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ГОДИНА 2020           БРОЈ 59                       КУРШУМЛИЈА  Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана 76.  Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.  54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 22. и 41. Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године  доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I УСВАЈА СЕ    Извештај о Извршењу Одлуке о буџету општине Куршумлија 

јануар-септембар за 2020. годину;   

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити:   Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и 

финансије и архиви. 

Број: I-02-93/2020-1 
У Куршумлији, дана 10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Дејан Ловић,инг.машинства ср. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 

 На основу члана 63.  и члана 64.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“  бр. 
15/16),   члана  32.  став 1 тачка 8)  и члана 46. став 1. тачка 5б)  Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18)  и члана 
41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија 
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(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана10.11.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из 
програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на 
која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за III 
квартал 2020. године 
 

I УСВАЈА СЕ  Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина 

Куршумлија, за  III квартал  2020. године, која чини саставни део овог Закључка. 

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним 

предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви. 

Број: I-02-93/2020-2 
У Куршумлији, дана 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 
3. 

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13– одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 
41. став 1. тачка 6. Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 
6/2019), Извештаја Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном јавном увиду број: III-
350-21 од 22.10.2020. године и  Сагласности органа надлежног за заштиту животне средине 
на извештај о стратешкој процени број: 01-501-50 од 23.10.2020. године, на предлог 
Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници 
одржаној дана 10.11.2020. године донела је:   
 

ОДЛУКУ 
О   ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ПРИВРЕДНА ЗОНА МАЧКОВАЦ СА КОРИДОРИМА ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ'' 
 

Члан 1. 
 
Доноси се План детаљне регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће 
инфраструктуре'' (у даљем тексту: План детаљне регулације). 
План детаљне регулације је израђен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' број: I-02-122/2019,  
која је,  заједно са Одлуком о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре'' на животну 
средину, број: I-02-123/2019, објављена у ''Службеном листу Општине Куршумлија'' 
бр.24/2019. 
План детаљне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре на животну 
средину (у даљем тексту: СПУ)  израдио је стручни обрађивач плана: ''АРХ ДИЗАЈН'' Марко 
Антанасковић Пр, Прокупље. 
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Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације су  обухваћене локације:  
- ''Привредна зона Мачковац 1'' површине  9,89 hа,   
- ''Привредна зона Мачковац 2'' површине 4,35 hа,  
- инфраструктурни коридор транзитне саобраћајнице и канализационе мреже са трасом и 
заштитним појасевима (непосредним и ширим) дужине  4,15km, 
- инфраструктурни коридор електродистрибутивне мреже дужине  5,5 km, 
- инфраструктурни коридор водоводне мреже дужине 3km и 
- инфраструктурни коридор канализационе мреже дужине 1,6 km. 
 

Члан 3. 
 
 Основни циљ доношења Плана детаљне регулације је стварање планског основа за 
формирање и уређење привредних зона у насељу Мачковац дуж државног пута према 
Блацу.  Планирана комунална инфраструктура треба да омогући прикључење, постојећих и 
новопланираних објеката, на електродистрибутивну, телекомуникациону, водоводну и 
канализациону мрежу, као и адекватно прикупљање и одвођење површинских вода.  
 Визије и циљеви за доношење Плана детаљне регулације се односе на: 
-  планско уређење простора уз обезбеђење услова за изградњу нових привредних објеката, 
- обезбеђење услова за прикључење на систем водоснабдевања постојећих и 
новопланираних објеката,  
-обезбеђење услова за прикључење постојећих и новопланираних објеката на 
електродистрибутивни систем, 
- обезбеђење остале комуналне, инфраструктурне опремљености простора у складу са 
планираном наменом простора,   
- обезбеђење адекватне заштите животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, 
земљишта и ваздуха, 
-  стварање услова за отварање нових радних места и бржи привредни развој општине 
Куршумлија. 
 

Члан 4. 
 
 План детаљне регулације се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 Текстуални део Плана детаљне регулације се објављује у ''Службеном листу општине 
Куршумлија''. 
 

Члан 5. 
 
 Саставни део ове Одлуке је: 
- План детаљне регулације регулације ''Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће 
инфраструктуре'' са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације 
Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре на животну средину 
- Извештај Комисије за планове СО Куршумлија о обављеном јавном увиду број: III-350-21 од 
22.10.2020. године и 
- Сагласност на извештај о стратешкој процени од органа надлежног за заштиту животне 
средине број: 01-501-50 од 23.10.2020. године. 
 

Члан 6. 
 
 План детаљне регулације је израђен у 3 (три) примерка у аналогном и 3 (три) 
примерка у дигиталном облику. 



Страна   740           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 59       Датум: 10.11.2020.године 

 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: ''АРХ 
ДИЗАЈН'' Марко Антанасковић Пр, Прокупље. 
 Аналитичко-документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и 
организација на којој се заснива План детаљне регулације, чува се у Одељењу за привреду и 
локални економски развој Општинске управе Куршумлија и код Обрађивача плана. Саставни 
део документационе основе је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну 
средину.  План детаљне регулације за потребе Централног регистра планских 
докумената (у даљем тексту: Регистар) доставља надлежни орган јединице локалне 
самоуправе за послове просторног планирања и урбанизма. Аналитичко-документациона 
основа Плана детаљне регулације саставни је део Регистра. 
 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 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Куршумлија''. 
 
Број: I-02-93/2020-3 
У Куршумлији, 10.11. 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инж.машинства, ср. 

У ПРИЛОГУ: ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И САГЛАСНОСТ НА СПУ 
4.                                                                                                 

На  основу члана 2.став 3. тачка 5., члана 9. став 3.и члана 13.став 1.Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС број 88/11 и 104/16, 95/2018), члана 

57.Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС број 68/2015 и 

41/2018, 44/2018- др закон и 83/2018, 31/2019, 9/2020), члана 20 став 1. тачка 2.  Закона о 

локаној самоуправи („Службени гласник РС“,  број129 од 29. децембра 2007, 83 од 5. августа 

2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 20. јуна 2018)и члана 41. 

Статутра општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“,  број6/2019), 

Скупштина општине Куршумлија  на седници одржаној  10.11.2020. године донела је 

ОД Л У К У 

О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ  ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређујесе  и обезбеђује организација и начин обављања јавног  

градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија.  

http://www.kursumlija.org/
http://www.planskidokumenti.gov.rs/
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Члан 2. 

Јавни градски и приградски  превоз путника је комунална делатност од општег 

интереса. 

