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ГОДИНА 2022        БРОЈ 13                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 

На основу члана 46. 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, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021), 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. 01-350-9/2022-1 

од 07.03.2022. године, Мишљења надлежног органа за послове заштите животне средине брoj: 01-

501-21 од 04.03.2022.године и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија бр.6/2019), Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана  28.03.2022. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА  

-ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се измени Плана генералне регулације Куршумлија објављеног у ''Службеном 

листу општине Куршумлија'' бр. 35/2016 (у даљем тексту: План генералне регулације)  у циљу 

израде Других измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене (у 

даљем тексту: Измена и допуна плана генералне регулације). 

  

 

Члан 2. 

 

Изменама и допунама плана генералне регулације се обухвата подручје од око 3,8 ha, у 

дефинисаном обухвату КО Куршумлија. 

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

генералне регулације у делу: 

- Локација 1: Подручје које је Планом генералне регулације предвиђено за даљу 

урбанистичку разраду урбанистичким пројектом ознаке Б.7. "Фудбалско игралиште " и њему 

суседне парцеле уз североисточну границу  у прелиминарним границама од око 2,8 hа, односно 

обухвата катастарске парцеле број: 3685, 3686, 3687, 3688 и 3689/1, све КО Куршумлија, којим су 

обухваћене дефинисане намене: Јавне површине - спорт и рекреација и  заштитно зеленило и 

остале намене- породично становање, и  

- Локација 2: Подручје које обухвата катастарске парцеле број: 2377, 2380 и 2382, све КО 

Куршумлија дефинисане намене пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја и 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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катастарску парцелу број: 2379 КО Куршумлија дефинисане намене: становање са пословањем у 

грађевинском подручју, у прелиминарним границама од око 1,0 hа. 

Подручја Измена и допуна плана генералне регулације дата су и на графичком приказу у 

прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

Коначан обухват Измена и допуна плана генералне регулације биће дефинисан 

утврђивањем Нацрта плана. 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Изменa и допунa плана генералне регулације је: 

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

Куршумлија'' бр.6/2015). 

  

Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измене и 

допуне плана генералне регулације засниваће се на принципима рационалне организације и 

уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у 

простору и базирају се на решењима датим у ППЈЛС Куршумлија. 

 

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: 

- дефинисање планираних намена у складу са захтевима инвеститора и визијама за просторно 

уређење, 

- преиспитивање регулација саобраћајница, односно њихово  довођење у одрживе оквире у 

складу са потребама, 

- преиспитивање граница обухвата намењеног за фудбалско игралиште, 

- преиспитивање правила уређења и грађења и имплементације плана, односно стварање услова за 

примену плана без обавезе даље  урбанистичке разраде,  

- обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу планираних намена, 

- стварање услова за формирање јавног простора, 

- стварање услова за подстицај развоја спорта, 

- стварања услова за развој мале привреде. 
 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања се заснива на потреби: 

- урбанистичке разраде и проширења обухвата комплекса фудбалског игралишта у 

Куршумлији (Локација 1),  

-стварања услова за развој мале привреде  (Локација 2).  

 

Члан 7. 

 

Носилац израде Измене и допуне плана генералне регулације је Општинска управа 

Општине Куршумлија.  

Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу, које 

је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде 

планских докумената (Обрађивач). 

 

Члан 8. 

 

Финансијска средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације обезбеђује 

Општина  Куршумлија (Инвеститор). 

Начин  финансирања се уређује уговором између Инвеститора и Обрађивача. 
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Члан 9. 

  

Оквирни рок за израду Измена и допуна плана генералне регулације је 6 месеца од дана 

закључења уговора и доставе неопходних подлога за израду плана Обрађивачу. 

Динамика израде појединих фаза Измена и допуна плана генералне регулације уређује се 

уговором између Инвеститора и Обрађивача.  

 

Члан 10. 

 

 Измена и допуна плана генералне регулације обавља се по скраћеном поступку. 

 Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације се излаже  на јавни увид после 

извршене стручне контроле у трајању од 15 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. 

