегиње Милице, левом страном улице Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног 

пута за прекидну комору, десном страном приступног пута до краја улице Светог Саве 
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потоком до улице Р.М.Само, од улице Р.М.Само до правца хладњаче и реке Топлице, реком 

Топлицом до железничког моста на ушћу, од моста железничком пругом до укрштања пруга 

до подвожњака код кастратског гробља, десном страном излази на улицу Косанчић Ивана, 

правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна до надвожњака, 

железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког потока, десном 

страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу Марковиће. 

 У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом Бање. 

 

 III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 

 Од границе друге  зоне до краја грађевинског подручја описаном ПГР-ом. 

Члан 16. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за 

коришћење јавних добара („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 29/2018). 

Члан 17. 

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

Општине Куршумлија“ а примењиваће се од 01.01.2020. године.   

Број: I-02-193/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни  број  1. 

               Коришћење јавних површина за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање  за сопствене потребе и  

за потребе других лица, којим се врши непосредан утицај на расположивост, квалитет или 

неку другу особину јавне површине, за  које  дозволу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у 

дневном износу по зонама. 

            I а  Зона ................................................................................       30 динара 
 
            I б  Зона ................................................................................       25 динара 
 
            II   Зона...................................................................................      15 динара 
 
           III   Зона...................................................................................      10 динара 
 

НАПОМЕНА: 
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 Наплату накнаде врши Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и 

финансије  уз доставу одговарајућег акта Одељења за привреду и локални економски развој 

Општинске управе Куршумлија . 

Тарифни број 2. 

     За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

поословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација, производи старих 

и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог m² коришћеног 

простора, а по зонама одређеним у члану 15. ове одлуке, утврђује се накнада дневно  и то: 

           - за обављање пословне делатности( покретни привремени објекти-тезге, уређаји за 

сладолед и напитке, апарати за кокице, банкомати, телефинске говорнице, расхладне 

витрине и други лако покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских услуга), 

накнада се утврђује: 

 

                I а Зона ...............................................................................    30 динара 
  
                I б Зона .............................................................................      25 динара 
            
                II  Зона ................................................................................   20 динара 
 
               III Зона .................................................................................   10 динара 
 
           - за постављање летњих башти, накнада се утврђује: 

               I а Зона ................................................................................     18 динара 
 
               I б Зона.................................................................................     10 динара 
             
               II Зона...................................................................................     7  динара 
 
              III Зона.....................................................................................    5 динара 
 
          -за  продају и излагање производа,односно робе или друго заузимање 

               I а Зона ................................................................................      30 динара 
 
               I б Зона...............................................................................        25 динара 
             
               II  Зона...................................................................................    15 динара 
 
              III  Зона.....................................................................................  10 динара 
 

             -за заузимање тротоара,за постављање објеката  за продају производа,пружање 

угоститељских услуга накнада се утврђује: 

              I а  Зона ................................................................................     35 динара 
 
              I б  Зона ................................................................................     20 динара 
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              II   Зона...................................................................................    15 динара 
 
              III   Зона.................................................................................. . 10 динара 
 

    - за  коришћење јавне површине за постављање тенди накнада се утврђује на 

месечном нивоу и то: 

 

            I а  Зона ................................................................................       35 динара 
 
            I б  Зона ................................................................................       30 динара 
 
            II   Зона...................................................................................     22,5 динара 
 
            III   Зона...................................................................................   15,5 динара 
 

     -за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора 

возић и слично накнада се плаћа по возилу дневно  44 динара 

      -за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и 

других празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитка, сувенира и слично, накнада 

се утврђује по 1 m² заузете површине у износу од 122 динара. 

     -за коришћење простора на јавним површинама за намене које нису посебно 

наведене у овом тарифном броју, накнада се утврђује дневно по м2 заузете површине, у 

износу од 100 динара. 

НАПОМЕНА: 

               Накнада по овом тарифном броју утврђује се  у дневном износу (осим за тенде ). 

   Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу 

задужења  од стране Општинске управе-Одељења за локалну порску администрацију, буџет 

и финансије а по предходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и 

економски развој. 

   Накнаду из алинеје 4. овог тарифног броја , не плаћа општина за постављање 

забавних објеката на јавној површини. 

  Општинска управа-Одељење за привреду и економски развој, дужно је да један 

примерак одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, 

достави Општинској управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и 

финансије:`` 

            - за правна лица: ПИБ , матични бр,  текући рачун, делатност, тачна адреса седишта 
правног лица, 
            - за физичка лица: ПИБ , матични бр, , текући рачун, број л.к. и назив радње са тачном 
адресом и делатност. 
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   Накнада по овом тарифом броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то 

месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, осим коришћења до тридесет дана, где се 

накнада  плаћа у пуном износу.          

              Сва правна и физичка лица коју користе јавне површине за постављање летњих 

башти,продају робе и тенди истовремено, плаћају накнаду само за постављање летњих 

башти –односно продају робе. Уколико наставе коришћење јавне површине за постављање 

тенди а ослободе јавну површину плаћају накнаду само за постављање тенди. 

Тарифни број 3. 

   За коришћење слободних површина за  постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења утврђује се накнада за сваки m² заузете  површине 122 динара. 

НАПОМЕНА: 

  Накнада по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

  Обвезник накнаде из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање  

шатора или других сличних објеката. 

  Накнаду по овом тарифном броју не плаћају  корисници слободних површина за 

хуманитарне, културне и спортске потребе. 

 Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења 

од стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и 

финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и 

економски развој. 

 Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један 

примерак одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави 

Општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са 

следећим подацима: 

     - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и 
текући рачун, тачна адреса седишта правног лица; 
   - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој 
личне карте и назив радње са тачном адресом. 
 
 Накнада по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре 

почетка коришћења слободне површине. 

Тарифни број 4. 

    За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова, утврђује се накнада  и то: 

            I а  Зона ................................................................................       30 динара 
 
            I б  Зона ................................................................................       25 динара 
 
            II   Зона...................................................................................      15 динара 
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           III   Зона...................................................................................      10 динара 
 
 
НАПОМЕНА: 

  Накнада  по овом броју утврђује се у дневном износу. 

 Обвезник накнаде овог тарифног броја  је извођач радова и исту плаћа од дана 

заузећа. 

  Накнаду  из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу 

задужења од стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет 

и финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и 

економски развој. 

 Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој  дужно је да један 

примерак одобрења за  заузеће јавне површине грађевински материјалом , достави 

Општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије са 

следећим подацима: 

          - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица 
и текући рачун, тачна адреса седишта правног лица; 
         - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући 
рачун, број личне карте и назив радње са тачном адресом. 
 
  Накнада  по овом тарифном броју плаћа се сразмарно времену коришћења, и то пре 
заузећа јавне површине. 
 

18. 
 

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 

РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износи, 125/14 - усклађени дин. износи, 

95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износи, 104/16 - др. закон, 

96/17 - усклађени дин. износи, 89/18 - усклађени дин. износи и 95/18 - др. закон), члана 73. 

став 1. Закона о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19), члана 20. став 1. тачка 

13. и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019), а на предлог Општинског 

већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 

23.12.2019. године донела је: 
 
 

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја 

који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за 

смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре на подручју општине Куршумлија. 
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Члан 2. 

  
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском 

објекту за смештај у износу од 90,00 динара.  
Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу 

смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).  
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.  
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе.  
Члан 3. 

  
Изузетно од члана 2. ове одлуке боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко 

лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству.  
Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице плаћа у утврђеном годишњем 

износу у складу са Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа 

боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима 

домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања 

(„Службени гласник РС“, бр. 47/2019 и 57/2019), којом се утврђују ближи услови и начини 

висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге 

смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као начин и 

рокови плаћања. 

Члан 4. 
  

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан 

рачун јавног прихода, до петог у месецу за претходни месец.  
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

Члан 5. 
  