II  ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

Члан 3. 

Поверавање обављања градског и приградског превоза путника подрзумева 

временски орочено уговорно уређивање односа између општине Куршумлије и вршиоца 

комуналне делатности. 

На поступак поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника примењују се одредбе Закона о комуналним делатностима и Закона којим 

се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

Члан 4. 

Општина Куршумлија поверава обављање комуналне делатности јавног градског и 

приградског превоза путника на својој територији привредном друштву, другом правном 

лицу или предузетнику ( у даљем тексту: Превозник) регистрованом за обављање те врсте 

превоза који испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком.  

Члан 5. 

Поверавање обављања превоза путника у градском и приградском превозу врши се 

према Плану линија за једну или више одређених линија или полазака градског и 

приградског превоза путника. 

План линија израђује Општинска управа на основу постојећих линија и потреба за 

превозом путника. 

Члан 6. 

Превозник коме се поверава обављање превоза путника у јавном градском и 

приградском превозу, мора да испуњава све законом прописане услове, опште услове 

превоза и да поседује лиценцу за обављање јавног превоза у друмском саобраћају. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

Члан 7. 

Јавни градски и приградски превоз путника на територији општине Куршумлија обавља 

се аутобусима:  

- на сталним линијама -током целе године; 

- на сезонским  линијама-на којима се врши превоз у одређеном периоду током године; 

- на привременим линијама-за време одржавања културних, уметничких, спортских и 

других манифестација, ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, 

извођења радова на путу и друго, 

- на пробним линијама.  
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Привремене линије се утврђују на основу указане потребе приременог карактера и 
одржавају се док траје потреба, али не дуже од 90 дана. 
Пробне линије су линије приврменог карактера које се утврђују у складу са потребама и 
захтевима становништва. 
Период тестирања пробне линије у циљу сагледавања оправданости увођења сталне линије 
не може бити дужи од  шест месеци. 
По истеку пробног периода и утврђивања оправданости покреће се поступак за утврђивање 
и регистрацију сталне линије. 
Изузетно, период тестирања пробне линије може се продужити за додатних шест месеци, до 
окончања поступка за поверавање превоза на тој линији у складу са одредбама ове одлуке. 
Члан 8. 

Линија је одређени превозни пут од почетне до крајње станице, односно стајалишта, са 
једним или више полазака, односно повратака. 
Линије градског и приградског превоза путника, у складу са Планом линија које доноси 
Општинска управа општине Куршумлија, одређује надлежно Одељење за привреду и ЛЕР, у 
складу са развојем општине, саобраћајно-техничким условима и потребама становништва. 
За одређивање трасе нове линије превозни пут мора да испуњава прописане услове у 
погледу ширине саобраћајних трака, носивости коловозне конструкције и врсте коловозног 
застоја, минималних полупречника, кривина, максималног подужног и попречног нагиба 
пута и др. 
За одређивање нове трасе линије, неопходно је прибавити сагласност управљача 
општинских путева на територији општине Куршумлије. 
Линије у градском превозу путника означавају се бројем и називом према називима крајњих 
стајалишта, а линије у приградском превозу називом према називима крајњих стајалишта 
или називима насеља. 
Траса линије оређује се називима улица и путева којима се крећу аутобуси, од почетног до 
крајњег стајалишта. 
 

Члан 9. 

Градски и приградски превоз обавља се у складу са регистрованим и овереним редом 

вожње. 

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији и који садржи:  

- назив превозника,  

- врста линије, 

- број и назив линије, 

- дужину и трасу линије, 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и њихова растојања, 

- времена полазака на линији и повратка са крајњих или карактeристичних аутобуских 

стајалишта, за радни дан, суботу, недељу и у дане празника,  

- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и дане празника и укупан број 

возила која опслужују линију,  

- рок важења реда вожње.  

Члан 10. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градском и приградском превозу путника 
Превозник подноси Општинској  управи-Одељењу за привреду и ЛЕР.  
 
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње подноси се:  
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- Лиценца за превоз издата од стране надлежног Министарства којим се утврђује 

испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника, 

- Ред вожње у три  примерка.  

Члан 11. 

Ред вожње у градском и приградском превозу путника региструје се и оверава на 

период од годину дана. 

Општинска управа-Одељење за привреду и ЛЕР врши оверу и регистрацију редова вожње и 
води њихов регистар.У регистар реда вожње  уноси се:  
-назив превозника,  
-врста линије,  
-број и назив линије 
-дужину и трасу линије,  
-назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и њихова растојања,  
-времена  полазака на линији и повратка са крајњих или карактеристичних аутобуских 
стајалишта, за радни дан, суботу, недељу и у дане празника.  
-број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и дане празника и укупан број 
возила која опслужују линију,  
-рок важења. 
 

Ред вожње се оверава у три примерка од којих се два достављају Превознику, а један 

примерак задржава надлежно Одељење. 

Члан 12. 

Привредно друшво или друго правно лице које управља аутобуском станицом води 

тачну евиденцију полазака и долазака на линијама градског превоза као и евиденцију броја 

полазака по важећем реду вожњу који из одређених разлога нису обављени. 

Члан 13. 

Општинска управа-Одељење за привреду и ЛЕР својим актом одређује аутобуска стајалишта 
која могу да се користе за градски и приградски превоз путника.  
Акт из става 1.овог члана објављује се у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и обележена у складу са условима прописаним 
законом и прописима донетим на основу закона. 
О одржавању стајалишта и припадајуће саобраћајне сигнализације, као и о постављању и 
одржавању надстршнице на њима, стара се Општинска управа. 
 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА 

Члан 14. 

Превозник је дужан да градски и приградски превоз обавља у складу са Планом линија и 
регитрованим и овереним реду вожње. 
Превозник је дужан да путнику изда возну карту чија цена је утврђена на основу  важећег 
ценовника.  
У случају прекида превоза или квара возила, превозник је дужан да путницима омогући 
наставак и звршетак започете вожње другим возилом.  
 

Члан 15. 
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Цене превоза у градском и приградском саобраћају образују се на основу елемената за 
образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима. 
Одлуку о промени цене комуналне услуге градског и приградског превоза путника доноси 
Превозник, а сагласност на исту даје Скупштина  општине Куршумлија.  
Уз захтев за промену цена Превозник доставља образложење које нарочито садржи разлоге 
за промену и детаљну структуру предложених цена. 
Скупштина општине Куршумлија може Одлуком одредити категорије становништва за које 
ће субвенционисати цену карте у градском и приградском превозу на територији општине 
Куршумлија. 
 

