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ГОДИНА 2023        БРОЈ 5                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 63.  и члана 64.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“  бр. 

15/16 и 88/19),   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 , 47/18 и 111/21)  

и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине 

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

Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023.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 IV квартал 2022. 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  период од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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-02-24/2023-1  
У Куршумлији, дана 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                      Славимир Михајловић ср 

2. 
На основу члана 92. 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 и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021 – др.закон и 138/2022), члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021),  члана  

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

општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023. године  донела је  

О Д Л У К У 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији коју ће 

обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане законом који се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

Члан 2. 

 Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 3. 

 
 Поступак ревизије извршити до 20.05.2023. године, а Извештај о извршеној екстерној 
ревизији  биће саставни део Завршног рачуна буџета општине Куршумлија  за 2022. годину. 
 

Члан 4. 

             Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 
Број: I-02-24/2023-2 
У Куршумлији 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                              Славимир Михајловић ср 

3. 
На основу члана 46.  и 51б. 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 32., 33. и 36. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Сл.гласник РС'', бр.32/2019), Мишљења Комисије за планове Скупштине 
Oпштине Куршумлија бр. 01-350-12/2023-1 од 06.03.2023. године, Мишљења надлежног 
органа за послове заштите животне средине брoj: 01-350-18 од 06.03.2023.године и члана 41. 
Статута Oпштине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија бр.6/2019), Скупштина 
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана: 14.03.2023. године, донела је: 

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈСКА БАЊА 

-ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се измени Плана генералне регулације Куршумлијска Бања објављеног у 
''Службеном листу општине Куршумлија'' бр. 31/2016 (у даљем тексту: План генералне 
регулације)  у циљу израде Првих измена и допуна Плана генералне регулације 
Куршумлијска Бања – парцијалне измене (у даљем тексту: Измена и допуна Плана 
генералне регулације). 
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Члан 2. 
 

Изменама и допунама Плана генералне регулације обухвата се подручје од око 17,0 ha, у 
дефинисаном обухвату КО Куршумлијска Бања. 
 
Изменом и допуном Плана генералне регулације врше се измене и допуне  Плана генералне 
регулације у границама грађевинског подручја којим се обухвата већи део урбанистичке 
целине А – ''Бања центар'', крајњи источни део целине В – ''Нова бања'' и крајњи западни 
део урбанистичке целине Б – ''Стара бања''.  
 
Прелиминарно планско подручје Измена и допуна Плана генералне регулације обухвата 
катастарске парцеле број: 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 428/2, 428/3, 428/4, 428,5, 
428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 280/1, 279/1, 278, 277, 276/1, 275/2, 274, 273, 272, 271, 270, 
269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7, 268, 267, 189, 190, 191-део, 282/4, 218, 
281/11-део, 231/1, 231/2, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220/1, 220/2, 220/3, 
220/4, 219, 266, 265/2, 264/2, 263/2, 262/2, 281/5, 252/2, 252/1, 251/8, 251/7, 232, 283/1-
део, 283/2-део, 236/1, 236/3, 235, 234, 233, 251/1, 251/2, 251/3, 251/6, 257, 250, 249, 248, 
247, 246, 245-део, 244, 243, 281/1, 282/2, 512/1, 511, 503/1, 503/2, 502/4, 502/6, 502/7, 498-
део, 510/1-део и 507-део, све КО Куршумлијска Бања.   
 
Прелиминарни обухват  Измена и допуна Плана генералне регулације дат је  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 јесте Просторни 
план јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' 
бр.6/2015), у даљем тексту ППЈЛС Куршумлија. 
 

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 циљ планирања је да се планским 
концепцијама, решењима, мерама и смерницама за њихову примену обезбеде одржива 
решења за просторно уређење простора и изградњу планираних намена. 

 
Члан 6. 

 
Изменама и допунама Плана генералне регулације врши се: 
- преиспитивање и дефинисање планираних намена у складу са захтевима инвеститора, 
просторним могућностима и визијама за просторно уређење, 
- преиспитивање регулација саобраћајница, односно њихово  довођење у одрживе оквире у  
складу са потребама, 
- преиспитивање и дефинисање граница обухвата површина јавне намене, 
- преиспитивање и дефинисање правила уређења и грађења и имплементације плана,  
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- обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу планираних намена, 
- стварање услова за формирање јавног простора. 
 

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. 
 
Оквирни рок за израду Измена и допуна Плана генералне регулације је 9 месеци 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. 

  
Финансијска средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације обезбеђује 
Општина  Куршумлија (Инвеститор). 
 
Начин  финансирања се уређује уговором између Инвеститора и Обрађивача. 

 
Члан 10. 

 
Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације, Носилац 
израде плана организује Рани јавни увид у трајању од 15 дана.  
 
У току Раног јавног увида прибављају се услови, подлоге и подаци ималаца јавних 
овлашћења и то само за део планског документа који се мења и допуњује. 
 
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације се излаже  на јавни увид у трајању од 30 
дана,   после извршене стручне контроле. Време и место одржавања раног јавног увида и  
јавног увида оглашава се у дневном листу, на званичном сајту Општине Куршумлија, 
огласној табли у холу зграде СО Куршумлија и огласној табли Месне канцеларије 
Куршумлијска Бања.  
 
У току јавног увида одржава се јавна презентација планског документа и то на територији 
Куршумлијске бање. 
 
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. 
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Измена и допуна Плана генералне регулације се израђује у 4(четири) примерка у аналогном 
и дигиталном облику, од којих се, након доношења плана, 1(један) примерак чува код 
општинског органа надлежног за његово доношење, 2(два) примерка код општинског 
органа надлежног за његово спровођење - Одељење за привреду, локални и економски 
развој Општинске управе Куршумлија и 1(један) примерак код Обрађивача плана.  
 
По ступању на снагу планског документа, доносилац плана је дужан да тај документ 
достави органу надлежном за послове државног премера и катастра у року од 10 дана од 
дана ступања на снагу тог планског документа у прописаном формату за потребе 
евидентирања у Централном регистру планских докумената. Органу надлежном за послове 
државног премера и катастра доставља се 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 Првих изменa и допунa Плана генералне регулације Куршумлијска бања – 
парцијалне измене, број: I-02-24/2023-4 од 14.03.2023.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“.   

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
Обухват Првих измена и допуна Плана генералне регулације Куршумлијска Бања 
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Број:I-02-24/2023-3 
У Куршумлији, 14.03.2023. год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                   

Славимир Михајловић ср 

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: 14.03.2023. 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 КУРШУМЛИЈСКА БАЊА 
-ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Првих 

измена и допуна плана генералне регулације Куршумлијска 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 - Општина 
Куршумлија, Општинска управа, Одељење за привреду и локални економски развој, број: 
01-501-18 од 06.03.2023. године. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Првих измена и допуна Плана 
генералне регулације Куршумлијска Бања- парцијалне измене. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“.   
 
Број: I-02-24/2023-4 
У Куршумлији, 14.03.2023. год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                       
Славимир Михајловић ср 

5. 
На основу члана 5 и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', број 

15/16 и 88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине 
Куршумлија“, број 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
14.03.2023. године, донела је 

О Д Л У К У 
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О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“ 

Члан 1. 

У Одлуци о промени   оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта  „Куршумлија“-пречишћен текст („Сл.лист општине Куршумлија, бр. 1/17) врше се 
следеће допуне: 
У  члану 14. у ставу 2.  после шифре делатности 52.21 и описа делатности,  додају се нове 
шифре делатности и то:    
   „49.31-Градски и приградски копнени превоз путника. 
                49.39- Остали превоз путника у копненом саобраћају.“          

                                                            Члан 2. 

У свему осталом Одлука о промени  оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта  „Куршумлија“-пречишћен текст („Сл.лист општине Куршумлија, бр. 

1/17) остаје непромењена. 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-24/2023-5 
У Куршумлији, дана 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                         Славимир Михајловић ср 

6. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон, 47/18, 111/21-др.закон ), члана 41. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија 
на седници одржаној дана 14.03.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Одлуку о допунама Статута Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта  „Куршумлија“ бр. 754  од 06.03.2023.године. 
 
