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                                                                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                                                                        ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  

ГОДИНА 2017  БРОЈ 3 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-
др.Закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 
8/09,7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на својој  седници одржаној дана 
17.03.2017.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Општинског већа општине Куршумлија због 
подношења оставке  и то: 
 
1. Радован Раичевић 

 
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

III. Решење доставити:  Именованом  и архиви. 
 
 Број: I-02-47 
 У Куршумлији, 17.03.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

2. 
 
 На основу члана 45.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-
др.Закон),члана 59.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 
7/011, 15/014 и 25/015), члана 35.Пословника о раду Скупштине Општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.30/16),Скупштина општине Куршумлија на својој  седници одржаној 
дана 17.03.2017.године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О избору члана 

Општинског већа општине Куршумлија 
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I. У Општинско веће општине Куршумлија бира се следеће лице и то: 

 
  1. Дарко Милојевић, професор  историје 

 
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Куршумлија. 
 

III. Решење доставити: именованом и архиви. 
 
 Број: I-02-48 
 У Куршумлији, 17.03.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                  Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 

3. 
 
 На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 41. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 
и 25/015), на предлог Општинског већа општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на 
својој седници одржаној дана 17.03.2017 године  донела је 

 

О Д Л У К У 
О екстерној ревизији Завршног рачуна за 2016. годину 

 
I. 

 Завршни рачун буџета општине Куршумлија подлеже екстерној ревизији, те исту 

извршити по спроведеном поступку јавне набавке - услуга за избор најповољнијег 

ревизора. 

II. 

 Поступак ревизије извршити до 20.5.2017. године и извештај приложити уз 

Завршни рачун буџета општине Куршумлија  за 2016. годину, а у складу са Законом. 

III. 

 Поступак ревизије ће обавити лице - комерцијална ревизорска кућа која испуњава  

услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане Законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија. 

IV. 
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 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине  Куршумлија“. 

 Број: I-02-49 
 У Куршумлији дана: 17.03.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
            Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 

4. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/2014 - други закон), члана  5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 15/2016), као и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени 

лист општине Куршумлија“ број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/2015) на седници 

Скупштине општине Куршумлија, одржаној  дана  17.03.2017. године донета је следећа: 

 

О Д Л У К А 

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“ (Сл. лист општине Куршумлија бр. 35/2016, 43/2016 и 1/2017 – 

пречишћен текст) у члану 5. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 „Општина Куршумлија као оснивач обезбеђује услове за обављање делатности 

Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ давањем на 

коришћење уређеног пословног простора“. 

 

Члан 2. 

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

грађевинског земљишта „Куршумлија“ („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 35/2016, 

43/2016 и 1/2017 – пречишћен текст) остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

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

општине Куршумлија. 

 

Број: I-02-50 

У Куршумлији дана: 17.03.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић, инг. машинства,с.р. 

 

 

 



Страна   151    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  БРОЈ 3          Датум: 17.03.2017.године 

5. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр.  22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија на 
седници одржаној дана  17.03.2017. године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 
 

 Допуњује се Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Куршумлија (Сл. лист општине Курушумлија бр. 20/2014 и 31/2016) као што следи: 
 У члану 6. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 20/2014 и 31/2016) после става 3. 
додаје се нови став 4. који гласи: 
 „Право из става 1., 2. и 3 овог члана може да оствари и отац детета, уколико 
мајка која је запослена , није у могућности да оствари то право.“ 
 У члану 7. став 2. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 20/2014 и 31/2016) после речи: 
„За“ реч „свако“ се брише, а после речи „треће“  додају се речи: „и свако наредно“. 
 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 „Право из става 1. и 2. овог члана може да оствари и отац детета, уколико мајка 
која је незапослена, из неког другог разлога осим незапослености, није у могућности да 
оствари то право.“ 
 У члану 10. став 1. речи „у року од 3 месеца“ замењују се речима „у року од 6 
месеци“, а у ставу 3. речи „једнократну“ бришу се, а после речи „помоћ“ додају се речи „из 
члана 5. ове Одлуке“. 
 Члан 15. мења се и гласи: 
 „Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи 
„Сунце“ у Куршумлији – бесплатни боравак, имају:  

- треће и свако следеће дете у породици, 
- деца ратних војних инвалида, као и деца чија су оба родитеља или стараоца 

инвалиди. Ово право остварују и деца која имају само једног родитеља, односно 
стараоца а који је инвалид. 

- деца са сметњама у развоју, 
- деца лишена родитељског старања, 
- деца из породица која остварују приходе до износа минималног нивоа 

социјалне    сигурности.“ 
  

Члан 2. 
 

 Лица која су већ остварила право у складу са чланом 7. Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији општине Куршумлија (Сл. лист општине 
Курушумлија бр. 20/2014 и 31/2016) пре ступања на снагу ове Одлуке, а чије трајање је још 
увек у току, као и лица  која су то право остварила а чије је трајање истекло у периоду који је 
краћи од 6 месеци пре ступања на снагу ове Одлуке, могу остварити то право за преостали 
период до 18 месеци по посебном захтеву који се може поднети у року од 3 месеца од 
ступања на снагу ове Одлуке. 
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 Решавање у поступку по поднетом захтеву из става 1. овог члана врши се допунским 
Решењем. 

Члан 3. 
 

 У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Куршумлија (Сл. лист општине Курушумлија бр. 20/2014 и 31/2016) остаје 
непромењена. 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 

Број: I-02-51 
У Куршумлији, дана  17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
     Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

 

6. 
 
