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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018 БРОЈ 3

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према
потреби

1.
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-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- 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 14.02.2018 године
донела је
ОДЛУКУ
о екстерној ревизији Завршног рачуна за 2017. 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 20.5.2018. године и извештај приложити уз
Завршни рачун буџета општине Куршумлија за 2017. 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
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-8/2018
У Куршумлији дана: 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДејанЛовић,инг.машинства,с.р.
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2.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
83/14 – др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени
лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга и поверених послова ЈП За уређивање
грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2018.годину.
II

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III
Решење доставити: ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“,
рачуноводству и архиви.
Број: I-02-9/2018
У Куршумлији, дана 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

3.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
83/14 – др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41.Статута општине Куршумлија („Службени
лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/014 и 25/015), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Ценовник основних комуналних, грађевинских,
водоводних, канализационих, пијачних и погребних услуга - 2018.година ЈПКД
„Топлица“ – Куршумлија.
II

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-10/2018
У Куршумлији, дана 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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4.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014др.закон и 101/2016 –др.закон), члана 41.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/2015) Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 14.02.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
o обележавању значајнoг датума општине Куршумлија
Члан 1.

-

Одређују се значајни датуми општине Куршумлија:
19. јануар – Дан ослобођења Куршумлије од Турака 1878.године;
26. Фебруар – Дан годишњице Топличког устанка у селу Мачковац;

3. октобар – Дан мобилизације „Гвозденог пука“.

Значајни датуми наведени у ставу 1. овог члана биће уврштени у програм
обележавања историјских догађаја на територији општине Куршумлија.
Члан 2.
Значајни датуми обележавају се свечано и радно, полагањем венаца на спомен обележја
и одржавањем пригодних манифестација на територији општине.
Члан 3.
Председник општине може образовати Одбор за прославу и обележавање значајних датума
Општине из реда истакнутих личности из области науке, образовања и културе.
Одбор из претходног става, уколико буде образован, доноси програме прославе значајних
датума Општине и стара се о њиховом спровођењу.
Члан 4.
За прославу значајних датума Општине и одржавања манифестација по програмима
прослава, средства се обезбеђују у буџету Општине, од спонзора и донатора.
Члан 5.
Стручне финансијско-административне, техничке и организационе послове за прославу
значајних датума на територији општине Куршумлија обављаће Туристичка организација општине
Куршумлија.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: I-02-11/2018
Дана: 14.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