Члан 16. 

Контролу издатих возних карата, односно поседовање истих од стране путника, врше 
овлашени контролори Превозника. 
Контролори су дужни да носе службене легитимације које издаје Превозник и да исте 
покажу приликом уласка у возило. 

Члан 17. 

У возилу којим  се врши превоз путника мора се налазити:  

- важећи ред вожње,  

- важећи ценовник,  

- назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред 

улазних врата.  

- уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код Превозника.  

Возило којим се врши превоз путника мора бити уредно обојено, чисто и проветрено, а у 

току обављања превоза у возилу мора бити обезбеђена оптимална температура. 

Члан 18. 

Превозник је дужан да свој рад и пословање организује тако да континуирано и 

несметано пружа услугу линијског превоза корисницима, да обезбеди прописан обим, врсту 

и квалитет услуге. 

Члан 19. 

Возач који управља возилом градског и приградског превоза путника дужан је да се : 

- придржава реда вожње на линији,  

- стара о одржавању  реда  у возилу,  

- према путницима опходи са пажњом и уважавањем.  

Члан 20. 

Путник је корисник комуналне услуге градског и приградског превоза. 
Обавезе путника, укључујући и плаћање цене комуналне услуге градског и приградског 
превоза путника, настају започињањем коришћења ове комуналне услуге, односно почетком 
пружања комуналне услуге градског и приградског превоза путника, и када се она користи 
супротно прописима којима се уређује та комунална делатност. 
За време коришћења комуналне услуге градског и приградског превоза путника, путник је 
дужан да поседује важећу возну карту и да исту покаже  на захтев овлашћеног контролора 
Превозника. 
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Путник који не поседује важећу и исправну возну карту, дужан је да накнадно купи 
одговарајућу возну карту, ради завршетка започете вожње. 
Уколико путник одбије да купи одговарајућу возну карту, дужан је да напусти возило на 
првом наредном аутобуском стајалишту. 
 

Члан 21. 

У возилу којим с е врши градски и приградски превоз путника забрањено је:  
-ометати возача у току вожње,  
-узнемиравати  путнике, 
-улазити у припитом стању,  
-уносити лако запаљиве, екплозивне и сличне материје,  
-уносити предмете којима се могу повредити или испрљати други путници,  
-превозити  животиње,  
-бацати отпатке и сл.  
 
V НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА 

Члан 22. 

Превозник је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин 

обавести путнике о планираним или очекиваним прекидима у вршењу услуге градског и 

приградског превоза путника, који ће настати или могу настати у одржавању реда вожње, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у одржавању полазака из реда вожње.  

Одступање од регистровног реда вожње на линији у смислу скраћења, продужења, 

делимичне измене трасе, као и замене врсте и типа возила, могу се вршити за време 

привремене измене режима саобраћаја на путу или елементарних непогода(снежене 

падавине) и сл. 

Превозник је дужан да о разлозима непридржавања регистрованог реда вожње 

благовремено обавести Општинску управу. 

Члан 23. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремаћаја или прекида у 

обављању линијског превоза, односно обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника (хаварија, елементарне непогоде, штрајк запослених код 

Превозника и сл) као и кад услед више силе дође до смањеног обима линијског  превоза, 

Превозник је дужан да одмах о томе обавести Општинску управу и да истовремено предузме 

мере за отклањање узрока пормећаја.  

Мере које Превозник предузима услучајевима из става 1. овог члана су:  

1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја односно разлога због 

којих је дошло до прекида у пружању комуналне услуге,  

2. хитне поправке возила којима се обезбеђује обављање линијског превоза,  

3. предузимање и других  мера. 

Члан 24. 
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У служају прекида линијског превоза услед штрајка запослених, Превозник је 

обавезан да обезбеди минимално 75% од  планираног обима рада у обављању линијског 

превоза, у складу са актом Превозника односно закљученим Уговором о поверавању превоза.  

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 25. 

Средстава за обављање комуналне делантости градског и приградског превоза 

путника обезбеђују се из цене услуга превоза путника, из буџета општине и других извора у 

складу са законом. 

VII ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 26. 

Општинска управа једном годишње организује изјашњавање корисника услуга  

градског и приградског превоза о квалитету пружања услуга на  територији општине 

Куршумлија на званичној интернет страници општине  Куршумлије.  

Уколико резултати  изјашњавања корисника покажу да већина није задовољна 

пруженом услугом Општинска управа покренуће  поступак преиспитивања обављања 

деланости од стране Превозника  и наложиће му да потклони недостатке који су наведени у 

изјашњавању корисника.  

VIII НАДЗОР 

Члан 27. 

Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа општине  Куршумлија.  

Послове инспекцијског наздора над применом ове одлуке врши инспектор за послове 

саобраћаја општинске  управе који има право и дужност да:  

1. прегледа возила којима се обавља превоз путника у јавном градском и приградском 

саобраћају и контролише потребну документацију за возила (путни налог и друго), 

2. контролише важеће и оверене редове вожње и другу документацију у вези са 

обављањем делатности превоза путника,  

3. уврђује идентитет превозника,  возног особља и других одговорних лица за 

обављање превоза.  

У вршењу инспекцијског надора инспектор за послове саобраћаја дужан је и овлашћен да:  

1. нареди отклањање неостатака у погледу испуњености услова и начина за обављање 

превоза путника у јавном градском и приградском превозу путника и придржавања 

редова вожње, 

2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно 

средства употребљавају супротно прописима. 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
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Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице-

предузеће које обавља комуналну делатност јавног градског и приградског превоза путника 

ако:  

1) обавља превоз а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке  

2) у возилу нема документацију прописану чланом 17. ове Одлуке,  

3)се не придржава регистровног и овереног реда вожње (члан 19.алинеја 1) 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 10.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице 

ако поступа супротно одредбама члана 20. и 21. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај возач  ако 

поступа супротно одредбама члана 19. ове Одлуке. 

За прекршаје из овог члана инспектор издаје прекршани налог у складу са законом. 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

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

oпштине Куршумлија“. 

Број: I-02-93/2020-4 
У Куршумлији,  10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

5. 

                На основу члана 2. став 3. тачка 5), члана 4. и члана 9. став 1. и 3. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. и 

13. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 

15/2016 и 104/16),  члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута 

општине Куршумлија (''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 6/2019), Скупштина 

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.11.2020.године, донела је  

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Члан 1. 