Боравишну таксу не плаћају: 
 

2.   деца до седам година старости;  
3. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије;  
4. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 

оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и 

квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, 
као и пратилац наведених особа;  

5. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај 
ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства 

надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту 
за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне 

установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;  
6. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања таксе;  
7. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
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Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости. Лица 

из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су 

испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне 

установе, упут лекарске комисије и др.). 
 

Члан 6. 
  

Средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета општине Куршумлија. 

 
Члан 7. 

 

          Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије општине Куршумлија 

дужно је да за свако физичко лице из члана 3. став. 2 ове Одлуке утврди висину годишњег 

износа боравишне таксе на основу  решења о категоризацији. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и 

принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно 

прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није 

друкчије одређено. 

 

Члан 8. 
 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за привреду и локални 
економски развој. 
 

                                                            Члан 9. 
  
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању боравишне таксе 

(„Службени лист општине Куршумлија“, бр. 9/09 и 21/015). 

 

                                                            Члан 10. 
 

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

општине Куршумлија“. 
 

Број: I-02-194/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

19. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон 101/16 И 47/2018), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени 

дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. Уредбе о наменским 
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трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 

25/015 и 5/2018), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019. 

године донела је 

ОДЛУКУ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Куршумлија које 

се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне 

самоуправе у 2019. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019. 

годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о 

наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о 

наменским трансферима за 2019. годину, као и на основу Одлука и других аката општине 

Куршумлија из изворних прихода јединице локане самоуправе. 

Члан 2.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Куршумлија за 2019. годину у области 

пружања услуга социјалне заштите предвиђених функционалном класификацијом 090 Одлуке о 

буџету општине Куршумлија за 2019. годину у укупном износу од 27.087.708,82 динара, 

распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели: 

Услуге социјалне 
заштите које се 
финасирају из 

средстава 
наменског 

трансфера односно 
буџета општине за 

2018. годину / 
економска 

класификација 

Обухват врсте услуга 

Степен 
приоритета  

Финансијски окрир 

Правни 
оквир 

Укупан 
износ по 
услузи из 
средстава 
наменско

г 
трасфера 
за 2019. 
годину 

Учешће 
ЈЛС по 

услузи из 
сопствени
х извора -
прихода 

Трансфери осталим 
нивоима власти 
 
463000 
472000 

 Трансфери 
Центру за 
социјални рад 
„Боровњак“  

 Једнократне 
новчане помоћи 

 Радно ангажовање 
кроз добровољни 
рад 

1  7.000.000,0
0 

Одлука о 

услугама у 

области 

социјалне 

заштите у 

општини 

Куршумлија 

(Сл. Лист 

општине 

Куршумлија 
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бр. 3/2012 и 

20/2016) 

Правилник о 

начину 

организаовањ

а 

добровољног 

рада II-02-

149/012-15 

Помоћ у кући 
старим особама и 
особама са 
инвалидитетом у 
селу и граду 
 
423000 

 одржавање 
хигијене стана,  

 набавка 
намирница,  

 припрема оброка,  
 здравствене 

услуге (набавка 
лекова, вођење 
лекару, помоћ у 
остваривању 
здравствене 
заштите),  

 ситне поправке у 
стану, помоћ у 
припреми и  
складиштењу 
огрева,  

 помоћ у плаћању 
рачуна и других 
трошкова,  

 услуге стручних 
радника 
(саветодавни рад, 
помоћ и 
остваривање 
одређених права 
из области 
социјално-
здравствене 
заштите, 
психосоцијална 
подршка),  

 помоћ у пакет 
намирницама, 
дружење, 
разговор,  

 помоћ у 
организовању 
слободног 
времена  
старе/инвалидне  
особе...)  

2 
 

 4.937.708,
82 

 7.000.000,
00 

 
Одлука о 

услугама у 
области 

социјалне 
заштите у 
општини 

Куршумлија 
(Сл. лист 
општине 

Куршумлија 
бр. 3/2012 и 

20/2016) 
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 друге услуге 
уочене на лицу 
места..   