 На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр  72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016),  члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 

129/07 и 83/2014 – др. Закон), Члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

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

прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015),  и члана 41. Статута 

општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015), 

Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 17.03.2017.г. доноси  

 

О Д Л У К У 
 

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

под условима прописаним овом Одлуком и то непокретности кат. парц. бр. 4732/1 уписана у листу 

непокретности бр. 5339 КО Куршумлија Државна својина РС корисник Министарство одбране Војска 

Србије 1/1. 

 

II. Одобрава се прибављање земљишта у КО Куршумлија и то кат. парц. бр. 4732/1 уписана у листу 

непокретности бр. 5339 КО Куршумлија Државна својина РС корисник Министарство одбране Војска 

Србије 1/1 у јавну својину општине 

 

III. ПРИХВАТА СЕ пренос у јавну својину општине Куршумлија од ДС корисника Министарство 

одбране РС – Војска Србије, под условима процене тржишне вредности непокретности бр 464-08-

21/2016 од 26.07.2016. године а у смислу Закључка Владе 05 број 464-2885/2011 од 21.04.2011. године 

на 60 (шездесет) месечних рата. 

 

IV. У циљу прибављања непокретности у јавну својину општине Куршумлија, Министарство одбране – 

Војска Србије ће предузети све неопходне радње ради претварања права коришћења у право јавне 

својине ради преноса у јавну својину општине Куршумлија, као и решити питање објеката бр. 1 и 2 – 

колективне стамбене зграде на предметној катастарској парцели које не могу бити предмет преноса. 

 

V.  Прибављање непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 

(Сл. гласник РС бр  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), и  Члана 3. став 1. Тачка 

1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник 

РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015). 
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VI. Обавезује се стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој и ОЈП да на основу 

предлога комисије припреме Уговор о прибављању који ће закључити Председник општине односно 

друго лице овлашћено за заступање општине и на основу чега ће се извршити уписа права јавне својине 

општине Куршумлија у катастру непокретности. 

 

VII. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Министарство одбране Републике Србије се својим дописом Инт. Бр. 191-92/11 од 09.12.2016. 

године обратило општини Куршумлија са понудом за пренос права коришћења непокретности у КО 

Куршумлија – располагање војним комплексом „Топлички устанак (део комплекса) на кат.парц. бр. 

4732/1 уписана у листу непокретности бр. 5339 КО Куршумлија Државна својина РС корисник 

Министарство одбране Војска Србије 1/1. 

Процену тржишне вредности тог дела војног комплекса „Топлички усатанак“ извршила је 

Пореска управа РС – Експозитура Куршумлија својим актом бр. 464-08-21/2016 од 26.07.2016. године.  

Предметна непокретност уврштена у Мастер план располагања непокретностима на територији 

Републике Србије које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а такође се ради о 

међусобном располагању између носилаца права јавне својине односно права коришћења 

непокретности у државној својини, па је прибављање непосредном погодбом једино могуће решење, 

Скупштина општине Куршумлија је прихватила понуду Министарства одбране са процењеном 

вредношћу предметне непокретности. Накнада на пренето право својине на непокретности плаћаће се 

на 60 месечних рата. 

 С обзиром да се у конкретном случају ради о праву коришћења МО Војске Србије на 

непокретностима у државној својини, неопходно је да се пре преноса у јавну својину општине 

Куршумлија изврши претварање права коришћења у право јавне својине ради преноса, као и да се реши 

питање објеката бр. 1 и 2 – колективне стамбене зграде на кат. парц. бр. 4732/1 КО Куршумлија као и 

земљишта за њихову редовну употребу што ће умањити укупну површину предметне непокретности. 

Стручна служба и ОЈП  Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података 

за закључење уговора односано споразума о накнaди о прибављање непокретности сходно Закону о 

јавној својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда. 

 

Број: I-02-52 

У Куршумлији дана 17.03.2017.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                        

                                                                                      Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

7. 
 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013-
одлука УС, 50/013-одлука УС, 98/013-одлука УС, 132/014 и 145/014), члана 35. 
Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/015 ) и члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 
и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.03. 
2017.године донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
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ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"РАСАДНИК 2 И РАСАДНИК 3" 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о изради измена и допуна Планова детаљне регулације 

''Расадник 2 и 3'', бр: I-02-49/2016 од 01.04.2016.године (''Сл. лист општине 
Куршумлија'' бр.20/2016), мењају се следећи чланови: 
 

У члану 3. бришу се ставови 1. и 2. и додају нови ставови који гласе: 
''Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације 

Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'' бр.35/2016), у даљем тексту ПГР. 
Приликом израде Плана придржавати се општих норматива, прописа и 

услова за поједине намене и зоне дефинисане ПГР-ом''. 
 
У члану 7. брише се став 3. и додаје се нови став који гласи: 

 ''Период забране изградње на подручју обухваћеним Планом важи до 
доношења Плана, а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке''. 

 
Члан 2. 