Страна   748           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 59       Датум: 10.11.2020.године 

Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног 

партнерства у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије за 

поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Куршумлија. 

Члан 2. 

Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и 

104/2016 - у даљем тексту: Закон). 

Члан 3. 

Општина Куршумлија је дужна да изради Предлог пројекта (акта) јавно-приватног 

партнерства и исти достави на сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство и 

надлежним органима. 

Члан 4. 

Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на Предлог пројекта (акта) 

јавно-приватног партнерства донеће одлуку у Законом предвиђеном року. 

Члан 5. 

Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће одлуку о покретању поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег партнера, а у складу са поступком дефинисаним Законом. 

Члан 6. 

Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству може се извршити и на основу 

ове Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања у 

надлежном регистру. 

Члан 7. 

На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним 

делатностима, као и подзаконска акта донета на основу наведених закона. 

Члан 8. 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-93/2020-5 
У Куршумлији, 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг. Машинства, ср. 

6. 

На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2011,15/2016 и 104/2016), члана 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. 
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гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија 

(''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија, на седници 

одржаној дана 10.11.2020.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОВЕРАВАЊА 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Члан 1. 

У Стручни тим за реализацију јавно-приватног партнерства са елементима концесије за 

реализацију пројекта поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника на територији општине Куршумлија (у даљем тексту : Стручни тим), именују се: 

1. Миљан Радосављевић, Начелник Општинске управе општине Куршумлија, 
2. Маја Милијановић, Секретар Скупштине општине Куршумлија,  
3. Снежана Радовић, Шеф Одељења за привреду и ЛЕР,  

4. Владан Јовановић, Шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу, 

5. Небојша Филиповић, Комунални инспектор у Општинској управи општине 

Куршумлија. 

Члан 2. 

 Овлашћује се Председник општине Куршумлија да, у сврху пружања помоћи Стручном 

тиму, ангажује стручно лице-саветника, изабраног у складу са законским одредбама, који ће узети 

активно учешће у изради пројекта из члана 1. овог решења и предметном поступку. 

Члан 3. 

Задаци Стручног тима су: 

- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми Предлога ЈПП за реализацију 

пројекта поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Куршумлија који се упућује Комисији за ЈПП; 

- пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија 

оправданости, при припреми и изради услова и конкурсне документације, правила и услова за 

оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и прегледање и оцена 

приспелих понуда; 

- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за ЈПП или предлога одлуке 

о поништењу поступка ЈПП и образложењу тих предлога и 

- обављање осталих послова потребних за реализацију поступка. 

Члан 4. 

Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви 

чланови Стручног тима. 
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Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

Број: I-02-93/2020-6 
У Куршумлији, 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг. Машинства, ср. 

 
7. 

 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 10.11.2020.године. доноси  

                                                                       О Д Л У КУ 

              О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У 

                                                      КО ЛУКОВО 

I.   Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности из 
јавне својине у КО Луково, које су у државини општине Куршумлија под 
условима прописаним овом Одлуком и то: 
- део објекта број 1 бруто корисне површине 120м2 државина општине 

Куршумлија, где је као држалац дела објекта и Недељковић Милан у бруто 

површини 52m2 по основу доградње на кат.парц. 2517/1 КО Луково, уписана у 

листу непокретности број 682 

- део објекта број 4 бруто корисне површине 118м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац дела објекта и Стевић Миленко у бруто 

површини од 28,18м2 по основу доградње на кат.парц 2517/1 КО Луково, 

уписана у листу непокретности број 682 

- део објекта број 5 бруто корисне површине 118м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац дела објекта и Милетић Небојша у бруто 

површини од 24,07м2 по основу доградње на кат.парц. 2517/1 КО Луково, 

уписана у листу непокретности број 682 

- део објекта број 6 бруто корисне површине 122м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац дела објекта и Илић Драган у бруто површини 

од 73м2 по основу доградње на кат.парц. 2517/1 КО Луково, уписана у листу 

непокретности број 682 
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- део објекта број 7 бруто корисне површине 98м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац дела објекта и Митровић Слађанка у бруто 

површини од 69м2 по основу доградње на кат.парц. 2517/1 КО Луково, уписана 

у листу непокретности број 682 

- део објекта број 1 бруто корисне површине 154м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац дела објекта и Кокановић Горан у бруто 

површини од 32м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у 

листу непокретности број 473 

- део објекта број 2 бруто корисне површине 148м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Глигоријевић Момир у бруто 

површини од 77,74м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, 

уписана у листу непокретности број 473 

- део објекта број 3 бруто корисне површине 168м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Кокановић Радослав у бруто 

површини од 65м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у 

листу непокретности број 473 

- део објекта број 6 бруто корисне површине 142м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Гајић Станислав у бруто површини 

од 100м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у листу 

непокретности број 473 

- део објекта број 8 бруто корисне површине 186м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Ристић Ирена у бруто површини од 

30м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у листу 

непокретности број 473 

- део објекта број 9 бруто корисне површине 172м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Милетић Јеленко у бруто површини 

од 43м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у листу 

непокретности број 473 

- део објекта број 10 бруто корисне површине 124м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Антић Десимир у бруто површини од 

11м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у листу 

непокретности број 473 

- део објекта број 11 бруто корисне површине 124м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Тодоровић Драгослав у бруто 

површини од 22м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у 

листу непокретности број 473 

- део објекта број 12 бруто корисне површине 166м2 државина општине 

Куршумлија где је као држалац објекта и Милановић Миленко у бруто 

површини од 40м2 по основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у 

листу непокретности број 473 
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- део објекта број 7 бруто корисне површине 144м2 државина општине 

Куршумлија где су као    држаоци и Иван Милетић из Лукова, општина 

Куршумлија и Ивана Галић из Куршумлије, у бруто површини од 13м2 по 

основу доградње на кат.парц. 2559 КО Луково, уписана у листу непокретности 

473 

II.  Одобрава се отуђење  непокретности из јавне својине, државине општина 
Куршумлија из тачке 1 ове одлуке. 

III.  Отуђење предметне 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). 

IV.   Уговор о отуђењу 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 

 Митровић Слађана, Недељковић Милан, Илић Драган, Кокановић Радослав, Милетић 

Јеленко, Милановић Миленко, Тодоровић Драгослав, Антић Десимир, Гајић Станислав, 

Ристић Ирена, Кокановић Горан, Глигоријевић Момир, Милетић Небојша, Стевић Миленко, 

Милетић Иван и Галић Ивана обратили су се Основном Суду у Куршумлији са предлогом за 

покушај поравнања са општином Kуршумлија у погледу утврђивања права својине на 

деловима објекта које су надоградили својим средствима. Давне 1990 год. савет месне 

заједнице Луково уз сагласност СО Куршумлија на својој седници донео је одлуку да се 

станови солидарности који су били у изградњи и чији је завршетак изградње био прекинут 

доделе по унапред одређеном кључу правним лицима којa би исте доделила радницима који 

су радили у Луковској бањи, како би се радници задржали у селу са обавезом да станове 

доврше и оспособе за становање. Радници којима су станови додељени, станове су довршили 

својим средствима и ушли у посед објеката а све у циљу оспособљавања објеката за 

становање и ради испуњења услова за доделу стана. Међутим касније статус станова није 

решен а радници који су извршили доградњу остали су у становима све до данашњег дана.  