Породични и 
домски 
смештај,прихватил
ишта и друге врсте 
смештаја 
 
472000 

 Набавка одеће и 
обуће 

 Накнада трошкова 
превоза до 
породичног 
смештаја, 
прихватилишта 
или друге врсте 
смештаја 

3  2.650.000,0
0 

Одлука о 

услугама у 

области 

социјалне 

заштите у 

општини 

Куршумлија 

(Сл. лист 

општине 

Куршумлија 

бр. 3/2012 и 

20/2016) 

Активности 
Црвеног крста у 
оквиру које спада и 
„Народна кухиња“ 
 
481100 

Право на услугу 
„Народна 
кухиња“ имају:  

 деца из 
материјално 
угрожених 
породица која 
нису у систему 
социјалне 
заштите,  

 стари и болесни 
који нису 
пензионери чији 
укупни приход 
домаћинства не 
прелази 10.000,00 
динара,  

 корисници права 
на  новчану 
социјалну помоћ  

 пензионери чији 
укупан приход 
домаћинства не 
прелази износ 
најниже пензије, 
као и други 
корисници по 
процени Центра 
за социјални рад и 
Црвеног крста.  
Број оброка који 
се користе из 
Народне кухиње 

4  5.500.000,0
0 

донације 

Одлука о 

услугама у 

области 

социјалне 

заштите у 

општини 

Куршумлија 
(Сл. Лист 

општине 

Куршумлија 

бр. 3/2012 и 

20/2016) 
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одређен је на 
следећи начин:  

 породица до пет 
чланова - један 
оброк,  

 породица од пет 
до осам чланова -  
два оброка,  
породица преко 
осам чланова - три 
оброка 

У К У П Н О  4.937.708,
82 

22.150.000,
00 

 

Члан 3. 

Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити и другим прописима. 

Члан 4. 

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

Куршумлија".  

Број: I-02-195/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср. 

20. 
 

На основу одредби члана 3. став 1. тачка 24., члана 7. став 1. тачка 1. и члана 7а. став 

1-3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 41. Статута општине 

Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“ број 6/2019), Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној  дана 23.12.2019. године, донела  је 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 ПРУЖАЊА УСЛУГА  

Члан 1. 

 Додељује се јавним предузећима којима је оснивач општина Куршумлија и то: Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ и Јавном предузећу за 
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комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија, искључиво право на обављање делатности 

одређених одлукама о оснивању и статутима ових јавних предузећа, на територији општине 

Куршумлија и од значаја за општину Куршумлија. 

Члан 2. 

 

 Додељује се право општини Куршумлија да, у својству наручиоца који врши надзор 

сличан надзору који врши над својим организационим јединицама, са Јавним предузећем за 

уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ и Јавним предузећем за комуналне 

делатности „Топлица“ Куршумлија, као надзираним правним лицима, у складу са  

одредабама  члана 7а. став 1-2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  закључује уговоре без примене одредби Закона 

о јавним набавкама (тзв: „in house“ набавке).  

 Такође, додељује се право јавним предузећима наведеним ставу 1. овог члана, да као 

повезана надзирана лица, над којима исти наручилац врши надзор, у ситуацијама у којима 

имају својство наручиоца,  између себе закључују уговоре без примене одредби Закона о 

јавним набавкама. 

Члан 3. 

 Ова Oдлука се доноси за период од 3 године а делатности из члана 1. и 2. ове Одлуке 

обављаће се у складу са планираним средствима према Одлукама о буџету општине 

Куршумлија за 2020, 2021 и 2022. годину. 

Члан 4. 

 За обављање делатности из члана 1. и 2. ове Одлуке неће се примењивати Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

 Додељивање права из члана 1. и 2. ове Одлуке не искључује право општине 

Куршумлија да те послове може да уступа и путем поступка јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“ а примењиваће се од 01.01.2020. године. 
 

Број: I-02-196/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
21. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,34/10-
одлука УС и 54/11) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
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Куршумлија“ бр. 6/19),а на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана            године, донела је 

 
Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних услуга 
 
Члан 1. 