 
 У свему осталом Одлука о измени и допуни Планова детаљне регулације 
''Расадник 2 и 3'' остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

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

Број: I-02-53 
У Куршумлији, 17.03.2017. год.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                            Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"РАСАДНИК 2 И РАСАДНИК 3" 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 6. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/010 – одлука УС, 
24/011, 121/012, 42/013 – одлука УС, 50/013 – одлука УС, 98/013 – одлука УС, 132/014 и 
145/014) и члана 35. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/015 ), којима је прописан 
начин измене и допуне Одлуке о изради планског документа.  
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Поменутом одредбама члана 46. Закона и члана 35. Правилника утврђени су поступак 
измене и допуне Одлуке о изради планског документа, и у свему се поступило по тим 
одредбама:  
 
- У члану 1. дефинисане су измене Одлуке:  
 
Став 1. - „Измена члана 3.“ Одлуке, извршене су измене због промене планског основа, 
односно доношења Плана генералне регулације Куршумлија; 
 
Став 2. - „Измена члана 7.“ Одлуке, измена је извршена због прекорачења рока датог у 
Одлуци о изради плана и мишљења Комисије да се рок израде дефинише уговором са 
изабраним израђивачем Плана.  
ПГР Куршумлија прописује забрану издавања информације о локацији и локацијских 
услова до доношења планског документа нижег реда. У складу са чл.27. став 6. и чл.57. 
став 5. Закона о планирању и изградњи, Одлуком о изради планског документа може се 
утврдити период забране изградње у обухвату тог планског документа, а најдуже 12 
месеци од дана доношења Одлуке. Ако у прописаном року План детаљне регулације није 
донет, локацијски услови се издају на основу подзаконског акта којим се уређују општа 
правила парцелације, уређења и грађења и на основу постојећег планског документа који 
садржи регулациону линију. 
 
Имајући у виду све напред наведено, предлаже се доношење Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о измени и допуни Планова детаљне регулације „Расадник 2 и Расадник 3“. 
 
 

                                           Општинска управа Куршумлија 
Одељење за привреду и локални економски развој 

 
 

8. 
 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013-
одлука УС, 50/013-одлука УС, 98/013-одлука УС, 132/014 и 145/014), члана 35. 
Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/015 ) и члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08, 8/09,  7/011, 15/014 
и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
17.03.2017.године донела 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ ТОПЛИЦЕ" 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације ''Уређење корита реке 
Топлице'', бр: I-02-168/2015 од 13.11.2015.године (''Сл. лист општине Куршумлија'' 
бр.21/2015), мењају се следећи чланови: 
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У члану 3. бришу се ставови 1. и 2. и додају нови ставови који гласе: 
''Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације 

Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'' бр.35/2016), у даљем тексту ПГР. 
Приликом израде Плана придржавати се општих норматива, прописа и 

услова за поједине намене и зоне дефинисане ПГР-ом''. 
 
У члану 7. брише се став 3. и додаје се нови став који гласи: 

 ''Период забране изградње на подручју обухваћеним Планом важи до 
доношења Плана, а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке''. 

 
Члан 2. 

 
 У свему осталом Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Уређење 
корита реке Топлице'' остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Куршумлија". 
 
Број: I-02-55 
У Куршумлији, 17.03.2017. год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ ТОПЛИЦЕ" 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 
6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/010 – одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013 – одлука УС, 50/013 – одлука УС, 
98/013 – одлука УС, 132/014 и 145/014) и члана 35. Правилникa о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 64/015 ), којима је прописан начин измене и допуне Одлуке о 
изради планског документа.  
 

Поменутом одредбама члана 46. Закона и члана 35. Правилника утврђени 
су поступак измене и допуне Одлуке о изради планског документа, и у свему се 
поступило по тим одредбама:  
 
- У члану 1. дефинисане су измене Одлуке:  
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Став 1. - „Измена члана 3.“ Одлуке, извршене су измене због промене планског 
основа, односно доношења Плана генералне регулације Куршумлија; 
 
Став 2. - „Измена члана 7.“ Одлуке, измена је извршена због прекорачења рока 
датог у Одлуци о изради плана и мишљења Комисије да се рок израде дефинише 
уговором са изабраним израђивачем Плана.  

ПГР Куршумлија прописује забрану издавања информације о локацији и 
локацијских услова до доношења планског документа нижег реда. У складу са 
чл.27. став 6. и чл.57. став 5. Закона о планирању и изградњи, Одлуком о изради 
планског документа може се утврдити период забране изградње у обухвату тог 
планског документа, а најдуже 12 месеци од дана доношења Одлуке. Ако у 
прописаном року План детаљне регулације није донет, локацијски услови се 
издају на основу подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, 
уређења и грађења и на основу постојећег планског документа који садржи 
регулациону линију. 
 

Имајући у виду све напред наведено, предлаже се доношење Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Уређење корита 
реке Топлице“. 
 

                                       Општинска управа Куршумлија 
Одељење за привреду и локални економски развој 

 

9. 
 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/07 и 83/14-др.закон ), члана 46. Закона о планирању и изградњи, 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013-
одлука УС, 50/013-одлука УС, 98/013-одлука УС, 132/014 и 145/014) члана 35. 
Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 64/015 ) и члана 41. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 
и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
17.03.2017.године донела је 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРEЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА" 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације ''Постројење за 

пречишћавање отпадних вода'', бр: I-02-76/2015 од 24.04.2015.године (''Сл. лист 
општине Куршумлија'' бр.6/2015 од 27.04.2015.године), мењају се следећи 
чланови: 
 

У члану 3. бришу се ставови 1. и 2. и додају нови ставови који гласе: 
''Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације 

Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'' бр.35/2016), у даљем тексту ПГР. 
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Приликом израде Плана придржавати се општих норматива, прописа и 
услова за поједине намене и зоне дефинисане ПГР-ом''. 