Поднетим предлогом за покушај поравнања сви подносиоци су тражили да се утврди 

обим њиховог улагања и вредност улагања, и да се утврди која површина стана припада 

њима по основу улагања, а да површину стана у којој је имала улагање општина Куршумлија 

откупе по тржишној цени. 

У поступку озакоњења објекта општина Куршумлија је урадила елаборат геодетских 

радова  којим је утврђено колика су улагања физичких лица- подносиоца захтева, а колика су 

улагања општине Куршумлија. На основу утврђених улагања са физичким лицима- 

подносиоцима захтева закључено је судско поравнање којим је признато право својине на 

деловима објеката који су надограђени у одређеним површинама, а преостале површине 

остале су у јавној својини општине Куршумлија- државини.  
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Собзиром да део који припада општини Куршумлија не може да се издвоји из целине 

и да користи као посебан део општинско веће општине Куршумлија на седници од 

06.11.2020год.предложило је да се делови који су остали као државина општине Куршумлија 

продају физичким лицима непосредном погодбом по тржишној вредности, јер је то једино 

могуће решење сходно члану 29 став 4 Закона о јавној својини (,, Сл. Гласник РС" бр.72/2011-

114, 88/2013-3, 105/2014-3, 104/216-др Закон 108/216, 113/2017 и 95/218). 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020 год. 

разматрала је предлог општинског већа и утврдила је да је исти оправдан и одлучила је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

Број: I-02-93/2020-7 
У Куршумлији дана 10.11.2020.год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                         
                                                                                                       Дејан Ловић.инг.маш.ср. 

 
8. 

              На основу члана 29. Став 1. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 

88/2013-3, 105/2014-3,104/2016-др-закон,108/2016,113/2017 и 95/2018),  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  

10.11..2020.године. доноси  

О Д Л У К У 

                I.  Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности из 

јавне својине општине Куршумлија, под условима прописаним овом Одлуком и то: двособан 

стан површине 63м2 евиденциони број 9, број посебног дела 9, први спрат, у улици 

Топличкој у објекту број 1 и двособан стан површине 63м2, евиденциони број 14, број 

посебног дела 14, други спрат, у улици Топличкој у објекту број 1, оба на кат.парцели 3491/4, 

уписана у листи непокретности 575 јавна својина општине Куршумлија. 

               II. Одобрава се отуђење непокретности у КО Куршумлија и то: двособан стан 

површине 63м2 евиденциони број 9, број посебног дела 9, први спрат, у улици Топличкој у 

објекту број 1 и двособан стан површине 63м2, евиденциони број 14, број посебног дела 14, 

други спрат, у улици Топличкој у објекту број 1, оба на кат.парцели 3491/4, уписана у листи 

непокретности 575 јавна својина општине Куршумлија. 

III. Отуђење предметних непокретности из тачке 1 ове одлуке ће се извршити у 

складу са чланом 29. Став 1 Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-

3, 105/2014-3, 104/2016-др- закон 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 
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као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС 

бр.16/18 )и одредбама Правилника о располагањима непокретностима и покретним 

стварима у јавној својини Општине Куршумлија које се односе на поступак и начин рада 

комисије за прибављање непокретности у јавној својини Општине Куршумлија  

IV Отуђење непокретности из става 1 ове одлуке ће се спровести у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда 

V. Уговор о отуђењу непокретности ће закључити Председник општине односно 

друго лице овлашћено за заступање општине и извршити укњижбу у катастру 

непокретности. 

VI.  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 

 На иницијативу Председника општине , Општинско веће општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 10.11.2020 године разматрало је оправданост предлога за 

прибављање непокретности у КО Куршумлиja и утврдило предлог Одлуке о прибављању 

непокретности из тачке 1 ове Одлуке из јавне својине .  

 Непокретности које се отуђују из јавне својине прибављене су на основу уговора о 

регулисању права и обавеза у вези са наставком изградње стамбеног објекта на локацији 

Расадник 1 у Куршумлији који је закључен између грађевинске Дирекције Републике Србије 

д.о.о и општине Куршумлија. 

Дирекција је на име давања у закуп грађевинског земљишта на кат.парц 3491/4 која 

је раније носила број 789/16 и уложених средстава општине Куршумлије за изградњу 

водоводне инсталације до водомерног места-шахте, канализационе мреже од уличног 

колектора до ревизионих шахти, приступне саобраћајнице, регулисање прикључка на 

водовод и канализациону мрежу и регулисање накнаде за уређење грађевинског земљишта 

у складу са Законом о планирању и изградњи пренела општини Куршумлија два стана из 

тачке 1 ове одлуке у јавну својину. 

Средства добијена од продаје станова искористиће се за изградњу инфраструктуре и 

уређење простора око зграде у којима се налазе станови који се продају и суседних зграда. 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020године 

разматрала је предлог Општинског већа и утврдила је да је исти оправдан и одлучила је као 

у диспозитиву ове одлуке.  

Број: I-02-93/2020-8 
У Куршумлији дана 10.11.2020.год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                         
                                                                                            Дејан Ловић.инг.маш., ср. 

9. 

              На основу члана 29. Став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 

88/2013-3, 105/2014-3,104/2016-др-закон,108/2016,113/2017 и 95/2018),  члана 32. Закона 
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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 

10.11..2020.године. доноси  

О Д Л У К У 

                I.  Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности у 

јавну својину општине Куршумлија, под условима прописаним овом Одлуком и то: кат.парц 

4007 површине 1184м2 градско-грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности 

2415 КО Куршумлија (остало вештачки створено неплодно земљиште, државна својина 

Републике Србије 1/1,  право коришћења Мијајловић ( Ненад) Радослав 1/1 и кат.парцела 

4008 површине 2199м2 градско грађевинско земљиште уписано у листу непокретности 2415 

КО Куршумлија, њива треће класе, државна својина Републике Србије 1/1, право коришћења 

Мијајловић (Ненад) Радослав 1/1 из Куршумлије. 