 У Одлуци о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних услуга („Сл.лист 
општине Куршумлија“, 6/09, 25/15, 46/16) у члану 4. Став 2. После речи „установе“, додадаје 
се зарез и речи „односно организације“. 
 Након става 2. додају се нова два става 3. и 4. која гласе: 
„Лица која су по ранијем захтеву већ остварила право на делимично ослобођење од обавезе 
плаћања комуналних услуга, приликом поновног подношења (обнове захтева) немају 
обавезу подношења медицинске документације, уколико није дошло до промене 
здравстваног стања подносица захтева. 
 Корисници који су остварили право на делимично ослобађање од обавезе плаћања 
комуналних услуга дужни су да сваку промену која утиче на остваривање права пријаве овом 
органу у року од 15 дана од настанка те промене.“ 
 Досадашњи став 3. и 4. постају став 5. и 6. 

 
Члан 2. 

У осталом делу Одлука о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних 
услуга („Сл.лист општине Куршумлија“, 6/09, 25/15, 46/16) остаје непромењена. 
 

        Члан 3. 
 

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

Број: I-02-197/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
22. 
 
На основу члана 29. Став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3),  

члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07,83/2014-др, Закон,101/2016-др –Закон и 

47/2018), Члана 2 став 1..Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права као и поступцима јавног  надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр.16/18),  и 

члана 41  Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 6/2019), а на предлог 

општинског већа општине Куршумлија,  Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 

23.12.2019.године. доноси  

 

О Д Л У К У 

               

                                                       О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  

                                        ЗА, ИЗГРАДЊУ Л0КАЛНОГ ПУТА ЛУКОВО-ТРЕБИЊА 
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    I.Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности у јавну својину,за 

изградњу локалног пут Луково-Требиња под условима прописаним овом Одлуком у  КО Луково и то: 

     -Уделе од кат.парцеле 2702 уписана у листу непокретности 445 КО Луково и то удео  42/114м2 уписан 

као приватна својина Радојичић(Војислав)Иван и удео 43/114м2 уписан као приватна својина 

Ракић(Јанићије)Цвета. 

     -Целу кат. парцелу.2690 површ.256 м2 уписане у листу непокретности 441 КО Луково као приватна 

својина Ракић(Јанићије)Цвета и Радојичић(Војислав)Иван по1/2. 

   

    II. Одобрава се прибављање  непокретности у КО Луково из тачке 1 ове Одлуке.  

   III. Прибављање предметних непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4.  Закона о јавној 

својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3), и   Уредбом о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини,односно,прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (Сл. Гласник РС бр.16/18) или у складу са Законом о експропријацији.  

   IV. Уговор о прибављању непокретности ће закључити Председник општине односно друго лице 

овлашћено за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности. 

   V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Ради изградње локалног пута Луково –Требиња обухваћено је више катастарских парцела које се 

налазе у приватном власништву па и катастарске пацеле чији су власници Ракић Цвета и Радојичић Иван . 

Кроз њихове парцеле које су им раније исплаћене прошао је пут који је издвојио делове парцела за које 

власницима није исплаћена накнада и немају више економског интереса за даљим коришћењем истих, јер су 

исте мале површине. Једна кат.пацела је површине 114м2 а друга површине 256м2. Власник делова парцела 

Ракић Цвета обратила се Општини Кушумлија односно одељењу за привреду и ЛЕР са захтевом да  делове 

кат. парцела који носе катастаске бројеве 2690 и 2702 КО Луково општина Куршумлија откупи и исплати 

накнаду по тржишној вредности. Стручна служба Оделења за привреду и финансије сматра да је захтев 

именоване оправдан и исти је упутило Општинском већу Општине Куршумлија  на разматрање. 

         Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана_ 19.12.2019 године разматрало је 

захтев Ракић Цвете и мишљење стручне службе Одељења за привреду и ЛЕР и утврдило је захтев именоване 

оправдан и предложило је Скупштини општине Куршумлија да донесе одлуку о прибављању непекретности 

из тачке 1 ове одлуке.  

 Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019 године разматрала је 

предлог Општинског већа и сматра да је исти оправдан и одлучила као у диспозитиву ове одлуке.  

 

Број: I-02-198/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
23. 
 
На основу члана 30. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр. 17/2019) и члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Уговор о изменама Уговора о оснивању Туристичке 
организације регије Копаоник.  

 
II Ово  Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
III Решење доставити: Туристичкој организацији општине  Куршумлија   и архиви. 
 



Страна   1162           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ  34    Датум: 23.12.2019.године 
 

Број: I-02-199/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
24. 
 
На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 41. Статута општине 

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

на седници одржаној дана 23.12.2019. године,  донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 

2019. годину. 

II  Закључак  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-200/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
25. 
 
На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ ,бр.87/2018) и члана 41. Статута општине 

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

на седници одржаној дана 23.12.2019. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 

2020. годину. 

II Закључак објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-201/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
26. 
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На основу члана  42. став 1.тачка 4) Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр. 
45/13 и 25/19-др.закон) и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
23.12.2019. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за 2019.годину,  

који је саставни део овог Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: председнику Савета за здравље  и архиви. 

Број: I-02-202/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
27. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
др.Закон и 101/2016-др.Закон, 47/18) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени 
лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), а у вези са чланом 14. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС 
и 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 
87/2018 и 23/2019),  Скупштина општине Куршумлија на  седници одржаној дана 
23.12.2019.године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице 

Куршумлија за период   јануар – новембар  2019.године. 

II Овај закључак  објавити   у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III   Закључак доставити: ПС Куршумлија и архиви. 

Број: I-02-203/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
28. 
 

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и члана 41.став 1.тачка 17. Статута општине 
Куршумлија(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  23.12.2019.године  донела је 
 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ 
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 ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

I Именује се  Општинска изборна комисија у сталном саставу коју чине 
председник и 6 чланова  који имају заменике. 

За председника општинске изборне комисије именује се : 
  Владан Јовановић , дипломирани правник , на предлог одборничке групе „Српске 

напредне странке“,Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује 
За заменика председника општинске изборне комисије именује се : 
    Петар Мијајловић ,  дипломирани правник , на предлог одборничке групе „Српске 

напредне странке“, Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује 
 
За чланове  општинске изборне комисије и њихове заменике именују се: 
1. Члан  Игор Радуновић ,  на предлог одборничке групе „Српске напредне странке“, 

Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује  
Заменик члана Зоран Јаблановић , на предлог одборничке групе „Српске напредне 
странке“, Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује 
 

2. Члан  Драган  Симић , на предлог  одборничке групе „Српске напредне странке“, 
Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује 
Заменик члана   Драгана Поповић Мишковић  , на предлог  одборничке групе 
„Српске напредне странке“, Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује 

 
3. Члан  Дејан Ћурчић ,на предлог одборничке групе “ Социјалистичка партија 

Србије – Јединствена Србија“, Коалиција: Ивица Дачић-Социјалистичка партија 
Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић Палма 
Заменик члана   Емина Миленковић , на предлог одборничке групе 
“Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“, Коалиција: Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић 
Палма  

 
4. Члан  Мирољуб Јовић ,на предлог одборничке групе „Двери –ДСС“ , Коалиција: 

Српски Покрет Двери-Демократска Странка Србије 
Заменик члана  Илија Анастасијевић  , на предлог одборничке групе „Двери –ДСС“, 
Коалиција: Српски Покрет Двери-Демократска Странка Србије 

 
5. Члан  Петар Вуксановић  ,на предлог одборничке групе „Двери –ДСС“, 

 Коалиција: Српски Покрет Двери-Демократска Странка Србије  
Заменик члана Сара Стефановић  ,на предлог одборничке групе „Двери –ДСС“, 
Коалиција: Српски Покрет Двери-Демократска Странка Србије 
 

6. Члан  Драгана Гашић, на предлог одборничке групе „Слобода за Куршумлију“, 
Српска Радикална Странка 
Заменик члана  Радован Ђорђевић , на предлог одборничке групе„Слобода за 
Куршумлију“ , Српска Радикална Странка 

 
II Изборна комисија има секретара  који има заменика. 
 