 
У члану 7. брише се став 3. и додаје се нови став који гласи: 

 ''Период забране изградње на подручју обухваћеним Планом важи до 
доношења Плана, а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке''. 

 
 У члану 10. брише се став 1. и додаје се нови став који гласи: 
''Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину''. 
 

Члан 2. 
 

 У свему осталом Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Постројење 
за пречишћавање отпадних вода'' остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Куршумлија". 
 
Број: I-02-54 
У Куршумлији, 17.03.2017. год.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                             Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРEЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА" 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. став 
6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/010 – одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013 – одлука УС, 50/013 – одлука УС, 
98/013 – одлука УС, 132/014 и 145/014) и члана 35. Правилникa о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 64/015 ), којима је прописан начин измене и допуне Одлуке о 
изради планског документа.  
 

Поменутом одредбама члана 46. Закона и члана 35. Правилника утврђени 
су поступак измене и допуне Одлуке о изради планског документа, и у свему се 
поступило по тим одредбама:  
 
- У члану 1. дефинисане су измене Одлуке:  
 
Став 1. - „Измена члана 3.“ Одлуке, извршене су измене због промене планског 
основа, односно доношења Плана генералне регулације Куршумлија; 
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Став 2. - „Измена члана 7.“ Одлуке, измена је извршена због прекорачења рока 
датог у Одлуци о изради плана и мишљења Комисије да се рок израде дефинише 
уговором са изабраним израђивачем Плана.  

ПГР Куршумлија прописује забрану издавања информације о локацији и 
локацијских услова до доношења планског документа нижег реда. У складу са 
чл.27. став 6. и чл.57. став 5. Закона о планирању и изградњи, Одлуком о изради 
планског документа може се утврдити период забране изградње у обухвату тог 
планског документа, а најдуже 12 месеци од дана доношења Одлуке. Ако у 
прописаном року План детаљне регулације није донет, локацијски услови се 
издају на основу подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, 
уређења и грађења и на основу постојећег планског документа који садржи 
регулациону линију. 
 
Став 3. – ''Измена члана 10.'' Одлуке, извршене су у складу са ПГР Куршумлија, 
где у делу: 
1.7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА , стоји:  
 
''За планове детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене, 
имајући у виду  околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана 
израда процене утицаја на животну средину (Закон о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, “Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Уредба о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, “Службени гласник 
РС”, бр. 84/05 и 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање 
интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине, (“Службени гласник РС”, бр. 135/04), Уредба о 
врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, 
“Службени гласник РС”, број 84/05). Приступање изради стратешке процене за ове 
урбанистичке планове била би сувишна и представљала би дуплирање 
документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени ради процена 
утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола. '' 
 

Имајући у виду све напред наведено, предлаже се доношење Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Постројење за 
пречишћавање отпадних вода''. 

 
                                             Општинска управа Куршумлија 

Одељење за привреду и локални економски развој 
 

10. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 

83/14-др.Закон) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015 ), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 17.03.2017. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 

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

2016.годину. 

II Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

 

Број: I-02-56 
У Куршумлији, дана 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                            Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

11. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 

83/14-др.Закон) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на 

седници одржаној дана 17.03.2017. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија 

за 2017.годину. 

II Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

III Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви. 

 

Број: I-02-57 
 У Куршумлији, дана 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

 
 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                            Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
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12. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007 и 83/14-др.Закон), на основу члана 76. Закона о становању и одржавању 

зграда (“Службени гласник РС” бр. 104/2016), и члана 41. Статута општине 

Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија” бр. 22/08, 8/09, 7/011, 

15/2014 и 25/2015), на предлог Општинског Већа, Скупштина Општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана  17.03.2017. године донела је  

Одлуку о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на подручју општине Куршумлија 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређујесе кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији општине Куршумлија (у даљемтексту:зграда). 
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе 
станара зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног коришћења 
стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједничких просторија, заједничких 
делова зграде,заједнички ограђеног простора (простора у јавном коришћењу унутар и око 
стамбених и пословних зграда) који служи згради, инсталација,уређаја и опреме зграде у 
погледу њихове употребе,чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у 
згради. 

Члан 2. 
 
Станаром зграде, у смислу ове Одлуке сматра се: власник стана и других посебних 
делова зграде, носилац станарског права, закупац, односно корисник стана као и 
подстанари ових лица, сустанар, чланови њиховог породичног домаћинства и власник, 
односно корисник пословне просторије у згради, као и лица запослена у пословним 
просторијама у згради (у даљем тексту: станари). 
 

Члан 3. 
 
Заједничке просторије зграде, у смислу ове Одлуке су: 
противпожарна степеништа са приступним лествама, таван, вешерница, просторија за 
сушење рубља, подрум, просторија за рад органа управљања зградом, просторија за 
смештај смећа, остава за смештај опреме за текуће одржавање зграде, заједничка остава 
и сл. 
Заједнички делови зграде, у смислу ове Oдлуке су: ходници, кров,димњаци, кровне 
терасе, фасада, степениште, приступне галерије, светларници и сл.Заједнички ограђен 
простор(простор у јавном коришћењу унутар и око зградe) који служи згради, у смислу ове 
Одлуке је двориште зграде које служи за потребе свих станара и користи се у складу са 
његовом наменом. 
У заједничким просторијама које припадају згради, ходницима, кровним терасама, 
степеништу, приступним галеријама и светларницима забрањено је држати друге ствари, 
осим оних које су нужне за њихово наменско коришћење. 
Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове Oдлуке су: 
инсталација водовода, топловода и канализације, електро, плинске инсталације, ПТТ, ТВ 
и громобранске инсталације, противпожарна-хидрантска мрежа, лифтовска постројења, 
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као и одговарајуће подстанице, хидрофорска постројења, разводни ормани, поштански 
сандучићии сл. 