Графички део Измена и допуна плана генералне регулације се ради на ажурним 

дигиталним катастарским  и ортофото подлогама. 

 Измена и допуна плана генералне регулације се израђује у 3(три) примерка у аналогном и 

дигиталном облику, од којих се, након доношења плана, 1(један) примерак чува код општинског 

органа надлежног за његово доношење, 1(један) примерак чува код општинског органа надлежног 

за његово спровођење - Одељење за привреду, локални и економски развој Општинске управе 

Куршумлија и 1(један) примерак код Обрађивача плана.  

За потребе уноса плана у Централни регистар планских докумената и за потребе органа 

надлежног за послове државног премера и катастра израђује се и доставља одговарајући 

матeријал и прилог регулационо-нивелационог решења улица и јавних површина са елементима 

за обележавање на геодетској подлози. 

 

Члан 11. 

 

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

животну средину Других изменa и допунa плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне 

измене, број: I-02-17/2022-2 од 28.03.2022.године. 

 

 

Члан 12. 

 

 Одлука о изради Измена и допуна плана генералне регулације се објављује у „Службеном 

листу општине Куршумлија“ и Централном регистру планских докумената. 

 

 

Члан 13. 

 

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

општине Куршумлија“.   
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ 

 

 

Графички приказ обухвата Локације 1 

 

 
 

 

Графички приказ обухвата Локације 2 
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Број: I-02-17/2022-1 

У Куршумлији,28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                            

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                  

Славимир Михајловић,с.р. 
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2. 
 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Сл.гласник РС'' бр.135/04 и 88/10), а у вези члана 46. 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, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021) и 

члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина 

Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 28.03.2022. године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КУРШУМЛИЈА -ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 

 

Члан 1. 

 

Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Других измена и 

допуна плана генералне регулације Куршумлија-парцијалне (у даљем тексту: СПУ на животну 

средину).  

Члан 2. 

 

Одлука о неприступању изради СПУ на животну средину се доноси на основу 

прибављеног Мишљења надлежног органа за заштиту животне средине Одељења за привреду и 

локални економски развој, број: 01-501-21 од 04.03.2022. године. 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Других измена и допуна Плана генералне 

регулације Куршумлија- парцијалне измене. 

 

Члан 4. 

 

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

општине Куршумлија“.   

 

 

Број: I-02-17/2022-2 

У Куршумлији, 28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                            

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Славимир Михајловић,с.р. 
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3. 
 

На основу члана 46. 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, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021), 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 број: 01-350-6/2022-

2 од 23.02.2022. године, Мишљења надлежног органа за послове заштите животне средине број: 

01-501-14 од 18.02.2022.године и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

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

28.03.2022.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКОВСКА БАЊА  

-ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ- 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се измени Плана генералне регулације Луковска Бања објављеног у 

''Службеном листу општине Куршумлија'' бр. 6/2019 и 18/2019 (у даљем тексту: План генералне 

регулације)  у циљу израде Првих измена и допуна плана генералне регулације Луковска Бања – 

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

  

Члан 2. 

 

Изменама и допунама плана генералне регулације се обухвата подручје од око 85ar, у 

дефинисаном обухвату КО Луково. 

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

генералне регулације у делу: 

- Локација 1: Простор дефинисане намене: туризам и угоститељство, у обухвату 

катастарских парцела бр.2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583, 2584 и део кат.парцеле бр.2747, све КО 

Луково и  

- Локација 2: Саобраћајница на катастарској парцели бр. 2477/2 са налеглим катастарским 

парцелама бр. 2477/1, 2478/1, 2478/2, 2479  и део катастарских парцела бр. 2475, 2476, 2488 и 

1728/1, све КО Луково. 

Подручја Измена и допуна плана генералне регулације дато је и на графичком приказу у 

прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

Коначан обухват Измена и допуна плана генералне регулације биће дефинисан 

утврђивањем Нацрта плана. 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Изменa и допунa плана генералне регулације је: 

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

Куршумлија'' бр.6/2015). 

