
 

             

 

 

 

 

 

На основу члана 110. став 5 Статута општине Куршумлија  ("Службени лист  општине 

Куршумлија", бр 6/2019), сачињава се следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ПЕРИОД 2020.-2027. ГОДИНЕ  

 

           Општинско веће општине Куршумлија је на седници одржаној дана 

04.12.2019.године донео Закључак број II-02-165/2019-2, којим је одређено спровођење 

јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 2020.-2027.година 

и утврђен је Програм јавне расправе. 

Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној самоуправи, омогућава 

учешће грађана у доношењу одлука и других аката који су од непосредног интереса за 

становништво. 

          Јавна расправа o Нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 2020.-

2027.година,  спроведена је у периоду од од 04.12.2019. године до 19.12.2019. године, а 

текст нацрта Одлуке био је постављен на интернет страници општине Кушумлија 

www.kursumlija.org, и на огласној табли општине Куршумлија, са позивом  свим 

заинтересованим  лицима да у назначеном року достављају предлоге, сугестије, и 

мишљења на имејл адресу: javnarasprava@kursumlija.org,односно писаним путем на 

адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерскихбригадабб, 18430 Куршумлија, 

саназнаком – „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 

2020.-2027.година“. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: II-02-165/2019-2-3 

Дана: 19.12.2019. година 

К у р ш у м л и ј а 

 

 

 

 

http://www.kursumlija.org/
mailto:javnarasprava@kursumlija.org


Упућен је јавни позив грађанима, удружењима, стучној и осталој јавности, да 

доставе своје предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020.-2027.година. 

За време трајања јавне расправе у Општини Куршумлија је примљено путем 

редовне и електронске поште 2 поднесака са примедбама и сугестијама (8 сугестија) на 

Нацрт Плана развоја општине Куршумлија за период 2020.-2027.година. 

У прилогу овог извештаја, као његов саставни део, је скраћени приказ примедби, 

предлога  и сугестија свих учесника,  које су за време трајања јавне расправе о Нацрту 

Плана развоја општине Куршумлија за период 2020.-2027.година достављене Општини 

Куршумлија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПРИМЕДБИ КОЈЕ СУ ПОДНЕТЕ  НА НАЦРТ ПЛАНА 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ПЕРИОД 2020.-2027. ГОДИНЕ СА 

КРАЋИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА НА ПОДНЕТЕ 

ПРИМЕДБЕ.  

1. КРАТАК ОПИС ПРИМЕДБЕ:  

ФОРМИРАЊЕ ФОНДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ 

Образложење предлога/сугестије 1: 

По угледу на град Београд, Ниш, Зрењанин и друге 

веће градове потребно је формирати Фонд за 

енергетску ефикасност који би се „пунио“ средствима 

буџета и средствима грађана. 

Наведена средства би се користила за уређење 

спољних фасада пре свега (по нацрту архитеката и у 

складу са визуелним изгледом будућег трга)  где би 

стабмене задруге конкурисале за неопходна средства 

уз учешће грађана, као појединца у зависности од зоне 

становања (нпр у центру би учешће грађана било 10%, 

у РАСАДНИКУ нпр 50%) 

Учешће грађана би се плаћало у неколико годишњих 

рата. 

Такође би у овај Фонд могла да се слију и средства од 

реклама које би биле постављне на зградама акоје су 

реконструисане. 

За прву годину предлажем уређење у центру града у 

износу од 15.000.000 динара 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

 Фонд за заштиту енергетску 

ефикасност је био осниван уз фонд за 

заштиту животне средине, након чега је 

угашен из разлога што наведене 

активности могу да се обављају уз 

помоћ средстава која се остваре у 

оквиру постојећег фонда за заштиту 

животне средине, распсивањем јавног 

конкурса за сувинанирањем пројеката 

обнове фасада кровова и сл. 