II Ово  решење  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“.  
 
III Решење доставити: Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта  
„Куршумлија“ и архиви. 
 
 Број: I-02-24/2023-6 
 У Куршумлији, 14.03.2023.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић ср. 

7. 
На  основу члана 2.став 3. тачка 5., члана 9. став 3. и члана 13.став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 104 од 23. 

децембра 2016, 95 од 8. децембра 2018.), члана 57. Закона о превозу путника у друмском 
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саобраћају („Службени гласник РС", бр. 68 од 4. августа 2015, 41 од 31. маја 2018, 44 од 8. јуна 

2018 - др. закон, 83 од 29. октобра 2018, 31 од 29. априла 2019, 9 од 4. фебруара 2020.), члана 

20 став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. 

децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 

20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија 

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

седници одржаној 14.03.2023. године донела је 

ОДЛУКА 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ  ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о градском и приградском превозу путника на територији општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 59/20, 23/22 и 38/22) у члану 4 став 

1 после речи „територији“ додају се речи „јавном предузећу,“. 

Члан 2. 

  У члану 5. Став 1 мења се и гласи: 

„Превоз путника у градском и приградском саобраћају врше се према Плану линија за 

једну или више одређених линија или полазака градског и приградског превоза 

путника, а њихово обављање се поверава ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

Куршумлија. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија, дужно је да усклади своје 

пословање у циљу обављања превоза из става 1. овог члана, као комуналне 

делатности, у најкраћем року и да најхитније отпочне са обављањем делатности, 

превасходно на линијама које су неопходне за обављање превоза становништва према 

административном прелазу Мердаре.“   

Члан 3. 

У члану 7. став 1. иза речи: „аутобусима“ додају се речи „односно комби возилима“. 

Члан 4. 

 У члану 10. став 2. алинеја 1 на крају става уместо тачке ставља се запета и додају 

речи: „а у пробној фази вожње доказ о поднетом захтеву за добијање лиценце.“ 

Члан 5. 

 У члану 25. на крају става брише се тачка и додају речи: „и овом одлуком.“ 

Члан 6. 

 У члану 26. брише се став 2. а став 3. постаје став 2.  

Члан 7. 
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 Све остале одредбе Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 59/22, 23/22 и 38/22) 

остају непромењене.  

Члан 8. 

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

општине Куршумлија“.  

Број: I-02- 24/2023-7 
У Куршумлији,  дана 14.03.2023 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

8. 
На основу члана 42. став 1 тачка 2. 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. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 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 
14.03.2023.године. доноси  

 
О Д Л У К У 

 
1. ПРЕНОСИ СЕ у својину минибус IVECO 50C18H V – C50V 20+1 седишта  ЈП за 

уређивање грађевинског замљишта Куршумлија, без накнаде, као улагање у капитал 
тог јавног предузећа. 

2. Предметни минибус је набављен у поступку јавне набавке на основу Уредбе Владе 
Репблике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину 
минибусева за потребе сеоског становништва на територији Републике Србије за 
2021. године 05 број 110-7127/2021 и  Јавног конкурса Министарства за бригу о селу 
и Решења о додели бесповратних средстава тог министарства број 276-401-00-
650/2021-01 од 02.12.2021. године , а исти није неопходан за вршење послове органа 
јединице локалне самоуправе, па је одлучено да ће се исти ставити на располагање ЈП 
за уређивање грађевинског замљишта „Куршумлија“ коме је и поверено обављање 
комуналне делатности. 

3. Овлашћује се председник општине Куршумлија односно друго лице које он овласти 
да са ЈП за уређивање грађевинског замљишта „Куршумлија“ закључи уговор о 
преносу права својине не минибусу IVECO 50C18H V – C50V 20+1 у складу са Законом о 
јавној својини, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања “Службеном листу 
општине Куршумлија”. 

5. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о давању на коришћење 
минибуса IVECO 50C18H V – C50V 20+1 седишта  ЈКПД „Топлица“ Куршумлија бр. I-02-
102/2022-14 од 23.09.2022. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Општина Куршумлија је на основу  Уредбе Владе Репблике Србије о утврђивању 
Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе сеоског 
становништва на територији Републике Србије за 2021. године 05 број 110-7127/2021 и 
Јавног конкурса Министарства за бригу о селу и Решења о додели бесповратних средстава 
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тог министарства број 276-401-00-650/2021-01 од 02.12.2021. године  у поступку јавне 
набавке прибавила минибус IVECO 50C18H V – C50V 20+1 седишта Уговором бр. III-404-95/21 
од 22.12.2021. године. 
 С обзиром да исти није неопходан за вршење послове органа јединице локалне 
самоуправе, одлучено је да ће се исти ставити на располагање ЈП за уређеивање 
грађевинског земљишта „Куршумлија“ коме је и поверено обављање комуналне делатности.  
 Законом о јавној својини, чланом 42. став 1. тачка 2. је предвиђено Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу улагати у капитал јавних 
предузећа и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса између осталог 
и - право својине на стварима у јавној својини, изузев природних богатстава, добара у општој 
употреби, мрежа које могу бити искључиво у јавној својини и других непокретности које 
могу бити искључиво у јавној својини. 
 На основу свега горе наведеног, а с обзиром да минибус не представља природно 
богатство, добро у општој употреби или мрежу које могу бити искључиво у јавној својини, 
односно друг непокретности које могу бити искључиво у јавној својини, донета је одлука као 
у диспозитиву. 
 
Број: I-02-24/2023-8 
У Куршумлији, 14.03.2023.  
СКУПШТИНА ОШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

9. 
На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/12, 

101/16, 95/18- др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр, 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), члана 41. 

став 1. тачка 32. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“,  бр. 6/2019) 

и Мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни 

центар „Морава“-Ниш, број 1085/1 од 02.02.2023. године, Скупштина општине Куршумлија 

на седници одржаној дана 14.03. 2023. године доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ  Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији 

општине Куршумлија за 2023. годину. 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране од поплава за водотоке  II реда 
на територији општине Куршумлија за 2023. годину. 

Члан 3. 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-24/2023-9 
У Куршумлији, дана  14.03.2023. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                               Славимир Михајловић ср 
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10. 
На основу члана 83,89 и члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени 

гласник РС", број :135/04, 36/09 , 72/09,43/2011 и 14/2016,95/2018-др.Закон) и члана 41. 

Статута Општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, број 6/19), и 

добијеног мишљења Министарства заштите животне средине бр. 401-00-2003/22-02 од 

12.децембра 2022.године  Скупштина Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 

14.03.2023. године, донела је: 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ 

I 

Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава остварених од накнаде за заштиту 

животне средине на територији општине Куршумлија у 2023. години 

II 

Средства из Тачке 1 овог Програма су наменска и користе се за заштиту и унапређење 

животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о накнадама за 

коришћење јавних добара. 