  

 

Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измене и 

допуне плана генералне регулације засниваће се на принципима рационалне организације и 

уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у 

простору и базирају се на решењима датим у ППЈЛС Куршумлија. 
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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: 

- дефинисање планираних намена у складу са захтевима инвеститора и визијама за просторно 

уређење, 

- преиспитивање регулација саобраћајница, односно њихово  довођење у одрживе оквире у 

складу са потребама, 

- стварање услова за озакоњење постојећих објеката. 

 

Члан 6. 

 

Носилац израде Измене и допуне плана генералне регулације је Општинска управа 

Општине Куршумлија.  

Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу, које 

је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде 

планских докумената (Обрађивач). 

Члан 7. 

 

Финансијска средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације обезбеђује 

Општина  Куршумлија (Инвеститор). 

Начин  финансирања се уређује уговором између Инвеститора и Обрађивача. 

 

Члан 8. 

  

Оквирни рок за израду Измена и допуна плана генералне регулације је 6 месеца од дана 

закључења уговора и доставе неопходних подлога за израду плана Обрађивачу. 

Динамика израде појединих фаза Измена и допуна плана генералне регулације уређује се 

уговором између Инвеститора и Обрађивача.  

 

Члан 9. 

 

 Измена и допуна плана генералне регулације обавља се по скраћеном поступку. 

 Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације се излаже  на јавни увид после 

извршене стручне контроле у трајању од најмање 15 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. 

Графички део Измена и допуна плана генералне регулације се ради на ажурним 

дигиталним катастарским  и ортофото подлогама. 

 Измена и допуна плана генералне регулације се израђује у 3(три) примерка у аналогном и 

дигиталном облику, од којих се, након доношења плана, 1(један) примерак чува код општинског 

органа надлежног за његово доношење, 1(један) примерак чува код општинског органа надлежног 

за његово спровођење - Одељење за привреду, локални и економски развој Општинске управе 

Куршумлија и 1(један) примерак код Обрађивача плана.  

За потребе уноса плана у Централни регистар планских докумената и за потребе органа 

надлежног за послове државног премера и катастра израђује се и доставља одговарајући 

матeријал и прилог регулационо-нивелационог решења улица и јавних површина са елементима 

за обележавање на геодетској подлози. 
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Члан 10. 

 

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

Првих изменa и допунa плана генералне регулације Луковска Бања на животну средину, број I-02-

17/2022-4 од 28.03.2022.године. 

Члан 11. 

 

 Одлука о изради Измена и допуна плана генералне регулације 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“.   

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ 
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Локација 1 

 

 
 

 

 

 

Локација 2 
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Број: I-02-17/2022-3 

У Куршумлији, 28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                                                                                                           

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Славимир Михајловић,с.р. 
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4. 
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Сл.гласник РС'' бр.135/04 и 88/10), а у вези члана 46. 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, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021) и 

члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина 

Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 28.03.2022.године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЛУКОВСКА БАЊА -ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Првих измена и 

допуна плана генералне регулације Луковска Бања – парцијалне измене (у даљем тексту: СПУ на 

животну средину). 

 

Члан 2. 

 

Одлука о неприступању изради СПУ на животну средину се доноси на основу 

прибављеног Мишљења надлежног органа за заштиту животне средине Одељења за привреду и 

локални економски развој број: 01-501-14 од 18.02.2022. године. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Првих измена и допуна плана генералне 

регулације Луковска Бања – парцијалне измене.  

 

Члан 4. 

 

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

општине Куршумлија“.   

 

 

Број: I-02-17/2022-4 

У Куршумлији, 28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                            

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Славимир Михајловић,с.р. 
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5. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 

– др.закон , 101/16-др.закон, 47/18,111/21-др.закон),члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на  
седници одржаној дана  28.03.2022. године,  доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I УСВАЈА СЕ  Закључак Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-16/2022-5  од 

25.03.2022.године.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

 

Број: I-02-17/2022-5 
У Куршумлији, 28.03.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Славимир Михајловић,с.р. 

 

6. 
 