2. Предлог/сугестија 2 

ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ 

ТОПЛИЦИ (испод Кланице) 

 
Образложење предлога/сугестије 2: 

Изградњом овог моста (за пешаке и аутомобиле) би 

грађани насеља Расадник и Мекуљана, најкраћес 

стигли до центра града. Самим тим би  се и повећала 

безбедност у саобраћају. 

Овај мост ми могао бити у почетку саграђен у сарадњи 

са ВОЈСКОМ СРБИЈЕ, а касније и трајног карактера. 

ИЗНОС 20.000.000 динара 

               (уколико би ВС донирала понтонски мост, 

средства би била вишеструко мања 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених радова обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „Мере изван 

приоритетних циљева у оквиру 

развојног правца: Урбани развој и 

заштита животне средине“, у делу  

„Мера 1: Реконструкција и 

модернизација прометних градских 

улица и путева  и унапређење стања 

путева на деоницама до Куршумлијске, 

Луковске и Пролом бање“ 



3. Предлог/сугестија 3 

ИЗГРАДЊА ШЕТАЛИШТА НА 

САМОКОВУ 

 

Образложење предлога/сугестије 3: 
Некада је на брду Самоково постојало шеталиште, тзв 

шумским стазама, које на жалост више не постоји. 

У сарадњи са људима из ЈП СРБИЈАШУМЕ ШГ 

„Топлица“ предлажем да се све старе шумске стазе 

радним машинама прошире и уреде (посебно заштити 

од ерозије), као и постављање мобилијара тј. клупа и 

столова на кривинама. Овај мобилијар би био 

направљен од дрвених греда у складу са сличним 

мобилијарима на Златибору и Тари. 

Такође би било лепо да се на самом врху брда направи 

и видиковац, као и теретана на отвореном, а све од 

справа које су направљена од дрвета уз стручни надзро 

људи из ШГ ТОПЛИЦА. Такође би могло бити 

направљено неколи терена за мале спортове и авантура 

парк. 

ИЗНОС око 3.000.000 динара. 

 

У каснијим фазама би могло да се изгради и улично 

осветљење 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених радова обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „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“, у делу „Мера 3: Унапређење 

стања туристичких локалитета и места 

“ 

4. ОСНИВАЊЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

КУРШУМЛИЈА на простору ШИК 

КОПАОНИК-а 

 

Образложење предлога/сугестије 4: 
На основу Закона о слободним зонама на већ 

формираном простору некадашњег ШИК 

КОПАОНИКА потребно је формирати слободну зону, 

као средство за привлачење инвеститора, с обзиром на 

пореске и царинске олакшице које би привукле нове 

инвеситоре. На овом простору постоје идеални услови 

за оснивање СЛОБОДНЕ ЗОНЕ КУРШУМЛИЈА јер је 

простор већ ограђен, а изграђена је и целокупна 

инфруструктура. 

Ово би привукло инвеститоре из области дрвне 

индустрије, али и из других области. 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених сугестија обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „5.2 

Приоритетни циљ 2: Куршумлија је 

инвестициона дестинација која 

привлачи нове инвестиције и ствара 

повољан пословни амбијент за 

улагања“, у делу „Мера 1: Отварање 

индустријске зоне“ 

5. ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ЗОНА  

на свим укључењима за будући ауто-пут 

Ниш-Мердаре 

(укључење Куршумлија-с. Крчмаре, Рударе и 

Мердаре) 

 

Образложење предлога/сугестије 5: 
С обзиром да сви инвеститори траже просторе за 

инвестиције у близини ауто-пута потребано је 

предвидети организовање привредних зона за све 

врсте пословних актинвости.  