III 

У 2023-ој години средства остварена од накнаде за заштиту животне средине у општини 

Куршумлија користиће се: 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

I Накнада за заштиту животне средине 

1. Укупна средства планирана буџетом за 2023.годину   2.000.000,00 динара 

Редни број 

активност

и 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарств

а заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум и број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежни за 

спровођење 

Програмске 

активности 

Финансијск

а средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстава 

финансирањ

а 

 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање и сузбијање инхалационих алергена 

1. Праћење 

квалитета 

ваздуха  

  Мерење 

емисије 

загађујућих 

материја из 

стационарних 

извора 

загађења  

Праћење 

стања ради 

унапређења 

квалитета 

ваздуха 

Овлашћена 

установа, 

Завод за јавно 

здравље 

150.000,00 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 01-

приход буџета 

Износ 

одобрених 

средстава 

за ову 

активност 

у 

претходно

ј години  

Управљање отпадом 
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3.  Чишћење и 

санирање 

јавних 

површина и 

дивљих 

депонија  

  Чишћење и 

сакупљање 

комуналног 

отпада и 

санирање 

јавних 

површина 

Ажурирање 

катастра 

дивљих B4 

уклањање 

депонија и 

одвоз отпада 

дивљих 

депонија 

Набавка 

контејнера 

Одрживо 

управљање 

осталим 

врстама 

отпада и 

повећање 

процента 

очишћених 

дивљих 

депонија  

Општина 

Куршумлија - 

ЈПКД Топлица  

1.500.000,00 

динара 

Буџет 

Општине 

Куршумлија 

  

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

6.  Очување и 

унапређење 

зеленила на 

јавним 

површинама на 

територији 

општине 

Куршумлија   

  Активности на 

очувању и 

унапређењу  

зеленила на 

јавним 

површинама, 

озелењавање 

јавних 

површина 

Унапређење 

постојећих 

зелених 

површина  

Општина 

Куршумлија - 

ЈПКД Топлица 

Други нивои 

власти 

(пројекти 

Министарства

)  

200.000,00 

динара  

Буџет 

Општине 

Куршумлија 

  

  

 Информисање, едукација, промоција и поуларизација заштите животне средине 

 

7. Благовремено и 

објективно 

обавештавање 

јавности о 

стању животне 

средине , израда 

публикација и 

другог 

едукативног 

материјала  

  Обавештавање 

јавности путем 

локалних 

средстава 

информисања о 

стању животне 

средине, 

финансирање 

штампања 

публикација и 

др. 

Едукативног 

материјала који 

доприносе 

подизању 

нивоа 

образовања, 

јачању свести, 

популаризациј

и и промоцији 

заштите 

животне 

средине 

Едукативни 

рад на свим 

нивоима 

образовних 

институција

, подизање 

нивоа 

образовања 

и јачање 

свести о 

потреби 

заштите 

животне 

средине као 

и промоцији 

заштите 

животне 

средине 

Општина 

Куршумлија 

Удружења  

50.000,00 

динара  

Буџет 

Општине 

Куршумлија 

  

Остало 

8. Суфинансирањ

е 

истраживачких 

и развојних 

пројеката и 

програма који 

доприносе 

заштити 

животне 

средине 

  Средства за 

суфинансирањ

е 

истраживачких 

и развојних 

пројеката из 

области 

заштите 

животне 

средине  

Добијање 

резултата 

који 

доприносе 

заштити и 

унапређењу 

животне 

средине 

Општина 

Куршумлија  

100.000,00 

динара  

Буџет 

Општине 

Куршумлија 

  

Укупно  
     

2.000.000,00 
  

 
Број: I-02-24/2023-10 
У Куршумлији,  дана 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
      Славимир Михајловић ср 
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11. 
 
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  14.03.2023. године,  доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I УСВАЈА СЕ  Закључак Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-23/2023-8 од 

09.03.2023.године.   

II Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

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

Број: I-02-24/2023-11 
У Куршумлији, 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Славимир Михајловић ср 

12. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 
Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 14.03.2023.године, донела је 

О Д Л У К У 
о поступању са принудно уклоњеним возилима, 

стварима и другим предметима 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 
Овом Oдлуком се ближе уређује поступање са принудно уклоњеним возилима, стварима и 
другим предметима (у даљем тексту: покретне ствари) са површина јавне намене, по налогу 
Општинске управе – Комуналне инспекције, у вршењу инспекцијског надзора, као и услови и 
начин на који вршилац комуналне делатности може остварити право да принудно уклоњена 
возила, ствари и друге предмете прода, да би се намирили трошкови поступка, одношења, 
лежарине као и други трошкови.  
 

Члан 2. 
 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ (у даљем тексту: 
Предузеће) уклања покретне ствари са површина јавне намене и одлаже на одговарајући 
простор за смештај и чување (у даљем тексту: складишни простор), у складу са законом и 
овом Одлуком. Складишни простор на који се одлажу покретне ствари је простор у 
Куршумлији, у ул. Краљевића Марка, на парцели бр. 369 и ул.Немањина, на парцели бр.3623. 
 

Члан 3. 
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Пријем и евидентирање уклоњених покретних ствари на складишни простор врше 
овлашћена лица Предузећа.  
 

Члан 4. 
 

Предузеће не сноси одговорност за евентуална оштећења на ускладиштеним покретним 
стварима, проузрокована вишом силом и њиховом природом.  
 
 
II - ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ 
ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ  
 

Члан 5. 
 

Трошкове поступка одношења покретних ствари, лежарине и друге доспеле трошкове 
утврдиће Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Општинског Већа општине Куршумлија, 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 
III - ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА  
 

Члан 6. 
 
Предузеће у року од 15 дана од дана пријема покретних ствари, обавештава власника 
покретних ствари о трошковима поступка одношења, лежарине и  
другим доспелим трошковима, као и да предузеће чува уклоњене покретне ствари 120 дана 
од дана уклањања.  
Уколико се власнику покретних ствари није могло доставити обавештење из става 1. овог 
члана или ако је власник непознат исто ће се објавити на огласној табли  
и интернет страници Предузећа.  
По истеку рока од 15 дана по истицању обавештења из претходног става, сматра се да је 
власник покретних ствари уредно обавештен.  
Предузеће почиње да рачуна трошкове поступка након истека 24 сата од момента уклањања 
покретних ствари.  
 

Члан 7. 
 
Власници покретних ствари дужни су да испуне услове за враћање покретних ствари и иста 
преузму у року од 120 (стодвадесет) календарских дана, рачунајући од дана уклањања 
покретних ствари. Власници покретних ствари могу да изврше  
преузимање истих, након што поступе по решењу  инспектора и плате трошкове поступка 
одношења, лежарине и друге доспеле трошкове.  
Уколико власници покретних ствари не испуне услове за враћање и не изврше преузимање у 
наведеном року, Предузеће стиче право да изврши продају истих у  
циљу намирења трошкова поступка, одношења, лежарине и других доспелих трошкова.  
 
IV - КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  
 

Члан 8. 
 
Процену вредности покретних ствари, врши Комисија за попис и проценувредности 
покретних ствари (у даљем тексту: Комисија за процену вредности).  
Председник општине Куршумлија на предлог Општинске управе општине Куршумлија и 
Предузећа, доноси решење о именовању Комисије за процену вредности.  
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Чланови Комисије за процену вредности именују се из реда запослених у Општинској  
управи општине Куршумлија и из реда запослених у Предузећу на период од 2 године.  
Комисију за процену вредности чине председник, заменик председника и 3 члана.  
Комисију за процену вредности чине 3 (три) члана из реда запослених у Општинској управи 
општине Куршумлија од којих је један председник Комисије и 2 (два) члана из Предузећа од 
којих је један заменик председника Комисије за процену вредности.  
 

Члан 9. 
 

Комисија за процену вредности врши процену вредности покретних ствари, по истеку рока 
од 120 (стодвадесет) календарских дана, од дана уклањања покретних ствари, у виђеном 
стању.  
Комисија за процену вредности, о извршеној процени вредности покретних ствари, 
сачињава Записник.  
У Записнику се наводе пописане покретне ствари са њиховом процењеном вредношћу, која 
представља утврђену почетну вредност покретних ствари.  
Записник мора бити потписан од стране Председника или заменика председника Комисије 
за процену вредности и најмање два члана Комисије за процену вредности.  
 
V - ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  
 

Члан 10. 
 

Предузеће приступа поступку продаје покретних ствари путем јавног надметања или 
непосредном погодбом.  
Одлуку о продаји покретних ствари и образовању Комисије за спровођење поступка продаје 
покретних ствари (у даљем тексту: Комисија предузећа), доноси  
Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора Предузећа.  
Комисија предузећа има председника и два члана.  
 

 
Члан 11. 

 
Продаја путем јавног надметања спроводи се када је утврђена почетна вредност покретних 
ствари, већа од трошкова одношења, лежарине и других доспелих трошкова. 
  

Члан 12. 
 

Продаја путем јавног надметања врши се објављивањем јавног огласа у локалним медијима, 
у поступку који спроводи Комисија предузећа.  
 