Члан 4. 
 
Заједничке просторије зграде, заједнички делови зграде, заједнички ограђен простор 
(простор у јавном коришћењу унутар и око зградe) који служи згради, инсталације, уређаји 
и опрема зграде служе за потребе свих станара који су дужни да их користе са потребном 
пажњом и одржавају у уредном и исправном стању. 
 
 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 5. 

 
О кућном реду у згради старају се станари и орган који управља зградом у складу са 
законом и другим позитивним прописима. 
 

Члан 6. 
 
Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички 
ограђен простор који служи згради и уређаје и опрему зграде,после употребе очисте и 
доведу у ред, а кључ од заједничке просторије, односно кровне терасе, приступне 
галерије и светларника, врате лицу које је одредио орган управљања зградом. 
 

Члан 7. 
 
Отвори на тротоару и згради за убацивање огрева и других предмета морају бити стално 
затворени и у исправном стању. Лице које користи ове отворе мора их добро затворити 
после употребе. 

Члан 8. 
 
Кровови и терасе на зградама могу се користити у складу са њиховoм наменом. 
На крововима и терасама забрањено је извођење радова (постављање конзола, антена 
исл.) којима се наноси штета згради. 
 

Члан 9. 
 
У случају да се у стану, заједничкој односно пословној просторији појаве извори заразе 
или гамад, станар је дужан да сузбије заразу и уништи гамад. 
Станари морају да омогуће дезинфекцију зграде, коју по налогу надлежне инспекције, 
врше овлашћена привредна друштва, односно установе. 
 

Члан 10. 
 
Станар односно лице које користи пословне просторије дужан је да учествује у 
заједничким трошковима,  које сразмерно утврди орган управљања зградом. 

Члан 11. 
 
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно 
одржавају. 
Натписе и рекламе на вратима стана станар може постављати у случају да обавља 
пословну делатност у складу са важећим прописима. 
Станар је дужан да након исељења натписе и рекламе уклони и да простор на коме су 
били постављени доведе у исправно стање.  
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Члан 12. 

 
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште, лифтове, противпожарно 
степениште, приступ кровној тераси, приступној галерији и светларницима, ходницима и 
заједничким просторијама буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је 
забрањено одлагање материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову 
функционалност, чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја, уношење блата, 
остављање смећа, отпада и друго). 
 

Члан 13. 
 
Од спуштања мрака степениште и ходници морају бити осветљени уколико у згради не 
постоје уређаји за аутоматско осветљавање. 
 

Члан 14. 
 
Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да 
прозори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким 
просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени. 
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему 
морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зградe и 
да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. 
Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде. 
 

Члан 15. 
 
Забрањено је сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори, терасе, балкони) 
који су окренути према улици или другој површини јавне намене. 
 

Члан 16. 
 

Није дозвољено са прозора, тераса и балкона трешење тепиха, постељине и других 
ствари, као и бацање отпада свих врста. 
Није дозвољено на терасама и балконима  држање ствари и предмета који нарушавају 
изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично). 
 

Члан 17. 
 
Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без подрума, на 
местима која одреде станари, односно орган управљања зградом. 
Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим 
местима која за то нису одређена. 
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, станар 
је дужан да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био истоварен. 
Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала на 
одређеним местима мора бити у складу са законским и другим прописима којима је 
регулисана ова област. 
 

Члан 18. 
 
На прозорима, терасама и балконима забрањено је држање ствари, односно предмета 
који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 
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Биљни засади могу се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, или на 
ивици истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање се мора обављати 
тако да се не оштећује зграда или њени посебни делови и не угрожава се безбедност 
грађана. 

Члан 19. 
 
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе откључана, осим ако зграда 
има спољне сигналне уређаје за позивање станара. 
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата закључавају у времену од 22,00 до 
6,00 часа наредног дана, ако зграда нема спољне сигналне уређаје за позивање станара. 
 

Члан 20. 
 
У сваком улазу у зграду орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне 
ову Одлуку, списак станара, спрат и број стана. 
Ако орган управљања зградом донесе одлуку да ову Одлуку и списак из става 1. овог 
члана не истакне на видном месту дужан је да на видном месту истакне обавештење о 
томе код кога се ова Одлука исписак налазе како би били доступни свим станарима и 
надлежним органима. 
У случају промене станара, орган управљања зградом дужан је да списак из става 1. овог 
члана ажурира. 
Власник стана, односно пословне просторије дужан је да органу управљања зградом 
пријави промену станара, у року од осам дана од дана настале промене. 
 

Члан 21. 
 
У сваком улазу у зграду, јавно предузеће за одржавање стамбених зграда, друго правно 
лице или предузетник коме је поверено одржавање зграде, дужно је да на видном месту 
истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде. 
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе коме 
се станари могу обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде и 
код кога се налазе кључеви од просторија у којима су инсталације, уређаји и опрема 
зграде из члана 3. став 4. ове Одлуке. 
 

Члан 22. 
 