На основу члана 24 Закона о безбедности саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон), члана 13, Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 5/2018 и 20/2019) и члана 5, став 2 

Одлуке о категоризацији паркиралиштима по зонама, коришћењу јавних паркиралишта и 

уклањању непрописно паркираних возила („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 5/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на својој 

седници одржаној дана  28.03.2022.године, доноси: 

                                                                     ОДЛУКУ 

О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО 

ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђују се категорије особа са инвалидитетом које могу бесплатно 

користити посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине Куршумлија и одређују услови и начин коришћења 

посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом. 
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Члан 2 

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине  Куршумлија, под условом да имају пребивалиште на 

територији града и да су власници возила са регистарском ознаком PK, могу користити: 

• војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I - IV групе, као и V и VI група инвалидности који 

имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак; 

• лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење 

од 70% до 100%; 

• слепа лица са 90% и 100% оштећења вида; 

• лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју, лица оболела од 

аутизма и лица са Дауновим синдромом; 

• лица оболела од  дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења; 

• лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле 

склерозе; 

• лица на хемодијализи. 

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине Куршумлија могу користити и избеглице и интерно 

расељена лица уколико припадају некој од категорија лица из претходног става, под условом да 

имају боравиште на територији општине Куршумлија најмање годину дана пре подношења 

захтева. 

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом бесплатно могу да 

користе и инвалидске установе, организације и удружења за једно возило чији су власници, са 

регистарском ознаком PK. 

Члан 3 

Особе са инвалидитетом, власници возила, уз захтев за коришћење посебно обележених 

паркинг места за возила особа са инвалидитетом подносе и: 

• фотокопију решења о групи инвалидитета и праву на ортопедски додатак, 

• фотокопију решења о степену телесног оштећења, односно одговарајућу медицинску 

документацију, 

• фотокопију личне карте, очитану личну карту или други документ на основу кога се врши 

идентификација, 

• фотокопију саобраћајне дозволе, 

• једну фотографију величине 2,5 х 3,5 цм. 

Захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за малолетну особу са 

инвалидитетом може поднети родитељ, односно старатељ. 

Уз захтев из претходног става, поред документације из става 1. овог члана, родитељ 

подноси пријаву пребивалишта из Полицијске управе за малолетну особу са инвалидитетом, а 

старатељ подноси акт надлежног органа којим је одређен за старатеља. 

Избеглице и интерно расељена лица из члана 2. став 2, уз захтев за коришћење посебно 

обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом, уз сву потребну документацију из 

овог члана, подносе и фотокопију избегличке легитимације (за избеглице), односно фотокопију 

легитимације интерно расељеног лица и уверење Полицијске управе о боравишту на територији 

општине Куршумлија (за интерно расељена лица). 
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Захтев се подноси лично Одељењу за привреду и локални економски развој општине 

Куршумлија. 

Члан 4 

Уколико особа са инвалидитетом, односно малолетна особа са инвалидитетом, није 

власник возила, може му се одобрити коришћење посебно обележених паркинг места за возила 

особа са инвалидитетом само за једно возило чији је власник члан породице особе са 

инвалидитетом које он означи у овереној писаној изјави коју прилаже. 

Породицом, у смислу ове Одлуке, сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна, 

ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници, у правој линији, а у побочној до другог 

степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству, а у складу са Законом о 

социјалној заштити. 

Члан 5 

О захтеву за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом решењем одлучује Одељењу за привреду и локални економски развој општине 

Куршумлија. 

Решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за возила 

особа са инвалидитетом важи до краја календарске године у којој је поднет захтев. 

Уз решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за возила 

особа са инвалидитетом издаје се и паркинг карта. 

Паркинг карта је заштићена холограмом, обавезно се истиче у горњем десном углу 

предњег ветробранског стакла с унутрашње стране возила и садржи: 

 

1. назив паркинг карте за особе са инвалидитетом, 

2. симбол којим се означавају возила инвалида и скраћеницу СРБ, 

3. серијски број, 

4. информацију о текућој календарској години за коју паркинг карта важи, 

5. место за фотографију, 

6. име, презиме и потпис особе са инвалидитетом на полеђини паркинг карте. 