Члан 13. 
 
Јавно надметање је успешно спроведено уколико понуду поднесе и само један учесник под 
условом да прихвати утврђену почетну вредност покретних ствари.  
 

Члан 14. 
 

Јавни оглас објављује се на огласној табли Предузећа и огласној табли Општинске управе 
општине Куршумлија, као и у локалном листу. Јавни оглас садржи:  
-податке о покретним стварима које се продају;  
-утврђену почетну вредност покретних ствари ;  
-износ депозита у висини од 10% од утврђене почетне вредности покретних ствари, који 
полажу учесници јавног надметања;  



Страна   48      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 5       Датум: 14.03.2023.године 

-време и место где се могу прегледати покретне ствари које се продају;  
-време и место одржавања јавног надметања;  
-рок за подношење пријава;  
-назнаку да се учеснику у поступку јавног надметања враћа депозит ако нису победили на 
јавном надметању;  
-рок за исплату цене и закључивање уговора;  
-рок за преузимање покретних ствари,  
-назнаку да се ствар продаје у виђеном стању, без гаранције за њена својства и исправност.  
 

Члан 15. 
 

Потупак јавног надметања спроводи Комисија предузећа. Комисија предузећа води записник 
о јавном надметању, који потписују председник и чланови Комисије предузећа.  
Поступак отвара председник Комисије предузећа, након што утврди да ли су испуњени 
услови из чл.14. Одлуке.  
Јавно надметање се спроводи тако што учесници јавног надметања на позив председника 
Комисије предузећа дају своје понуде.  
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже своју понуду.  
Поступак јавног надметања је завршен када после трећег позива председника Комисије 
предузећа, нико од учесника не поднесе понуду вишу од претходне.  
Председник Комисије предузећа објављује најбољу понуду и име учесника, на основу које 
Комисија предузећа доноси Одлуку.  
На позив председника Комисије предузећа, учесник који је дао најбољу понуду потписује 
изјаву да је понудио највећу цену, са назнаком висине цене.  
Након тога председник Комисије предузећа објављује да је поступак јавног надметања 
завршен.  
Одлука о додели покретних ствари које су продате у поступку јавног надметања, обављује се 
на огласној табли Предузећа у року од 3 дана од дана завршетка  
поступка јавног надметања.  
На Одлуку учесници поступка јавног надметања имају право приговора у року од 3 дана од 
дана објављивања Одлуке на огласној табли.  
О приговору одлучује Надзорни одбор Предузећа.  
Одлука донета по приговору је коначна и објављује се на огласној табли Предузећа.  
 

Члан 16. 
 

Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да уплати износ наведен у Одлуци комисије 
предузећа, у року од 8 дана, од дана када је Одлука постала коначна.  
Ако не поступи у наведеном року губи право на закључење уговора и на повраћај уплаћеног 
депозита.  
У случају одустанка учесника, који је дао најбољу понуду, позива се други учесник који је дао 
другу најбољу понуду.  
Ако се не може извршити избор најповољније понуде понавља се поступак.  
Након уплате учесник из става 1., односно става 2. овог члана и Предузеће потписују Уговор 
у року од 8 дана.  
 

Члан 17. 
 

Ако покретна ствар не буде продата на јавном надметању, Комисија предузећа констатује да 
продаја није успела и доноси Закључак да се продаја покретних ствари наставља путем 
непосредне погодбе, по цени која може бити нижа од утврђене почетне вредности 
покретних ствари. 
  

Члан 18. 
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Комисија предузећа доноси Закључак о продаји покретних ствари путем непосредне 
погодбе, када су трошкови одношења, лежарине и други доспели трошкови покретних 
ствари већи од утврђене почетне вредности покретних ствари. 
 

Члан 19. 
 

Уколико је постигнута вредност продатих ствари већа од кумулативних трошкова поступка, 
одношења, лежарине и других доспелих трошкова, Предузеће има обавезу да вишак 
вредности исплати власнику покретних ствари.  
У случају када је власник непознато лице ова обавеза престаје протеком рока од 60 дана од 
дана извршене продаје и вишак вредности припада Предузећу.  
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 20. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Куршумлија".  
 
Број: I-02-24/2023-12 
У Куршумлији, дана 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                         Славимир Михајловић ср 

13. 
 
       На основу члана 29 став 4 Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 99 ст. 19 

Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 

- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 32 Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 

47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 41 став 1 тачка 35 Статута општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“ број 6/2019), чл. 3 став 1 тачка 1 Уредба о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном погодбом и 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. 

16/2018) и чл. 14 и 15 Правилника о располагању непокретностима и покретним стваримау 

јавној својини општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 25/2015, 46/2016 и 

10/2017), на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине 

Куршумлија на својој седници одржаној дана 14.03.2023. године донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под 

условима прописаним овом Одлуком, на кат. парц. бр. 1240/1 КО Рача, земљиште под 

зградом и другим објектом, површине 1156 m2, земљиште под зградом и другим објектом, 

површине 12 m2 и ливада 3. класе површине 6977 m2, као и објекaта на на тој кат. парцели – 

зграда текстилне индустрије, површине 1156 m2 и трафо станица, површине 12 m2, и на кат 
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парц. бр. 549/1, ливада 3. класе, површине 1001 m2, све у приватној својини Горана (Милан) 

Мрдељића из Београда. 

 

II Одобрава се прибављање непокретности из тачке I ове Одлуке, непосредном погодбом, по 

тржишној вредности у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.  

 

III Предметнe непокретности ће се прибавити и отуђити закључивањем Уговора о 

прибављању непокретности који ће закључити председник општине, односно друго лице 

овлашћено за заступање Општине и извршити укњижбу у катастру непокретности. 

 

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

Куршумлија“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ХП ПК „YUMCO” A.D. Врање, обратило се општини Куршумлија Писмом о намерама, у 

циљу реализације програма запошљавања радника на територији општине Куршумлија, и то 

у селу Рача, ка коме гравитирају насеља уз административну линију са аутономном 

покрајином Косовом и Метохијом, како би се побољшали услови за запошљавање и 

егзистенцију тог становништва. Писмо о намерама се односи на конкретне непокретности 

описане у диспозитиву ове Одлуке, којe су од стране наведеног привредног друштва 

оцењене као адекватан простор за конфекционирање трикотажних одевних предмета. У 

Писму о намерама истакнута је потреба да Општина Куршумлија уступи наведени пословни 

простор за потребе ХП ПК “YUMCO” A.D. Врање, с обзиром да исти одговара захтевима 

производње којом се бави наведено привредно друштво. 

 ХП ПК “YUMCO” A.D. Врање у свом асортиману има пре свега производе којима се 

снабдевају Војска Србије и МУП Републике Србије, што даје гаранцију и стабилност у 

производњи, а тако и шансу за запошљавање и одрживост опстанка радно способног 

становништа на подручју на којем би се отворио нови погон. Посебну предност овоме даје и 

чињеница да ће ускоро на том подручју бити изграђен и аутопут Е-80, деоница Ниш – 

Мердаре.   

 Разматрањем предметног захтева, увидом у податке катастра непокретности, као и 

Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (,,Сл. лист општине Куршумлија“, 

бр. 6/2015), установљено је да су непокретности на кат. парц. бр. 1240/1 и 549/1 КО Рача – 

зграда текстилне индустрије, као и сви остали пратећи садржаји – саобраћајница, прикључак 

на државни пут, трафо станица одговарајуће снаге, спољно уређење и све друго, изграђени 

управо за намену – погон текстилне индустрије и прилагођене тој врсти делатности, 

односно да се налазе у производно-пословној зони.   

 Након спроведеног поступка у складу са Законом, Општинско веће општине 

Куршумлија се позитивно изјаснило на Писмо о намерама, па је својим закључком утврдило 

предлог Одлуке о прибављању непокретноси у КО Рача и исти поднело Скупштини општине 

Куршумлија на усвајање.   