За секретара општинске изборне комисије именује се : 
    Наташа Миленковић , дипломирани правник из Куршумлије 
 
За заменика секретара општинске изборне комисије именује се : 
    Маја Милијановић , дипломирани правник из Куршумлије 
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 III Доношењем овог решења престаје да важи Решење о разрешењу 
председника,секретара и заменика секретара општинске изборне комисије општине 
Куршумлија и чланова ОИК из сталног састава и именовање новог 
председника,секретара,заменика секретара ОИК и нових чланова у стални састав ОИК, број  
I-02-27/2016 од 29.02.2016.године. 
 
  IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о именовању општинске изборне комисије 
општине Куршумлија садржан је у одредбама члана 13.и 14. Закона о локалним 
изборима(„Сл.гласник РС“,бр.129/07,34/10-одлука УС и 54/11)  и члана 41.став 1.тачка 17. 
Статута општине Куршумлија(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), а како би иста 
одражавала садашњи састав Скупштине општине Куршумлија. 

 Закон о локалним изборима („Сл.гласник РС“,бр.129/07,34/10-одлука УС и 54/11)  у 
члану 14.став 1. прописује да изборну комисију у сталном саставу чине председник и 
најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе,сразмерно броју одборника. 

Чланом 14.став 3. предвиђено је да изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе и да секретар учествује у раду комисије без права 
одлучивања.Ставом 4.истог члана предвиђено је да председник,чланови изборне комисије у 
сталном саставу и њен секретар имају заменике. 

Чланом 13.став 3.Закона предвиђено је да ниједна политичка странка или страначка 
коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 
спровођење избора. 

Такође , чланом 13.став 4. прописано је да у решењу о именовању председника и 
чланова органа за спровођење избора поред личног имена председника односно члана мора 
бити наведена његова политичка припадност или назив странке односно страначке 
коалиције на чији предлог је именован. 
 Имајући у виду наведене законске одредбе, као и чињеницу да су у Скупштини 
општине Куршумлија образоване четири одборничке групе и то: одборничка група  Српске 
напредне странке, одборничка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“, 
одборничка група „Двери – ДСС“ и одборничка група „Слобода за Куршумлију“ Председник 
Скупштине општине Куршумлија је доставио допис поменутим одборничким групама да у 
одређеном року доставе своје предлоге за чланове Општинске изборне комисије општине 
Куршумлија а сразмерно броју одборника који имају те одборничке групе. У тренутку 
упућивања дописа од укупно 25 одборника у Скупштини општине Куршумлија,  Одборничка 
група Српске напредне странке бројала је  13 одборника и  по том основу јој је дато право на 
предлагање председника,заменика председника , два члана и два заменика члана општинске 
изборне комисије;  одборничка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“ 
бројала је  3 одборника и по том основу јој је дато право на предлагање једног члана и једног 
заменика члана општинске изборне комисије; одборничка група „Двери – ДСС“ бројала   је 4 
одборника и по том основу јој је дато право на предлагање два члана и два заменика члана 
општинске изборне комисије и одборничка група „Слобода за Куршумлију“ бројала  је  3 
одборника и по том основу јој је дато право на предлагање једног члана и једног заменика 
члана општинске изборне комисије општине Куршумлија, док два одборника у скупштини 
општине Куршумлија нису приступила ниједној одборничкој групи. 
  Председници одборничке групе „Српске напредне странке“, одборничке групе  
„Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“ и одборничке групе„Двери – ДСС“  су 
доставили своје предлоге за именовање чланова у стални састав општинске изборне 
комисије дана 19.12.2019.године.Председник одборничке групе „Слобода за Куршумлију“ у 
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остављеном року није доставио предлог за именовање члана и заменика члана општинске 
изборне комисије.  