Станар, односно орган управљања зградом који примети да су инсталације, уређаји и 
опрема зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе одмах обавести јавно предузеће 
за одржавање стамбених зграда, друго правно лице или предузетника коме је поверено 
одржавање зграде, односно орган управљања зградом. 
 

Члан 23. 
Није дозвољено коришћење лифта противно намени и носивости, односно за пренос 
тешког грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и 

димензијама нису примерени техничким карактеристикама лифта. 
Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто. 
У случају квара лифта, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта 
мора се истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити јавно предузеће 
за одржавање стамбених зграда, друго правно лице или предузетник а 
коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања зградом. 
Орган управљања зградом се стара о редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуњивање у згради. 

Члан 24. 
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У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону 
инсталацију, није дозвољено бацање отпадака и других предмета који би могли загушити 
или оштетити инсталације. 

Члан 25. 
 
Станари, односно орган управљања зградом дужни су да у зимском периоду предузму 
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и 
уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама. 
 

Члан 26. 
 
У становима, заједничким и пословним просторијама у згради је забрањено извођење 
радова на постављању или демонтирању инсталација, уређаја и опреме зграде као и 
извођење грађевинских радова којима се мења намена просторије, без одобрења 
надлежних органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно 
њихово прибављање. 

Члан 27. 
 
Правно, физичко лице или предузетник који изводе грађевинске, грађевинско-занатске 
или инсталатерске радове у згради или на згради, дужни су да претходно о томе обавесте 
станаре, односно орган управљања зградом и пријаве  дан почетка, врсту и трајање 
радова и да по обављеном послу просторије у згради које су биле предмет радова или на 
било који начин везане за извођење радова, оставе у уредном и исправном стању. 
Обавезу обавештавања из става 1. овог члана има и станар када изводи радове у стану 
или пословним просторијама. 
Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора. 
 

Члан 28. 
 
При коришћењу стана, пословних и заједничких просторија, заједнички ограђеног  
простора који служи згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступних галерија у 
згради, забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним 
поступцима ометати станаре у мирном коришћењу стана. 
У време одмора, радним данима у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до  
6,00 часова наредног дана, а суботом и недељом у времену од 14,00 до 18,00 часова и од 
22,00 до 7,00 часова наредног дана, дозвољено је коришћење разних машина и уређаја, 
музичких апарата и уређаја, као и свирање и певање у стану и пословним просторијама, 
односно згради до собне јачине звука. 

Члан 29. 
 
Прозори на подруму морају бити обезбеђени, имати решетку или густу жичану мрежу која 
спречава неовлашћени улазак, убацивање предмета који могу да изазову пожар или 
друга оштећења зграде. 

Члан 30. 
 
Станари који у становима и пословним просторијама, у складу са  посебним прописима о 
држању животиња, држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње 
не стварају нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради. 
Ако приликом проласка кроз заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, 
заједнички ограђен простор који служи згради кућни љубимац станара на било који начин 
испрља ту површину, држалац животиње, односно лице које изводи кућног љубимца, 
обавезно је да испрљану површину без одлагања очисти. 
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Члан 31. 
 
Ради заштите од пожара посебно је забрањено: 
- држати у заједничким просторијама, степеништима, ходницима, противпожарним 
пролазима и таванским просторијама лако запаљиви материјал, 
- улазити на таван са отвореним светиљкама које својим пламеном могу да изазову 
пожар, 
- ложење ватре на тавану или подруму уколико за то у овим просторијама не постоје 
посебна ложишта, 
- држати уље за ложење у подрумима који нису изграђени или адаптирани према 
прописима о њиховом држању и смештају, 
- држати уље за ложење у становима више од две посуде до 25 литара, 
- спаљивање чађи у димњацима без присуства димничара, 
- затварање славина на улазном вентилу од зидних пожарних хидраната, 
- преграђивање - затварање нужних пролаза преко проходних тераса и лођа са којих се 
можепрећи на суседно степениште које служи за спасавање. 
У становима се не смеју држати лако запаљиви материјал, као ни ложишта која могу због 
своје неисправности да изазову пожар у стану. 
У случају избијања пожара у стану, односно стамбеној згради станари су дужни да одмах 
употребе систем узбуњивања, а у случају немогућности да сами отклоне пожар, 
дужни су да на најбржи начин обавесте ватрогасну службу у циљу сузбијања пожара. 
 

III НАДЗОР 
Члан 32. 

 
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 33. 

 
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај станар, као физичко 
лице, ако: 

1. Заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички ограђен 
простор који служи згради, заједничке инсталације, уређаје и опрему зграде, 
приликом употребе оштети, упрља или доведе у неисправно стање. (чл. 4. и 6. 
Одлуке). 

2. Отворе за убацивање огрева и других ствари не држи затворене и обезбеђене. (чл. 
7 Одлуке). 

3. На крову или тераси изводи радове којима се наноси штета згради. (чл. 8. Одлуке). 
4. Не учествује сразмерно у заједничким трошковима (чл.10 Одлуке). 
5. Стан није обележио бројем (чл. 11 став 1 Одлуке). 
6. Натписе и рекламе не уклони по престанку обављања делатности (чл. 11 став 3 

Одлуке). 
7. На било који начин омета коришћење степеништа, лифта и осталих заједничких 

делова зграде (чл. 12 Одлуке). 
8. Степениште и ходници зграде нису осветљени после падања мрака (чл. 13 

Одлуке). 
9. Снег и лед не уклони са тераса, балкона, прозора и крова, као и испред зграде (чл. 