 Руководећи се интересима локалне самоуправе, као и намером отклањања последица 

неуспешних приватизација и стечаја, што је био случај и са наведеном погоном у селу Рача, 

који је био саставни део бивше МК „7 јули“ Куршумлија, непокретности описане у 
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диспозитиву ове Одлуке прибављају се непосредном погодбом, сходно члану 29 став 4 

Закона о јавној својини својини (,,Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 

др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), у вези са чланом 99 ст. 19 Закона о 

планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), у складу са чланом 3 став 1 тачка 1 Уредба 

о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 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. 16/2018) и члановима 14 и 15 Правилника о располагању непокретностима 

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

Куршумлија“ бр. 25/2015, 46/2016 и 10/2017), јер је то једино могуће решење, а што је 

установљено на основу напред наведеног. Наиме, предметне непокретности по својим 

карактеристикама једине одговарају потребама општине Куршумлија, с обзиром на 

исказану намеру предметног привредног друштва за отварање погона у селу Рача на 

наведеним непокретностима. 

Из напред изнетог произлази оправданост и целисходност прибављања описаних 

непокретности непосредном погодбом, као и немогућност да се исте прибаве јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 

        Општинско Веће је својим закључком предложило прибављање на начин као што је у 

диспозитиву ове Одлуке назначено.  

 

 Број: I-02-24/2023-13 

 У Куршумлији дана 14.03.2023. године.  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Славимир Михајловић ср 

14. 
На основу члана 5 и 27 став 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020) и члана 41 

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

општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023. године донела је:  

О Д Л У К У 

о измени и допуни  Правилника о располагању непокретностима и покретним 

стварима у јавној својини општине Куршумлија 

Члан 1 

У Правилнику о располагању  непокретностима и покретним стварима у јавној 

својини Општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 25/2015, 46/2016 и 

10/2017) врше се следеће измене и допуне:   

У члану 2 став 1 алинеја 2 мења се и гласи: „стамбене зграде, станови, гараже, 

пословни простор, инфраструктура неопходна за функционисање пословног простора, 

помоћни и други објекти;“. 

Члан 2 
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У члану 5 у ставу 1 речи: „Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини у поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда“, замењују се речима „Уредбом о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда“. 

                                                                          Члан 3 

У члану 12 брише се запета и речи: „на предлог Општинског већа“. 

                                                                         Члан 4 

Члан 15 став 6 мења се и гласи: „Решење из става 5 овог члана доноси Председник 

општине.“. 

Члан 5 

              У члану 22 мења се став 2 и гласи: ,,Уколико у поступку два или више понуђача понуде 

исти износ закупнине, Комисија из чл. 21 овог Правилника врши избор најповољнијег 

понуђача по основу редоследа поднетих писмених понуда.“         

                                                                         Члан 6 

Члан 24 мења се и гласи: ,, Непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у 

закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у 

случајевима: 

1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и 

војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним 

представништвима у Републици Србији, међународне организације за помоћ и сарадњу са 

земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова 

за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, 

парламентарне политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, под 

условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге 

службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким 

актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 

2) када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у 

пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови 

породичног домаћинства), под условом да настави са обављањем исте делатности; 

3) када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је 

оснивач или када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а 

оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца - правног лица дошло до 

одређених статусних промена; 

4) када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је 

оснивач или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, 

тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице; 
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5) када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи 

продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а 

најкасније месец дана пре истека уговора о закупу; 

6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 

7) када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више 

поступака јавног оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту 

непокретност, чији износ умањења утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине 

према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што у том случају рок трајања закупа не 

може бити дужи од три године; 

8) када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета 

национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за 

враћање одузете имовине пред надлежним органом; 

9) када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, 

а други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 

10) када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго 

правно лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 

закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће 

намирити на други начин; 

11) када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носилаца права 

јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и 

организација чији су они оснивачи; 

12) када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана 

где је гаража саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну 

комуникацију са станом; 

13) када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана 

примопредаје бити стечена у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог 

пројекта којим се у року од највише три године од дана стицања права закупа отпочне 

индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од 

пет година након достизања пуне запослености: 

(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену 

развијености разврстане у прву групу; 

(2) најмање 350 нових радних места на неодређено време повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену 

развијености разврстане у другу или трећу групу; 

(3) најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену 

развијености разврстане у четврту групу, укључујући и девастирана подручја; 
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14) када давање у закуп непокретности у јавној својини тражи удружење које 

остварује сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја 

за одбрану или које негује традиције ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе о 

критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада 

удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану (,,Службени 

гласник РС", бр. 100/08, 3/14 и 37/15). 

Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Председник 

општине, на образложен предлог Комисије из члана 21. овог Правилника. 

Разврставање јединица локалне самоуправе у групе из става 1. тачка 13) овог члана 

врши се у складу са прописом Владе о утврђивању јединствене листе развијености региона и 

јединица локалне самоуправе. 

Непокретност из става 1. тачка 13) овог члана може бити дата у закуп испод тржишне 

цене, односно без надокнаде у складу са Законом о улагањима (,,Службени гласник РС", број 

89/15) и Законом о контроли државне помоћи (,,Службени гласник РС", број 51/09).“. 

                                                                                         Члан 7 

У члану 34 после речи ,,и друго)“ додају се речи ,,у складу са одредбама закона и 

Уредбе“. 

                                                                           Члан 8 

У члану 35 у ставу 1 речи: ,,у штампаним медијима“ замењују се речима: ,,у складу са 

чланом 34 овог Правилника“. 

                                                                          Члан 9 

У члану 39 став 1 речи: „Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини у поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС бр. 24/2012 и 48/2015)“, 

замењују се речима: „Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда“. 

Члан 10 

У свему осталом Правилник о располагању непокретностима и покретним стварима у 

јавној својини општине Куршумлија остаје непромењен. 

                                                                         Члан 11 

Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Куршумлија да утврди 

пречишћен текст Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у 

јавној својини општине Куршумлија.  

                                                                        Члан 12 



Страна   55      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 5       Датум: 14.03.2023.године 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-24/2023-14 
У Куршумлији 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                        Славимир Михајловић ср 

15. 
    На основу члана 27.  Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020), члана 99 и 100 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019-др. закон , 9/2020 и 52/2021), члана 39 Правилника о располагању 

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

Општине Куршумлија“ , бр. 25/15, 46/16 и 10/17) и члана 41 Статута Општине Куршумлија 

(„Сл. лист Општине Куршумлијa“ бр.6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 14.03.2023. године донела је  

О Д Л У К У 
о изменама и допунама  Правилника о располагању грађевинским земљиштем 

 
Члан 1 

У Правилнику о располагању грађевинским земљиштем  („Сл.лист општине 

Куршумлија“, бр. 66/20) врше се следеће измене и допуне:  

У члану 1  став 1  мења се и гласи: „Овим правилником уређују се услови, поступак и 

начин отуђења и давања у закуп неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини на којем је као власник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима на 

њима уписана општина Куршумлије (у даљем тексту: грађевинско земљиште), прибављања 

грађевинског земљишта у јавну својину Општине Куршумлије, стављања ван снаге решења о 

располагању и прибављању грађевинског земљишта и других решења која се доносе на 

основу овог правилника, измена и раскида правних послова који се закључују на основу 

донетих решења,  уређивања грађевинског земљишта, међусобног располагања између 

носилаца права на грађевинском земљишту у јавној својини, улагања грађевинског 

земљишта у капитал, установљавања права стварне службености, деобе односно 

парцелације и препарцелације грађевинског земљишта, давања сагласности за озакоњење 

објеката  и других потребних сагласности.“ 

У члану 1 у ставу 2 бришу се речи: „уз предходну сагласност Владе Републике Србије“. 

                                                                          Члан 2 

              У члану 4  брише се став 2 . 

              Ставови 3 и 4 постају ставови 2 и 3. 