               II. Одобрава се прибављање  непокретности у КО Куршумлија и то: : кат.парц 4007 

површине 1184м2 градско-грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности 2415 КО 

Куршумлија (остало вештачки створено неплодно земљиште, државна својина Републике 

Србије 1/1,  право коришћења Мијајловић ( Ненад) Радослав 1/1 и кат.парцела 4008 

површине 2199м2 градско грађевинско земљиште уписано у листу непокретности 2415 КО 

Куршумлија, њива треће класе, државна својина Републике Србије 1/1, право коришћења 

Мијајловић (Ненад) Радослав 1/1 из Куршумлије. 

III. Прибављање предметних непокретности из тачке 1 ове одлуке 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, 104/2016-др- закон 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 )и одредбама Правилника о располагањима непокретностима и покретним 

стварима у јавној својини Општине Куршумлија које се односе на поступак и начин рада 

комисије за прибављање непокретности у јавној својини Општине Куршумлија  

IV Уговор о прибављању непокретности ће закључити Председник општине односно 

друго лице овлашћено за заступање општине и извршити укњижбу 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 

              На иницијативу Председника општине, Општинско веће општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 06.11.2020. године разматрало је оправданост предлога за 
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прибављање непокретности у КО Куршумлиja и утврдило предлог Одлуке о прибављању 

непокретности из тачке 1 ове Одлуке из јавне својине .  

 Непокретности које се прибављају у јавну својине општине Куршумлија предвиђене 

су за изградњу дренажне галерије за водоснабдевање градског подручја општине 

Куршумлија и приградских насеља у складу са планом. 

           Изградњом дренажне галерије побољшава се водоснабдевање пијаћом водом на 

градском подручју општине Куршумлија и приградским насељима у смислу повећања 

количине воде. 

Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020године 

разматрала је предлог Општинског већа и утврдила је да је исти оправдан и одлучила је као 

у диспозитиву ове одлуке.  

Број: I-02-93/2020-9 
У Куршумлији дана 10.11..2020.год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА         

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                         
                                                                                            Дејан Ловић.инг.маш.ср. 

10. 

 

На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др.закони 9/2020) 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 10.11.2020. године доноси 

О Д Л У К У 

О измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 

лист општине Куршумлија бр. 3/015 ) врше се следеће измене и допуне и то: 

- у члану 4, 15, 18, 19, 20, 21, 23 Одлуке речи: „ЈП Дирекција за изградњу општине 

Куршумлија“ у одређеном падежу замењују се речима:  „ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ у одговарајућем падежу. 

Члан 2. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и 

складишне објекте у функцији производних објеката, подземне етаже објеката 

високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске 

станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземних 
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етажа који се користе за комерцијалне делатности. Допринос се не обрачунава ни за 

отворена паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене 

спортске терене и атлетске стазе“. 

 

                                                                         Члан 3. 

 

Након главе II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА, додаје се нова глава „IIа НАКНАДА  ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ЗА НЕДОСТАЈУЋА ПАРКИНГ/ГАРАЖНА МЕСТА“ са члановима који гласе: 

 

„Члан 15а 

Уколико инвеститор приликом доградње, надзиђивања или реконструкције објекта 

није у могућности да на парцели на којој се изводе радови, а у складу са одговарајућом 

урбанистичком и планском документацијом обезбеди потребан број паркинг места, дужан је 

да за свако паркинг место у целости уплати износ од 100.000,00 динара. 

 

Члан  15б 

Уколико инвеститор приликом изградње новог објекта не може да обезбеди простор 

на својој парцели за паркирање сходно планским документом, дужан је да за минимум 50 % 

од укупног броја паркинг места омогући на парцели, а за осталих 50% или мање дужан је да 

за свако паркинг место у целости уплати износ од 100.000,00 динара. 

 

Члан  15в 

Ако инвеститор промени намену гараже, гаражног или паркинг простора обавезан је 

да за свако недостајуће место у целости уплати износ од 100.000,00 динара. 

Члан  15г 

Средства накнаде за необезбеђено паркинг место користиће се у складу са 

Програмом за уређивање грађевенског земљшта. 

 

Члан  15д 

Накнаду за паркинг место инвеститори плаћају у склопу накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта.“ 

Члан 4. 

У свему осталом Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта („Службени лист општине Куршумлија бр. 3/015 ) остаје непромењена. 

Члан 5. 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-93/2020-10 
У Куршумлији, 10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Дејан Ловић, инг.машинства, ср 
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11. 

На основу  члана 82. став 3.  Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020) и  члана 41. Статута 

Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Скупштина 

oпштине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године, донела је  

РЕШЕЊЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ОПШТИНЕ 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ ПОВЕРЕНИЦИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА, због истека мандата Савета 

месних заједница на територији општине Куршумлија,  ради обављања текућих и 

неодложних послова месне заједнице,  утврђених Законом, Статутом општине Куршумлија и 

Одлуком о месним заједницама на територији општине Куршумлија,  до спровођења избора 

за Савет месне заједнице и конституисања Савета месне заједнице. 

II 

За Поверенике општине Куршумлија у месним заједницама на територији општине 

Куршумлија ИМЕНУЈУ СЕ: 

1. За Месну заједницу Дринка Павловић 
-Радосав  Миленковић 

2. За  Месну заједницу Милош Мушовић 
- Радован  Ераковић 

3. За  Месну заједницу  Радош Јовановић-Сеља 
-Ненад Коцић 

4.  За  Месну заједницу  Милоје Закић 
-Владимир Јовић 

5. За  Месну заједницу  Косанчић Иван 
-Радосав Митровић 

6. За  Месну заједницу Гвоздени Пук 
-Звонимир Миленковић  

7. За  Месну заједницу  Стеван Немања 
-Дејан Филиповић 

8. За  Месну заједницу Кастрат 
-Небојша Миленковић 

9. За  Месну заједницу Доња Микуљана 
-Драган Дељанин 

10. За  Месну заједницу  Рударе 
-Зоран Михајловић 

11. За  Месну заједницу Добри До 
- Радован Јелић  
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12. За  Месну заједницу  Иван Кула 
- Зоран Тијанић  

13. За  Месну заједницу Барлово 
-Живорад Матовић 

14. За  Месну заједницу Тмава 
-Бојан Р. Станковић 

15. За  Месну заједницу  Коњува 
-Томислав Ђорђевић 

16. За  Месну заједницу  Пролом 
-Дејан Живановић 

17. За  Месну заједницу  Сагоњево 
- Југослав Никићијевић  

18. За  Месну заједницу  Пепељевац 
-Зоран Минић 

19. За  Месну заједницу  Куршумлијска бања 
- Бранко Петковић  

III 

Повереници општине Куршумлија из тачке 2. овог Решења ће у свом раду користити  

постојећи печат Савета месне заједнице за коју су именовани. 