14 Одлуке). 
10. Суши рубље на терасама и прозорима који су окренути према улици (чл. 15 

Одлуке). 
11. Тресе тепих, постељину и друге ствари са тераса или балкона (чл. 16. Одлуке). 
12. Држи и припрема огревни материјал противно одредбама чл. 17 Одлуке. 
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13. На терасама и балконима држи биљне засаде противно одредбама чл. 18 Одлуке. 
14. Улазна врата не држе откључана, односно закључана у времену предвиђеном чл. 

19 Одлуке. 
15. Користи лифт противно намени и носивости (чл. 23 Одлуке). 
16. У канализациону инсталацију баца отпад и предмете који је могу оштетити и 

довести у неисправно стање (чл. 25 Одлуке). 
17. У стану, односно заједничком делу зграде изводи радове без одобрења надлежног 

органа (чл. 26 Одлуке). 
18. Изводи радове у згради а да претходно није обавестио станаре и орган 

управљања зградом (чл. 27 Одлуке). 
19. Изводи радове у згради у време одмора (чл. 27 Одлуке). 
20. Омета станаре у мирном коришћењу стана (чл. 28 Одлуке). 
21. Није прописно обезбедио прозоре на подруму (чл. 29 Одлуке). 
22. Држи у стану животиње које нарушавају мир у згради или стварају нечистоће (чл. 

30 Одлуке). 
23. Поступа противно мерама за заштиту од пожара (чл. 31 Одлуке). 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 
50.000 динара. 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од 
100.000 динара. 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 10.000 динара. 

Члан 34. 
 
Новчаном казном од 100.000 динара,казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако 
орган управљања зградом: 
1. не истакне у сваком улазу на видном месту ову Одлуку и списак станара односно 
обавештење о томе код кога се налази ова Одлука и списак станара и не ажурира списак 
(члан 20. ст. 1., 2. и 3.Одлуке), 
2. не истакне на видном месту обавештење о томе коме се станари могу обратити у 
случају квара лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде и код кога се налазе кључеви 
од просторија у којима су инсталације, уређаји и опрема зграде из члана 3. став 5. ове 
Одлуке (члан 21. став 2.Одлуке), 
3. не стара се о искључењу лифта из употребе у случају квара, не истакне на вратима 
лифта упозорење да је у квару и о насталом кваруне обавести јавно предузеће за 
одржавање стамбених зграда, друго правно лице или предузетника коме је поверено 
одржавање зграде(члан 23. став 3.Одлуке), 
4. не стара се о редовној контроли исправности лифта,противпожарних уређаја и уређаја 
за узбуну у згради (члан 23. став 4.Одлуке). 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се орган управљања зградом новчаном 
казном у износу од 10.000 динара. 

Члан 35. 
 
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице коме је 
поверено одржавање зграда ако не истакне на видном месту у сваком улазу у зграду 
упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и опреми зграде (чл. 21 
став 1 Одлуке). 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 10.000 динара. 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник коме је поверено одржавање 
зграда новчаном казном у износу од 50.000 динара. 
 

 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 36. 

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

Куршумлија. 

Број: I-02-62 
У Куршумлија, дана  17.03.2017.г. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 

13. 
 

На основу члана 55. ст. 5 Закона о водама („Сл. гласник РС“  бр. 30/2010, 93/12 и 101/16), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.Закон) и члана 41. 
Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 
25/15) и мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни 
центар „Морава“ Ниш бр.2-07-1075/2 од 03.03.2017.године, a на предлог Општинског већа, 
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 17.03.2017.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 2017. годину. 

Члан 2. 

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

општине Куршумлија“. 

Члан 3. 

 Одлуку доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

Број:  I-02-58 
У Куршумлији, дана: 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                     Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 
 

14. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-

др.Закон.) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 
22/08, 8/09,7/11, 15/14 и 25/15), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
17.03.2017.године, доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Куршумлија за 2016.годину.   

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

Број:  I-02-59 
У Куршумлији, дана  17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 
 

15. 
 

На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 
и 83/14-др.Закон),  члана 130, 132.став 6., и члана 133.Закона о здравственој заштити („Сл.гласник 
РС“ бр.107/2005, 72/2009-др.Закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.Закон, 
93/2014, 96/2015 и 106/2015), и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/014 и 25/015) а на предлог Управног одбора Дома 
здравља  Куршумлија у Куршумлији, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 
17.03.2017.године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА 

 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Др Уранија Петровић  из Куршумлије  за  директора  Дома здравља 
Куршумлија. 
 

II  
 

 Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 

III 
 

 Одлуку доставити: именованој, Дому здравља, архиви, Органу надлежном за упис у 
регистар. 
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 Број: I-02-64 
 У Куршумлији, дана 17.03.2017.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
            Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 

16.  
 

На основу члана 54. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/011, 55/013, 35/015-аутентично тумачење и 68/15 и 
62/16-Одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-
др.закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 
7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.03.2017 
године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О разрешењу и  именовању  чланова школског одбора  Економске школе  у Куршумлији 

 
I. РАЗРЕШАВА СЕ  дужности члана школског одбора Економске школе  у Куршумлији, 

због престанка основа по којем је именован, и то: 
 

- Представник родитеља 
1. Васиљевић Владимир 

 
II. ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана школског одбора Економске школе  у Куршумлији и то: 

 
- Представник родитеља 
1. Степановић Дејан 

 
III. Мандат новоименованог  члана траје до истека мандата школског одбора 

Економске школе у Куршумлији. 
 