Посебну пажњу посветити организовање ПРИВРЕДНЕ 

ЗОНЕ у Мердару, уз могућност изградње сточне и 

зелене пијаце, као и ОТЦ (отвореног тржног центра) 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених сугестија обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „5.2 

Приоритетни циљ 2: Куршумлија је 

инвестициона дестинација која 

привлачи нове инвестиције и ствара 

повољан пословни амбијент за 

улагања“, у делу „Мера 1: Отварање 

индустријске зоне“ 



6. ОСИНВАЊЕ ХОТЕЛИЈЕРСКО-

УГОСТИТЕЉСКОГ  и ШУМАРСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

 

Образложење предлога/сугестије 6: 
У складу са политиком дуалног образовања који 

спроводи Влада РС, потребно је формирати истурена 

одељења ХОТЕЛИЈЕРСКО-УГОСТИТЕЉСКОГ  и 

ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА,  БЕОГРАДСКОГ 

УНИВЕРЗИТЕТА у згради бившег комитета, јер 

постоје реални и најбољи технички и приордни услови 

за спровођење практичне наставе, где би најбољи 

студенти добили стално запослење. 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених сугестија није 

обухваћен Нацртом Плана развоја 

општине Куршумлија за период 2020-

2027.године, али је у оквиру  „Мере 

изван приоритетних циљева у оквиру 

развојног правца: Друштвени развој“, у 

делу „Подршка прилагођавању 

образовних профила у Економско-

техничкој школи потребама тржишта 

рада“, предвиђен претходни корак у 

односу на предложену сугестију који је 

неопходно и адекватно предузети у 

оквиру школства на територији 

општине Куршумлија. 

7. ОСНИВАЊЕ РАДНИХ ЗОНА У 

СЕОСКИМ ЦЕНТРИМА 

 

Образложење предлога/сугестије 7: 
Како би се обезбедио опстанак пре свега младих људи 

у сеоској средини предлажем формирањем радних 

зона у сеоским центрима попут Раче, Грабовнице, 

Спанца и Жуча, где би се отворили мини погони 

минимум 50 запослених радника. 

У неким селима већ постоје изграђени објекти (Рача и 

Спанце), а у другим би било потребно направити нове. 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених сугестија обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „5.4 

Приоритетни циљ 4: Подршка 

повећавању запослености на 

територији општине Куршумлија“, у 

делу „Мера 1: Подршка програмима за 

подизање предузетничког духа и 

преквалификације код локалног 

становиштва и Мера 2: Обезбеђивање 

субвенција за подршку старт-уп-ова и 

за отварање нових радних места“ 

8. ПОВЕЋАЈ ПРИВРЕДНУ АКТИВНОСТ 

 

Образложење предлога/сугестије 8: 
Како би се повећала запосленост потребно је да се 

подстакне повећање привредне активности 

привредних субјеката који успешно послују тако што 

би се сваке године обезбедила средства из општинског 

буџета за набавку неопходних машина у вредности од 

3000еура по новозапосленом раднику (опрема би у 

наредних пет година била у власништву општине, и за 

то време не би смела да се отуђује) 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Опис наведених сугестија обухваћен је 

Нацртом Плана развоја општине 

Куршумлија за период 2020-

2027.године, у оквиру „5.4 

Приоритетни циљ 4: Подршка 

повећавању запослености на 

територији општине Куршумлија“, у 

делу „Мера 1: Подршка програмима за 

подизање предузетничког духа и 

преквалификације код локалног 

становиштва и Мера 2: Обезбеђивање 

субвенција за подршку старт-уп-ова и 

за отварање нових радних места“ 

Општинска управа предлаже Општинском већу да све наведене констатације и ставове  у 

вези са поднетим примедбама на нацрт Плана развоја општине Куршумлије за период 

2020-2027.година  прихвати у потпуности. 



Овај извјештај општинска управа ће доставити Општинском већу ради утврђивања 

предлога Плана развоја општине Куршумлије за период 2020-2027.година, заједно са 

нацртом Плана развоја општине Куршумлије за период 2020-2027.година. 

 

 

У Куршумлији,  

Дана 19.12.2019. године. 

 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                          ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                Миљан Радосављевић, дипл.правник, с.р. 

 

                                                                                        

 