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-02-93/2020-11 
У Куршумлији, дана: 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                  Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

 

12.             

 На основу члана 41. и 51. Статута oпштине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија“, број 6/2019) и  члана 23, 24. и 25. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020), Скупштина 

Општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године, донела је  

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

I 
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 Именује се Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Куршумлија (у даљем тексту Комисија) у саставу: 

- За председника - Миљан Радосављевић,  дипломирани правник из Куршумлије,  
- За заменика председника -Владан Јовановић, дипломирани правник,  из 

Куршумлије 
1. За члана – Зоран Јаблановић,  из Куршумлије  
2. За члана – Драгослав Јовановић, из Куршумлије 
3. За члана -  Драган Симовић, из Куршумлије 
4. За члана – Јелена Радивојевић, из Куршумлије 

 
II 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Куршумлија има секретара који има заменика. 

-За секретара Комисије именује се: 

Маја Милијановић,  дипломирани правник из Куршумлије 

-За заменика секретара  Комисије именује се: 

Наташа Миленковић,  дипломирани правник из Куршумлије. 

III 

Мандат Комисије траје 4 (четири) године. 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 41. и 51. 

Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019) и  члана 

25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија“, број 53/2020). 

 Чланом 51. Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, 

број 6/2019) прописано је да се Изборна комисија оснива као посебно стално радно тело за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница, као да се делокруг,састав, избор 

чланова и начин рада Изборне комисије уређује Одлуком о месним заједницама на 

територији општине Куршумлија. 

 Чланом 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020) прописано је да су органи за 

спровођење избора Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница, бирачка комисија и Другостепена изборна комисија. 

Чланом 25. Одлуке прописано је Изборну комисију чине председник и четири члана 

које  именује Скупштина општине на период од 4 године, као и да  Другостепена изборна 
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комисија има секретара кога именује Скупштина и који учествује у раду комисије без права 

одлучивања, а председник и секретар комисије имају заменике.  

 У складу са напред наведеним одредбама, одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  

Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

Број: I-02-93/2020-12 
У Куршумлији, дана: 10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

13.  

 На основу члана 41. и 52. Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине 

Куршумлија“, број 6/2019) и  члана 31. и  32. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020), Скупштина 

Општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године, донела је  

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
I 

 Именује се Другостепена изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији општине Куршумлија (у даљем тексту Другостепена 

комисија) у саставу: 

- За председника -  Петар Мијајловић,  дипломирани правник из Куршумлије,  
1. За члана – Тања Лазић, из Куршумлије  
2. За члана – Мирослав Алексић, из Куршумлије 

II 

Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Куршумлија има секретара.  

-За секретара  Другостепене комисије именује се: 

Весна Степановић,  дипломирани правник из Куршумлије. 

III 

Мандат Другостепене комисије траје 4 (четири) године. 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

О б р а з л о ж е њ е 
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 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 41. и 52. 

Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019) и  члана 

31. и  32. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија“, број 53/2020). 

 Чланом 52. Статута Општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, 

број 6/2019) прописано је да је Другостепена изборна комисија орган за спровођење избора 

који у другом степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије, као да се 

делокруг,састав, избор чланова и начин рада Другостепене изборне комисије уређује 

Одлуком о месним заједницама на територији општине Куршумлија.  

 Чланом 31. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 53/2020) прописано је да  Другостепена 

изборна комисија одлучује о приговорима на решење Изборне комисије, као и да се именује 

истовремено када и Изборна комисија.     

Чланом 32. Одлуке прописано је  Другостепену изборну комисију чине председник и 

два члана које именује Скупштина општине на период од 4 године, као и да Другостепена 

изборна комисија има секретара кога именује Скупштина и који учествује у раду комисије 

без права одлучивања.  

 У складу са напред наведеним одредбама, одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  

Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

Број: I-02-93/2020-13 
У Куршумлији, дана: 10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић,инг.машинства, ср. 

 

14. 

 На основу члана 29. Уговора о оснивању Туристичке организације регије Копаоник и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Туристичке организације регије Копаоник 

 
I 

Даје се сагласност на Статут Туристичке организације регије Копаоник бр. 8/20 од 
08.10.2020. године. 
 

II 
 Ову Oдлуку доставити Туристичкој организацији регије Копаоник, а преко ТО 
општине Куршумлија. 
 

III 



Страна   763           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 59       Датум: 10.11.2020.године 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“ 
 
Број: I-02-93/2020-14 
У Куршумлији,  10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                       Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 
15. 

 
На основу члана 31. Уговора о оснивању Tуристичке организације регије Копаоник и 

члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019),  
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Симић, дипл. историчар уметности, за члана надзорног одбора 
Туристичке организације регије Копаоник. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
 III  Решење доставити  Туристичкој организацији регије Копаоник, а преко ТО општине 
Куршумлија. 
 
Број: I-02-93/2020-15 
У Куршумлији, 10.11.2020. године  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг. Машинства, ср.  

16. 

На основу члана 24. став 3. и члана 41. став 3. и 4.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија  

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној  дана 10.11.2020. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 

за уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“ 
 
I Именује се Саша Стевановић, дипломирани инжењер машинства из Куршумлије, за 
директора Јавног предузећа  За уређивање грађевинског земљишта  „Куршумлија“, на 
период од четири године. 
 
II Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
III Ово решење је коначно. 
 