 Члан 3 
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У члану 14  став 4 мења се и гласи: „Овако утврђена тржишна вредност важи две 

године  и уколико је исказана у еврима, претвара се у динаре према средњој вредности евра 

на дан процене.“   

                                                                          Члан 4 

У члану 27  после става 1 додају се ставови 2-10 и гласе:  

„Грађевинско земљиште може се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, 
али не испод тржишне вредности непокретности, коју је проценио порески или други 
надлежни орган или лиценцирани проценитељ. 

Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у својини општине непосредном 
погодбом, доноси Скупштина општине Куршумлија. 

Нацрт одлуке одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом 
израђује Одељење, на иницијативу Председника општине, а предлог одлуке утврђује 
Општинско веће. 

Одлука из става 3. овог члана мора да садржи образложење разлога који оправдавају 
наведени начин располагања грађевинским земљиштем. 

Спровођење поступка непосредне погодбе врши Комисија о располагању 
непокретностима у јавној својини Oпштине Куршумлија. 

Након спровођења поступка, Комисија доставља записник Одељењу, које припрема 
нацрт решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом. 

Решење доноси председник општине и исто је коначно. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине непосредном 
погодбом, закључује Председник општине, на основу правноснажног решења, а након 
прибављеног  мишљења Правобранилаштва општине Куршумлија. 

На поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине испод 
тржишне цене, односно без накнаде, сходно ће се примењивати одредбе овог члана.“. 

                                                                         Члан 5 

У члану 29  у ставу  2 бришу се речи: „на предлог општинског већа“. 

                                                                                        Члан 6 

У члану 30 у ставу 1 после речи „решења о отуђењу“ додају се речи: ,,по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва општине Куршумлија.“.  

                                                                                        Члан 7 

У члану 44  став 3 и 4 бришу се.  

У ставу 5 бришу се речи: „у ком случају се врши развргнуће сувласничке, односно 

сукорисничке заједнице“. 

Ставови 5-8 постају ставови  3-6. 
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                                                                         Члан 8 

У члану 45 у ставу 1 речи „Председник општине доноси решење, којим “ замењују се 

речима „Правобранилац општине“, а после речи „препарцелације“ додају се речи „озакоњење 

објеката,“. 

                                                                         Члан 9 

Члан 46 мења се и гласи: „ Сагласности из члана 45 ове Одлуке, Правобранилац 

општине даје на основу података прибављених од Одељења у чијој су надлежности послови 

урбанизма и грађевинарства или других надлежних органа.“. 

   Члан 10 

У свему осталом Правилник о располагању грађевинским земљиштем („Сл.лист 

општине Куршумлија“, бр. 66/20) остаје непромењен. 

  Члан 11  

Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Куршумлија да утврди 

пречишћен текст Правилника о располагању грађевинским земљиштем. 

                                                                          Члан 12 

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

општине Куршумлија“. 

Број: I-02-24/2023-15 
У Куршумлији 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                        Славимир Михајловић  ср 

16. 
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129 од 

29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 
од 20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон), члана  13. Закона о Регистру 
просторних јединица и адресном регистру („Службени гласник РС", број 9 од 4. фебруара 
2020.), и иницијативе Републичког геодетског завода - Сектора за дигиталну 
трансформацију - Одељења за адресни регистар Број: 951-37/2023 од 06.02.2023. године а на 
предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 14.03.2023. године донела је 

 
Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 

општине Куршумлија 
 

Члан 1. 
 

У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места („Сл. 
лист општине Куршумлија“ бр. 6/2021) бришу се следећи називи улица по насељеним 
местима: 
 
НАСЕЉЕ: КУРШУМЛИЈА  
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1 Јефимијина 
2 Поп Лукина 
7 Драгутина Добричанина Гуте 
8 Милоша Обреновића 
15 Светог Николе 
16 Крушевачка 
19 Византијска 
21 Светог Симеона 
23 Шабана Бајрамовића 
24 Моме Капора 
25 Јакова Игњатовића 
26 Радоја Домановића 
27 Милована Глишића 
30 Вукана Немањића 
31 Јована Дучића 
32 Мине Караџић 
33 Др. Војислава Зарића 
41 Ораовачка 
46 Алексе Шантића 
50 Липа 
51 Петра Добрњца 
52 Власинска 
53 Мике Аласа 
54 Шекспирова 
55 Радивоја Кораћа 
56 Врањска 
59 Толстојева 
60 Деспота Ђурђа 
61 Пастерова 
62 Партизански пут 
65 Арчибалда Рајса 
66 Достојевског 
67 Јоргована 
70 Грмечка 
 
НАСЕЉЕ: БАБИЦА 
 
3 Бабичка 
Заселак 1 – Ралине 
Заселак 6 - Алексићи 
 
НАСЕЉЕ: БАЋОГЛАВА 
 
4 Мирничка 
 
НАСЕЉЕ: БАРЛОВО 
 
2 Милунке Савић 
6 Богујевачка 
 
НАСЕЉЕ: БОГУЈЕВАЦ 
 
2 Гајтанска 
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НАСЕЉЕ: ДАБИНОВАЦ 
 
2 Сунчана 
4 Мирочка 
Заселак 3 - Шљепак 
 
НАСЕЉЕ: ДАНКОВИЋЕ 
 
2 Маричка 
3 Вишњичка 
7 Гружанска 
8 Лепеничка 
10 Хајдук Станка 
13 Курсулина 
Заселак 1 - Гола чука 
Заселак 5 - Зукин брег 
Заселак 6 – Српићи 
 
НАСЕЉЕ: ДЕДИНАЦ 
 
8 Каленићка 
10 Кабларска 
 
НАСЕЉЕ: ДЕГРМЕН 
 
4 Тамнавска 
Заселак 1 - Матаровски вис 
Заселак 3 – Милуновићи 
 
НАСЕЉЕ: ДЕШИШКА 
 
3 Драгачевска 
Заселак 1 – Гај 
Заселак 2 – Брдо 
Заселак 4 - Орнице 
 
НАСЕЉЕ: ЂАКЕ 
 
2 Карловачка 
4 Пашићева 
7 Миодрага Петровића Чкаље 
Заселак 1 - Миленковићке Ливаде 
Заселак 3 - Јованове ливаде 
Заселак 4 – Долови 
Заселак 5 – Максимовићи 
Заселак 6 - Ђавоља варош Радоњићи 
 
НАСЕЉЕ: ДОБРИ ДО 
 
1 Димитрија Беговића 
2 Коче капетана 
 
НАСЕЉЕ: ДОЊА МИКУЉАНА 
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6 Момчила Настасијевића 
5 Бреза  
 
НАСЕЉЕ: ДОЊЕ ТОЧАНЕ 
 
5 Пусторечка 
7 Бресничка 
10 Карађорђева 
Заселак 1 – Липљак 
Заселак 2 - Томин поток 
Заселак 4 – Преод 
Заселак 9 - Стругаревићи 
 
НАСЕЉЕ: ГОРЊА МИКУЉАНА 
 
2 Војислава Илића 
3 Луковска 
 
НАСЕЉЕ: ГРАБОВНИЦА 
 
2 Милутина Бојића, 
3 Краља Милана Обреновића 
6 Коче Поповића 
8 Крушедолска 
Заселак 1 - Питоми поток 
Заселак 2 - Питоми поток 
 
НАСЕЉЕ: ИГРИШТЕ 
 
Заселак 3 - Јевремовићи 
 
НАСЕЉЕ: ИВАН КУЛА 
 
7 Димитрија Беговића 
Заселак 5 - Зебичко брдо, 
 
НАСЕЉЕ: КОСМАЧА 
 
Заселак 12 - Соколовица Видићи 
 
НАСЕЉЕ: КРЧМАРЕ 
 
9 Краља Милана Обреновића 
 
НАСЕЉЕ: КРТОК 
 
Заселак 3 – Ристићи 
 
НАСЕЉЕ: КУРШУМЛИЈСКА БАЊА 
 
5 Марка Краљевића 
 
НАСЕЉЕ: КУТЛОВО 
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3 Светог Димитрија 
 