Члан 6 

Против решења којим се одлучује о коришћењу посебно обележених паркинг места за 

визила особа са инвалидитетом може се изјавити жалба Општинском већу општине Куршумлија, у 

року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 7 

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

Куршумлија". 

Члан 8 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о категоријама особа са 

инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији општине Куршумлија ("Службени лист 

општине Куршумлија" бр. 24/2015). 
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Број:  I-02-17/2022-6 

У Куршумлији, 28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

            Славимир Михајловић,с.р. 

 

7. 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 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. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 41. 

Статута општине Куршумлија (“Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), а на предлог 

Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној 

дана  28.03.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

У  Одлуци о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 

16/2017, 24/2017, 9/2019 и 48/2021), врше се следеће измене и допуне: 

 

У члану 3. након става 1. додају се ставови 3., 4. и 5., и то: 

 

„Општина Куршумлија на локацијама које буду утврђене Планом постављања киоска на 

јавним површинама, у циљу позитивног утицаја на урбано уређење града, може поставити киоске 

које су у својини града. 

Уколико на локацијама на којима се постављају киосци у власништву општине 

Куршумлија већ постоје закључени уговори о закупу, са постојећим закупцима закључиће се 

Анекс основног уговора са увећаном уговореном ценом закупа за износ од 200,00 динара по м2, у 

складу са одредбама члана 27. став 1. Правилника о располагању непокретностима и покретним 

стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 

и 10/17). 

Уколико на локацијама на којима се постављају киосци у власништву општине 

Куршумлија, не постоје већ закључени уговори о закупу, почетна цена за закуп по м2 увећава се за 

износ од 200,00 динара, у складу са одредбама члана 27. став 1. Правилника о располагању 

непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 и 10/17).“ 

 

Члан 2. 

Анексирање основног уговора са увећаном уговореном ценом закупа за износ од 200,00 

динара по м2, може се закључити пре усвајања Одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању 

киоска, као и за локације где нису закључени уговори односно где је неопходно да се поступак 

лицитације понови. 

http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
http://www.direkcijakikinda.rs/images/UserFiles/File/gradjevinskozemljiste/kiosci/Odluka-o-postavljanju-kioska-2010.pdf#page=1
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Члан 3. 

Мења се став 4 у члану 12, и сада гласи: 

„Новчани износ понуде за лицитационе кораке утврђује се у динарском износу у висини од 

најмање 5% од почетног износа закупнине.“ 

          Члан 4. 

У свему осталом Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 

4/2013, 16/2017, 24/2017, 9/2019 и 48/2021) остаје непромењена.  

 

Члан 5. 

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

Куршумлија“. 

 

Број: I-02-17/2022-7 

У Куршумлији, 28.03.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                 Славимир Михајловић,с.р. 

 

 

8. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
– др.закон, 101/16-др.закон, 47/18,111/21-др.закон) и члана 41. Статута општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), Скупштина општине 
Куршумлија на  седници одржаној дана  28.03.2022. године,  доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 

I ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Програм рада и план промотивних активности за 2022. 

годину Туристичке организације општине Куршумлија.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија и архиви. 
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Број: I-02-17/2022-8 
У Куршумлији, 28.03.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Славимир Михајловић,с.р. 

 

9. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 
– др.закон , 101/16-др.закон, 47/18,111/21-др.закон),члана 41. Статута општине Куршумлија 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), Одлуке Управног одбора Туристичке 
организације регије Копаоник бр.30/21 од 27.12.2021.године, Скупштина општине 
Куршумлија на  седници одржаној дана  28.03.2022. године,  доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Програм рада са финансијским планом Туристичке 

организације регије Копаоник за 2022.годину, који је донео Управни одбор ове организације 

Одлуком бр.30/21 од 27.12.2021.године.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Решење доставити: Туристичкој организацији општине Куршумлија, Туристичкој 

организацији регије Копаоник  и архиви. 

 
 
Број: I-02-17/2022-9 
У Куршумлији, 28.03.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Славимир Михајловић,с.р. 
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