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

V. Решење доставити: Именованим, Економској школи  Куршумлија, архиви. 
 
 

Број: II-02-63 
У Куршумлији, 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                             Дејан Ловић,инг.машинства с.р. 

17. 
 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр.129/07 и 
83/14-др.закон) и члана 41. Статута(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 
25/15), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  17.03.2017.године  донела је 
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 

I Разрешава се Комисија за именовање директора јавних предузећа Скупштине 
општине Куршумлија образована решењем Скупштине општине Куршумлија број I-02-72/013-87 
од 21.05.2013.године, у саставу : 

 
1. Милијановић Божидар, председник 
2.Јелић Радица,члан 
3.Јовановић Славиша, члан 
4.Новаковић Војкан, члан 
5.Милојевић Дарко, члан 

 
 II Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија 
 
  III Решење доставити: именованима и архиви. 
 
 

Број:  I-02-60 
У Куршумлији, дана: 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић,инг.машинства, с.р. 
 

18. 
 

На основу члана 34.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),члана 32.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-
др.закон) и члана 41. Статута („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14 и 25/15), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  17.03.2017.године  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор  директора јавних 

предузећа општине Куршумлија у следећем саставу : 
 
1. Милијановић Божидар, председник 
2.Јовановић Славиша,члан 
3.Милојевић Дарко, члан 
4.Дељанин Братислав, члан 
5.Радуновић Игор, члан 

 
 II Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Куршумлија. 
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  III Решење доставити: именованима и архиви. 
 
 

Број: I-02-61 
У Куршумлији, дана: 17.03.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дејан Ловић,инг.машинства,с.р. 
 

19. 
 

 На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др.закон и 108/2016),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/14-

др.закон), члана 3. став 1. Тачка 1. и 3.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

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

прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015),  и члана 41  Статута 

општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09,  7/011, 15/014 и 25/2015), а на 

предлог председника Скупштине општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на својој седници 

одржаној дана  17.03.2017.године. доноси  

 

О Д Л У К У 

 

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

резервоара за воду  ради водоснабдевања Пролом Бање  под условима прописаним овом Одлуком и то 

непокретности - земљишта  у КО Власово и то део од кат.парц.бр. 94 у површини од 1.200 м² уписане  у 

листу непокретности бр. 107, шума VI класе и остало природно неплодно земљиште државна  својина 

Републике Србије, корисник ЈП Србијашуме.   

II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Власово и то део од кат.парц.бр.94 у површини од 

1.200 м2  уписана у листу непокретности 107, државна својина Републике Србије, корисник ЈП Србијашуме. 

 III. Прибављање предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. и Закона 

о јавној својини („Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), и  члана 3. 

став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник 

РС“ бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015). 

IV. Уговор о прибављању непокретности ће закључити Председник општине односно друго лице 

овлашћено за заступање општине и извршити укњижба у катастру непокретности. 

V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Куршумлија. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Ради реализације пројекта водоснабдевања Пролом Бање и изградње резервоара за воду у склопу 

пројекта на кат.парцели из диспозитива ове одлуке, председник скупштине је у складу са пројектом 

предложио скупштини прибављање предметне непокретности. 

 

Непокретност описана у диспозитиву ове Одлуке прибавља се у складу са чланом 29 став 1 тачка 4 

Закона о јавној својини и чланом 3 став 1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом. Изградња  резервоара за воду  на наведеној кат. парцели једино одговара потребама 

реализације пројекта водоснабдевања Пролом Бање. Целисходност прибављања исте са аспекта интереса 

локалне самоуправе је таква  да се једино на тај начин може прибавити.  

Стручна служба општине  Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података за 

закључење уговора односно споразума о накнади о прибављање непокретности сходно Закону о јавној 

својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 
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Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.03.2017.године. разматрала је 

предлог председника скупштине, и сматра да је исти оправдан  и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

 

 

Број: I-02-65 

У Куршумлији дана 17.03.2017.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА         

                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                         

                                                                                                  Дејан Ловић,инг.машинства.с.р. 

 

20. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 
бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр. 22/08 и 3/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), и члана 8. Одлуке о киосцима 
(“Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013), Општинско Веће, на седници одржаној дана 
13.03.2017.године, доноси 
 

Одлуку о расписивању јавног позива  за закуп површина јавне намене за постављање 
киоска 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређују се расписивање јавног позива за закуп површина јавне намене за 
постављање киоска. 

Члан 2. 
 
Следеће локације површина јавне намене, одређене Планом постављања киоска,  издају 
се у закуп за постављање киоска  на јавним површинама: 
- Топличка (А). 

Члан 3. 
 
Јавно надметање се одређује  као врста поступка. 

Члан 4. 
 
Јавни позив за јавно надметање ће расписати и поступак ће спровести Комисија коју ће 
формирати Председник Општине. 
 

Члан 5. 
 
Површине јавне намене издају се на рок до 1 године. 
 

Члан 6. 
 
Висина почетног износа закупнине одређује се у износу од 700,00 динара по м² у првој 
зони, односно 500,00 динара у другој зони. 
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Висина гарантног износа који су у обавези да уплате учесници у поступку јавног 
надметања одређује се у износу од 50.000,00 динара. 
 
 

Број:II-02-44 
У Куршумлији, дана 13.03.2017.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                       Радољуб Видић, дипл.ецц,с.р. 
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