НАСЕЉЕ: ЉУША 
 
5 Анастаса Јовановића 
10 Мирослава Мике Антића 
Заселак 13 – Марковићи 
 
НАСЕЉЕ: ЛУКОВО 
 
Заселак 8 - Стевановићи, 
 
НАСЕЉЕ: МАЛА КОСАНИЦА 
 
6 краља Петра Првог 
7 Војводе Степе Степаноића 
 
НАСЕЉЕ: МАРИЧИЋЕ 
 
3 Милутина Бојића 
 
НАСЕЉЕ: МАТАРОВА 
 
4 Војничка вода 
Заселак 1 - Машала 
 
НАСЕЉЕ: МЕРДАРЕ 
 
2 Матаровачка 
3 Колонија 
4 Школска 
7 Руско брдо 
8 Веља ледина 
Заселак 1 – Сечина 
Заселак 2 – Присоје 
 
НАСЕЉЕ: ПАВАШТИЦА 
 
Заселак 2 - Арсићи 
 
НАСЕЉЕ: ПЕПЕЉЕВАЦ 
 
2 Поп Лукина 
 
НАСЕЉЕ: ПЕРУНИКА 
 
7 Спасовданска 
 
НАСЕЉЕ: ПЉАКОВО 
 
6 Бате Паскаљевића 
 
НАСЕЉЕ: ПРЕКОРАЂА 
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Заселак 5 - Радосављевићи 
 
НАСЕЉЕ: ПРОЛОМ 
 
3 Хомољска 
 
НАСЕЉЕ: РАЧА 
 
11 Борова 
 
НАСЕЉЕ: ШАТРА 
 
Заселак 4 – Митровићи 
Заселак 9 – Лазаревићи 
Заселак 10 – Петронијевићи 
Заселак 11 – Милетићи 
Заселак 12 – Мијатовићи 
Заселак 13 – Обрадовићи 
Заселак 19 - Мала шатра 
 
НАСЕЉЕ: СЕКИРАЧА 
 
3 Колубарска 
 
НАСЕЉЕ: СЕЛОВА 
 
Заселак 4 - Бајићи 
 
НАСЕЉЕ: СПАНЦЕ 
 
10 Мајке Југовића 
11 Душана Силног 
 
НАСЕЉЕ: ТИЈОВАЦ 
 
4 Ливадска 
 
НАСЕЉЕ: ТРМКА 
 
1 Марка Краљевића 
 
НАСЕЉЕ: ТРН 
 
1 Изворска 
 
НАСЕЉЕ: ТРПЕЗЕ 
 
Заселак 3 – Радоњићи 
Заселак 4 – Лучићи 
Заселак 7 – Радоњићи 
 
НАСЕЉЕ: ВАСИЉЕВАЦ 
 
Заселак 2 – Максимовићи 
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Заселак 3 - Стакићи 
 
НАСЕЉЕ: ВЕЛИКО ПУПАВЦЕ 
 
7 Антонија Исаковића 
 
НАСЕЉЕ: ВРЕЛО 
 
4 Далматинска 
 
НАСЕЉЕ: ЗЕБИЦА 
 
Заселак 1 – Ждраљевићи 
 
НАСЕЉЕ: ЖУЧ 
 
2 Стефана Душана 
3 Јеврема Дуловића 
6 Бреза 

Члан 2. 
 
У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места („Сл. 

лист општине Куршумлија“ бр. 6/2021) мењају се следећи описи назива улица по 
насељеним местима тако да гласе: 
 
БОГУЈЕВАЦ: 
 
3 Учитељска, почиње од кп 532 и 601 и иде дуж кп 1724, 1722 и завршава између кп 456 и 
439 КО Богујевац 
 
КУРШУМЛИЈА 
 
17 Томе Роксандића, заједничка са насељеним местом Мачковац - исто као Мачковац 3, 
почиње од предложене улице бр. 1, између кп 383 (КО Куршумлија) и кп 476/3 (КО 
Куршумлија), простире се делом кп 476/2 (КО Куршумлија), пролази кроз кп 1253/4, кп 
1253/3 и завршава на кп 1256/2, КО Мачковац. 
 
МАЛА КОСАНИЦА 
 
2 Косаничка, почиње од предложене улице број 1, на кп 824/2, простире се делом кп 
167, кп 242, кп 848, кп 876, кп 874, целом дужином кп 970, кп 946, пролази кроз кп 241 и 
завршава између кп 873 и кп 876, КО Мала Косаница 
 
3 Петра Бојовића, почиње од предложене улице бр. 1, на кп 90/3, простире се делом кп 
822, пролази кроз кп 110, кп 111, кп 109, кп 117/2, кп 123, кп 127/3, кп 124, кп 125, кп 132 и 
завршава између кп 112 и кп 85, КО Мала Косаница 
 
МАЧКОВАЦ: 
 
1  Краља Владислава, почиње између кп 673/2  и кп 363/4 КО Пљаково и иде дуж кп 
731/1 наставља се кп 1564/1 и завршава на граници насељеног места Куршумлија, између 
кп 376 (КО Куршумлија) и кп 1224/1, КО Мачковац. 
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2 Васе Чарапића, почиње од предложене улице број 1, између кп 711/3 и кп 1227, 
простире се целом дужином кп 1191, кп 734, кп 926, делом кп 1569/1, кп 1012 и завршава 
између кп 924 и кп 1056, КО Мачковац. 
 
3 Томе Роксандића, заједничка са насељеним местом Куршумлија - исто као 
Куршумлија 17, почиње од предложене улице бр. 1, између кп 383 (КО Куршумлија) и кп 
476/3 (КО Куршумлија), простире се делом кп 476/2 (КО Куршумлија), пролази кроз кп 
1253/4, кп 1253/3 и завршава на кп 1256/2, КО Мачковац. 
 

Члан 3. 
 

У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места (Сл. 
лист општине Куршумлија бр. 6/2021) додају се следеће тачке са називима назива улица 
по насељеним местима: 
 
КУРШУМЛИЈА: 
 
191. улица Косте Војиновића, постојећа 
 
БАЋОГЛАВА  
 
Устаничка, заједничка са насељеним местом - Куршумлија  
 
КАСТРАТ 
 
Воћарска, заједничка са насељеним местом - Висока 
 
КРЧМАРЕ 
 
Петра Бојовића, заједничка са насељеним местом – Куршумлија и Пепељевац 
 
САМОКОВО 
 
Браће Мрњавчевића, заједничка са насељеним местом – Куршумлијска бања 
 
МАРКОВИЋЕ 
 
Незнаног јунака, заједничка са насељеним местом - Куршумлија 
 
ЉУША 
 
Нушићева, заједничка са насељеним местом – Куршумлијска бања 
 
ДОЊА МИКУЉАНА 
 
Константина Бодина, заједничка са насељеним местом - Куршумлија 
 
ПРОЛОМ: 
 
7. 17 српских бригада, постојећа 
8. Бачијска, постојећа 
9. Власовска, постојећа 
10. Гајтански пут, постојећа 
11. Косанчић Ивана, постојећа 
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12. Косовска, постојећа 
13. Косте Војиновића, постојећа 
14. Ловачка, постојећа 
15. Маршала Тита, постојећа 
16. Милоша Мушовића, постојећа 
17. Нишка, постојећа 
18. Обрада Лазовића Живка, постојећа 
19. Проломска, постојећа 
20. Пуповачки пут, постојећа 
21. Радуловачка, постојећа 
22. Ратка павловића, постојећа 
23. Соколовичка, постојећа 
24. Солунска, постојећа 
25. Топлице милана, постојећа 
26. Цара лазара, постојећа 
 
ВУКОЈЕВАЦ 
 
Заселак 1 Вукојевац обухвата територију насељеног места  ВУКОЈЕВАЦ 
 

Члан 4. 
У свему осталом Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места 

(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2021) остаје непромењена. 
 

Члан 5. 
 

Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Куршумлија да утврди 
пречишћен текст Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места. 

 
Члан 6. 

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

општине Куршумлија“. 
 