Страна   764           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 59       Датум: 10.11.2020.године 

IV Решење о именовању директора, са образложењем, објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници 
општине Куршумлија.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. став 3. и 
члана 41. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), 
и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“,  број 
6/2019) којима је прописано да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује Скупштина општине на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 16.09.2020. године 
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа За 
уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“, број I-02-86/2020-17, којом је покренут 
поступак избора директора  Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта „ 
Куршумлија“.  Текст  Огласа  о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа За 
уређивање грађевинског земљишта     „Куршумлија“ који је саставни део наведене Одлуке, 
објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 118/2020 од 25.09.2020.године, 
„Службеном листу општине Куршумлија“, дневном листу „Српски телеграф“ и на званичној 
интернет презентацији општине Куршумлија. 
 Јавни конкурс за избор директора  Јавног предузећа За уређивање грађевинског 
земљишта „ Куршумлија“, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16 и 88/2019) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16), спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији  је оснивач општина Куршумлија (у даљем тексту 
Комисија),  коју је Скупштина општине Куршумлија  образовала Решењем на седници 
одржаној 16.09.2020. године („Службени лист општине Куршумлија”, број 53/20).   
 
 У року утврђеним јавним конкурсом за избор директора Јавног предузећа  За 
уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ пријаву је поднео један кандидат, Саша 
Стевановић, дипломирани инжењер машинства.  Комисија  је утврдила да је пријава потпуна, 
благовремена и разумљива па је стога утврђен списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. У изборном поступку  Комисија је извршила проверу и оцењивање 
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, увидом у податке и усменом 
провером.  
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је утврдила резултате за кандидата па  је на основу члана  41. став 1. 
Закона о јавним предузећима саставила ранг листу кандидата који су испунили мерила за 
избор директора са бројчано исказаном просечном оценом коју је кандидат добио на основу 
увида у податке и доказе из пријаве и на основу усмене провере. Записник о спроведеном 
изборном поступку и ранг листу кандидата који су испунили мерила за избор директора, 
Комисија је доставила Општинском већу општине Куршумлија ради припреме и утврђивања 
предлога решења о именовању директора Јавног предузећа  За уређивање грађевинског 
земљишта „Куршумлија“.  
 Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Скупштина општине је донела решење као у диспозитиву. 
 Ово Решење  је коначно,  сходно  одредби члана 41.став 4. Закона о јавним 
предузећима. 
 Упутство о правном средству: Против овог Решења се  може покренути управни 

спор у року од 30 дана од дана пријема решења. 
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Број: I-02-93/2020-16 
Дана: 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                               

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                       Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

 

17. 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 

81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-

одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члана 41. Статута 

општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 6/19),  Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 10.11.2020. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за планове Скупштине општине Куршумлија у 

следећем саставу: 

1. Бојана Вукадиновић, дипл.грађ.инж. – председник комисије 

2. Марина Симеуновић-Радовић, дипл.инж.арх., на предлог Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

3. Милена Станојевић, дипл.инж.арх., на предлог Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

4. Стефана Мишић Милићевић, маст.инж. грађ. – члан 

5. Наташа Ђуровић,  дипл.грађ.инж – члан 

6. Дејан Пантић, дипл.просторни планер - члан 

7. Ана Милошевић, дипл.грађ.инж – члан 

- За секретара Комисије за планове именује се  
 
Јелена Јовановић - дипл.правник 
Секретар Комисије се именује из реда запослених у Општинскoj управи и учествује у раду 
Комисије без права одлучивања. 
 
II  Задатак Комисије је да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења 
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 
документом и Законом о планирању и изградњи, као и давање стручног мишљења по 
захтеву надлежних органа управе. 
 

III Мандат председника и чланова комисије траје 4 године. 

IV Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању 

Комисије за планове („Службени лист општине Куршумлија“, бр.35/16, 24/17). 

 V Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

VI Решење доставити: члановима комисије, Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, архиви. 

Број: I-02-93/2020-17 
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У Куршумлији, 10.11.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг.машинства, ср. 

18. 

На основу члана 43. став 2. Закона о државном премеру и катастру (“Службени 

гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 

6.фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 

113 од 17. Децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. 

закон) и члана 138. а у вези са чланом 41. Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине 

Куршумлија бр. 6/2019) а на захтев   „Борбени сложени системи“ доо Београд бр. 350-1 од 

23.09.2020. године, Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 

10.11.2020. године донела је следеће 

МИШЉЕЊЕ 

1. Општина Куршумлија је САГЛАСНА са променом граница катастарских општина Пљаково 

и Мачковац, тако да катастарској општини Мачковац припадају катастарске парцеле бр. 

678, 679, 680 и 682 КО Пљаково у укупној површини од 3.38.63 Ха. 

2. Предлаже се Влади Републике Србије да у складу са овим Мишљењем и прописаним 

документима РГЗ донесе одговарајућу одлуку о промени граница наведених катастарских 

општина. 

3. Мишљење са захтевом „Борбени сложени системи“ доо Београд доставити РГЗ – СКН 

Куршумлија ради спровођења даљег потупка промене граница катастарских општина у 

складу са законом. 

О б р а з л о ж е њ е 

  „Борбени сложени системи“ доо Београд, поднео је захтев бр. 350-1 од 

23.09.2020. године за покретање поступка спајања катастарских парцела у КО Мачковац и КО 

Пљаково, ради изградње фабрике за машинску обраду метала. 

 Урбанисктичким пројектом 01-350-28/2019 од 20. септембра 2019. године, 

предвиђена је изградња фабрике за машинску обраду метала на кат парц. бр. 678, 679, 680 и 

682 КО Пљаково и 195, 194, 197/2, 197/1, 196, 193, 192, 200, 199. 198, 191, 190, 201, 202, 203, 

206, 188, 204, 205 и 207 КО Мачковац, а такође је и тачком III Решења о грађевинској дозволи 

ROP-KUR-28580-CPI-2/2019 од 30.09.2019. године утврђена обавеза инвеститора да пре 

издавања употребне дозволе изврши спајања набројаних катастарских парцела у 

грађевинску парцелу.  

 С обзиром да се наведене катастарске парцеле налазе у две различите катастаске 

општине, то је неопходно пре њиховог спајања извршити промену граница катастарских 

општина, тако да се катастарској општини Мачковац припадају катастарске парцеле бр. 678, 

679, 680 и 682 КО Пљаково у укупној површини од 3.38.63 Ха. 

 О промени граница катастарских општина, у смислу члана 43. став 2. Закона о 

државном премеру и катастру одлучује Влада Републике Србије на предлог РГЗ, а по 
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претходно прибављеном Мишљењу јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

налазе те катастарске општине, па је на основу тога донето мишљење. 

Број: I-02-93/2020-18 

У Куршумлији, 10.11.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић, инг. Машинства, ср. 
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