На почетку заседања седнице скупштине општине дана 23.12.2019.године ,на чијем је 
дневном реду било и разматрање предлога Решења о именовању општинске изборне 
комисије општине Куршумлија,одборник Оливер Милисављевић поднео је председнику 
Скупштине изјаву о иступању из одборничке групе „Двери – ДСС“. 

Након утврђивања дневног реда и завршетка рада по одређеним тачкама дневног 
реда, а пре преласка на тачку дневног реда Разматрање предлога решења о именовању 
чланова општинске изборне комисије , председник Скупштине је одредио паузу у раду 
Скупштине. 

 У току трајања  паузе у раду Скупштине дошло је до промене у саставу и броју 
чланова одборничких група.Председник одборничке групе Српске напредне странке је 
дописом   обавестио председника скупштине да је одборник Горан Драговић иступио из 
одборничке групе Српске напредне странке , доставио потписану изјаву о иступању 
поменутог одборника тако да одборничка група Српске напредне странке броји 12 
одборника. 

Такође је, у току трајања паузе у раду скупштине , председник одборничке групе 
„Двери-ДСС“ дописом обавестио председника скупштине да је након иступања одборника 
Оливера Милисављевића из одборничке групе „Двери-ДСС“ истој приступио одборник Горан 
Драговић који је потписао изјаву о приступању, тако да одборничка група  „Двери-ДСС“ броји 
4 одборника. 

  У току трајања паузе у раду скупштине  председник одборничке групе „Слобода за 
Куршумлију“ дописом је обавестио  председника скупштине да је одборник Оливер 
Милисављевић приступио одборничкој групи „Слобода за Куршумлију“ . Међутим, 
председник одборничке групе није доставио потписану изјаву одборника Оливера 
Милисављевића о приступању одборничкој групи, а сходно члану 14.став 7. Пословника о 
раду Скупштине општине који прописује да у случају да одборник приступа одборничкој 
групи, председник одборничке групе доставља председнику Скупштине потписану изјаву 
одборника о приступању одборничкој групи. 

Такође, за време трајања паузе у раду скупштине,  председник одборничке групе 
„Слобода за Куршумлију“ доставио је предлог за два члана и два заменика члана општинске 
изборне комисије. 

 Након завршетка паузе и наставка рада седнице скупштине, а на почетку разматрања 
предлога решења о именовању општинске изборне комисије , председник скупштине је 
обавестио одборнике скупштине да након новонастале ситуације и промене у саставу 
одборничких група , одборничка група „Двери-ДСС“ и одборничка група „Слобода за 
Куршумлију“ имају исти број чланова, односно по четири одборника. С обзиром да су обе 
одборничке групе доставиле предлоге за два члана и два заменика члана , председник 
скупштине је , имајући у виду хронолошки ред достављања предлога, ставио на гласање 
предлог одборничке групе „Двери-ДСС“ поднет дана  19.12.2019.године, а који су одборници 
скупштине усвојили. Како је за пун састав општинске изборне комисије било неопходно 
именовати још једног члана и једног заменика члана председник скупштине је ставио на 
гласање први предлог одборничке групе „Слобода за Куршумлију“ , што су одборници и 
усвојили, без обзира на околност што је предлог достављен након почетка заседања 
скупштине и без обзира на околност да није достављена изјава одборника о приступању 
одборничкој групи.  

Затим је председник скупштине ставио на гласање решење о именовању општинске 
изборне комисије у целини које су одборници у скупштини усвојили. 
 На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду, одељење у Нишу, у року од 24 часа од доношења решења.  
 

Број: I-02-204/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
29. 
 
На основу члана 27.  Уговора о оснивању туристичке организације регије Копаоник  и члана 
41. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  23.12.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ИМЕНУЈЕ СЕ  Јасмина Савић, директор Туристичке организације општине 
Куршумлија, за члана управног одбора Туристичке организације регије Копаоник.  

 
II Ово  Решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
III Решење доставити: Туристичкој организацији општине  Куршумлија   и архиви. 

 
Број: I-02-205/2019 
У Куршумлији, 23.12.2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

        Дејан Ловић, инг. Машинства ср 
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