Број: I-02-24/2023-16 
У Куршумлији,  дана 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

17. 
На основу члана 29. став 1 тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 41. Статута 

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

Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023. године,  донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 

2022. годину. 

II  Закључак  објавити  у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви 
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Број: I-02-24/2023-17 
У Куршумлији,  14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
              Славимир Михајловић ср 

18. 
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 

83/2014 – др закон, 101/2016- др закон и 47/2018 и 111/2021 - др. закон), чланa 41 Статута 
општине Куршумлија (,,Сл. лист општине Kуршумлија“ бр. 6/2019), члана 104 став 1 Закона о 
становању и одржавању зграда (,,Сл. гласник РС", бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) и члана 
4 Одлуке о видовима стамбене подршке (,,Сл-. лист општине Куршумлија“, бр. 45/2022) 
Скупштина општине Куршумлија дана  14.03.2023.године, доноси следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

          I Образује се Стамбена  комисија у следећем саставу: 
 
             1. Војимир Чарапић – председник комисије, 
             2. Дејан Ловић – заменик председника комисије, 
             3. Ивица Радовић – члан комисије из реда запослених у Јавном предузећу за уређивање 
грађевинског земљишта „Куршумлија“, 

4. Ивана Ђорђевић – заменик члана комисије из реда запослених у Јавном предузећу 
за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ , 

5. Милица Глигоријевић – члан комисије из реда запослених у Центру за социјални 
рад „Боровњак“, 

6. Радица Јовић Јевтић – заменик члана из реда запослених у Центру за социјални рад 
„Боровњак“, 

7. Наташа Јовановић – члан комисије из реда запослених у општинској управи 
општине Куршумлија, 

8. Милица Видић – заменик члана комисије из реда запослених у општинској управи 
општине Куршумлија, 

9. Ана Марковић – члан комисије из реда запослених у општинској управи општине 
Куршумлија, 

10. Стефана Мишић Милићевић – заменик члана комисије из реда запослених у 
општинској управи општине Куршумлија. 

 
          II Задатак Стамбене комисије је израда програма стамбене подршке, израда и 
објављивање јавног позива, спровођење процедуре за давање у закуп станова у јавној 
својини и чији је корисник, односно држалац Општина Куршумлија као и решавање по 
захтевима за стамбено збрињавање, у складу са законом и подзаконским актима.  
        
         III  Мандат Стамбене комисије је 4 године. 
 
         IV  Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се у објавити у „Службеном листу 
општине Куршумлија“.   
 
          V   Решење доставити именованима и архиви. 
 
Број: I-02-24/2023-18-1 
У Куршумлији, дана 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                                                             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
 Славимир Михајловић ср 



Страна   67      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 5       Датум: 14.03.2023.године 

19. 
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 

129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 41. Закона о култури („Сл.гласник 
РС“, бр.72/09, 13/16, 30/16-исправке, 6/20, 47/21 и 78/21), и члана 41.став 1.тачка 
13.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19),Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана  14.03.2023.године  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о допуни Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора  
Народне библиотеке  у Куршумлији 

 
I. У Решењу  о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Народне 

библиотеке  у Куршумлији  број I-02-86/2020-37 од  16.09.2020.године  у ставу 
1. након тачке 3.  додају се тачке 4. и 5. и  гласе: 

 
“ 4. Јасна Спасојевић- члан-представник оснивача 
   5. Анђелка Филиповић - члан-представник запослених.” 

 
II  Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
 III Решење доставити: именованима, Народној библиотеци Куршумлија  и 
архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења  садржан је у члану 41. Закона о култури 
("Сл. гласник PC", бр.72/09, 13/16, 30/16-исправке, 6/20, 47/21 и 78/21)   и члану 41. став 
1.тачка 13. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“,  број 
6/2019). Одредбама члана 41. Закона о култури, између осталог, прописано је да Управни 
одбор установе има пет чланова, као и да чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. Статут 
општине Куршумлија у члану 41. став 1.тачка 13. прописује да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни одбор,надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 
 Скупштина општине Куршумлија је Решењем број I-02-86/2020-37 од 16.09.2020. 
године именовала чланове Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке у 
Куршумлији, тако да је у састав Управног одбора именовано три члана. Имајући у виду да је 
Законом о изменама и допунама Закона о култури прописано да Управни одбор установе 
има пет чланова, као и усклађеност Статута Народне библиотеке са овим Законом , то је и 
одлучено као у диспозитиву Решења. 
 
Број:  I-02-24/2023-18-2 
У Куршумлији, дана  14.03.2024..године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

20. 
На основу члана 32. став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др закон), члана 
123.Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/11)  и члана 41. став 1.тачка 13. 
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023.године  донела је 
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РЕШЕЊЕ  
О утврђивању престанка мандата члана Надзорног одбора  

Центра за социјални рад „Боровњак“  у  Куршумлији 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ  да,  Радици Јовић Јевтић,  престаје  мандат   члана Надзорног  
одбора  Центра за социјални рад  „Боровњак“ у Куршумлији,    пре истека периода на који је 
именована, због поднете оставке. 

 
II Решење објавити у  „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III Решење доставити: именованој, Центру за социјални рад „Боровњак“  и 

архиви. 
 
Број: I-02-24/2023-3 
У Куршумлији, 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

21. 
На основу члана 32. став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др закон), члана 
123.Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/11)  и члана 41. став 1.тачка 13. 
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023.године  донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О именовању члана Надзорног одбора 
Центра за социјални рад „Боровњак“  у  Куршумлији 

 
I.   ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана Надзорног одбора  Центра за социјални рад  „Боровњак“ у 
Куршумлији, и то: 
                   

1. Невена Драговић- представник запослених 

 
II.    Мандат новоименованог  члана  траје до истека мандата Надзорног одбора Центра за 
социјални рад  „Боровњак“. 

 

III.        Решење  објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
 
IV. Решење доставити именованој, Центру за социјални рад  „Боровњак“ и архиви. 
 

Број: I-02-24/2023-4 
У Куршумлији, 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Славимир Михајловић ср 

22.                                                                                                                               
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 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“,бр. 6/19), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.03.2023. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању престанка мандата  Школског одбора ОШ „Дринка Павловић“ у 

Куршумлији 
 

I.   УТВРЂУЈЕ  СЕ престанак мандата  Школског  одбора ОШ „Дринка Павловић“ у 
Куршумлији, и то: 
 

                    - Представници  локалне самоуправе 
 1.  Славољуб Вранић  

             2.  Горан Рачић  

             3. Љубомир Миладиновић 

         -Представници  запослених 

1.  Милош Радовановић 

2.  Наташа Милисављевић 

3.  Светлана Николић 

         -Представници родитеља 

1.  Јасна Спасојевић 

2.  Смиљана Вуковић 

3.  Новак Новаковић 

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

III.   Решење доставити именованима,  ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији  и 
архиви. 
 
Број: I-02-24/2023-5 
У Куршумлији, дана 14.03.2023. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                         Славимир Михајловић ср 

23. 
На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон , 47/18, 111/21-др.закон), члана 116. и 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 41. став 1 тачка 13. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 
општине Куршумлија“,бр. 6/19), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
14.03.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  именовању  Школског одбора ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији 

 
I.   ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског  одбора ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији, 

и то: 
                    - Представници  локалне самоуправе 

 1.  Љубомир Миладиновић 

                2.  Смиљана Вуковић 

 3.  Драган Јевтић 

         -Представници  запослених 

1.  Наташа Милисављевић 

2.  Светлана Николић 

3.  Милош Радовановић 
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         -Представници родитеља 

1.  Новак Новаковић  

2.  Дејан Тамбурић  

3.  Ивана Радосављевић  

 

II.   Мандат школског одбора  траје четири године и почиње да тече од дана 

доношења овог Решења.  

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

 
IV. Решење доставити именованима, ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији и архиви. 

 
Број: I-02-24/2023-6  
У Куршумлији, дана 14.03.2023.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                       Славимир Михајловић ср 
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