5.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон), члана 99. став 12. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014,
145/2014), 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 14.02.2018. године донела је следећу
ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности у КО
Власово и то кат. парц. 94/2 шума 6 класе - грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја пов. 0.11.58 Ха уписана у листу непокретности бр. 107 КО Власово ДС корисник
ЈП „Србијашуме“, Београд, ради изградње изградње резервоара за водоснабдевање
Пролом Бање .
2. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да изврши пренос права јавне својине са
Републике Србије на општину Куршумлија и то непокретности кат.парц. 94/2 шума 6 класе
- грађевинско земљиште изван грађевинског подручја пов. 0.11.58 Ха уписана у листу
непокретности бр. 107 КО Власово ДС корисник ЈП „Србијашуме“, Београд, непосредном
погодбом без накнаде ради изградње резервоара за водоснабдевање Пролом Бање
средствима које је обезбедила општина Куршумлија Одлуком о буџету за 2018-ту годину –
Позиција 75 Изградња водоводне мреже, економска класификација 511200.
3. Обавезују се стручне службе општине Куршумлија да припреме сву потребну
документацију ради прибављања непокретности преносом јавне својине, преко
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а у вези са већ поднетим захтевом.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
Општине Куршумлија.
Образложење
На предлог општинског већа општине Куршумлија а на основу исказане потребе
утврђено је да је потребно покренути поступак прибављања земљишта ради изградње
резервоара за водоснабдевање Пролом Бање средствима које је обезбедила општина
Куршумлија Одлуком о буџету за 2018-ту годину.
Разматрајући наведени предлог и исказану потребу, с обзиром да се у конкретном
случају ради о располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини,
Скупштина општине Куршумлија је утрвдила да постоји оправданост за доношење овакве
Одлуке, и да је то у складу са важећим прописима пре свега одредбама члана 99. став 12.
Закона о планирању и изградњи и одредбама Закона о јавној својини, и осталим
прописима који регулишу ову област, па се утврђује да је прибављање права јавне својине
непокретности која је предмет ове одлуке од интереса за функционисање и рад јединице
локалне самоуправе.
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Како се приликом израде пројектне документације појавила незаобилазна потреба
прибављања преносом из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине
Куршумлија, то је донета одлука као у диспозитиву.
Број: I-02-12/2018
У Куршумлији, 14.02.2018
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, 88/2014,
105/2014,104/216-др.Закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“ бр.
129/07 и 83/2014-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, 7/11, 15/14 и 25/15), а на
предлог Општинског већа општине Куршумлија. Скупштина општине Куршумлија на својој седници
одржаној дана 14.02.2018.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком, непокретности - земљишта у грађевинском подручју у КО Куршумлија и то:
1. Део од кат.парц.бр.339 уписана у листу непокретности бр.4854 КО Куршумлија на име Ђорђевић
Милентије Станика реални део 80/613 и Ђорђевић (Бранислава) Милун реални део 533/613.
2. Део од кат.парцеле 2182 површине уписана у листу непокретности бр. 2607 КО Куршумлија на
име Милојевић (Мирослав ) Драган 1/1.
3. Део од кат.парцеле 2183 уписан у листу непокретности број 2812 КО Куршумлија на име
Младеновић (Љубомир) Мирослава реални део 350/369.
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија из става 1 ове одлуке.
III. Прибављање предметних 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) у деловима који су власништво наведених лица .
IV. Предметне непокретности ће се прибавити закључивањем
Уговора о прибављању
непокретности који ће закључити Председник општине односно друго лице овлашћено за заступање
општине и извршити укњижба у катастру непокретности или спровођењем поступка експропријације.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Планом генералне регулације Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.35/2016) предвиђенo
je проширење улице Краљевића Марка на деловима кат.парцела које су описане у диспозитиву ове
Одлуке.Ради реалзације плана,односно проширења улице Краљевић Марка потребно је прибављање делова
од кат.парцела 339, 2182 и 2183 КО Куршумлија, јер је на деловима парцела који се прибављају планом
предвиђено проширење улице Краљевића Марка. Руководећи се интересима локалне самоуправе и Планом
генералне регулације општине Куршумлија, Општинско веће је предложило скупштини доношење одлуке о
прибављању делова наведених непокретности.
Непокретности описане у диспозитиву ове Одлуке прибављају 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, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања иприкупљања писмених понуда, с обзиром да предметна непокретност својим карактеристикама
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једина одговара потребама општине Куршумлија у складу са потребама реализације Плана генералне
регулације, тако да је целисходност прибављања истих са аспекта интереса локалне самоуправе 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.
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018.године разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-13/2018
У Куршумлији дана: 14.02.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

7.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2014,
105/2014,104/216-др.З акон и108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07
и83/2014-др.З акон), 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, 7/11, 15/14 и 25/2015), а на предлог
Општинског већа општине Куршумлија. Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана
14.02.2018.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком, непокретности - земљишта у грађевинском подручју у КО Куршумлија и то:
1. Део од кат.парц.бр.4121површине 49 м² који ће убудуће ностити број 4121/2 уписана у листу
непокретности бр.4062 КО Куршумлија као приватна својина на име Николић Градимира Божислав
683/719, Максимовић Радована Миломир 18/719, Максимовић Десимира Љубинка 6/719, Максимовић
Славомира Весна 6/719 и Максимовић Славомира Војкан 6/719 сви из Куршулије.
2. Део од кат.парцеле 4120/3 површине 18м2 који ће убудуће носити број 4120/7 уписана у листу
непокретности бр. 2344 КО Куршумлија на име Максимовић Славомира Весна 1/3 и Максимовић
Славомира Војкан 2/3.
3. Део од кат.парцеле 4120/2 површине 16м2 који ће убудуће носити број 4120/8 уписан у листу
непокретности број 2344 КО Куршумлија на име Максимовић Славомира Весна 1/3 и Максимовић
Славомира Војкан 2/3.
4. Део од кат.парцеле 4120/4 површине 15м2 који ће убудуће носити број 4120/9 уписана у листу
непокретности број 2344 КО Куршумлија на име Максимовић Славомира Весна 1/3 и Максимовић
Славомира Војкан 2/3.
5. Део од кат.парцеле 4100 површине 2м2 који ће убудуће носити број 4100/2 уписана у листу
непокретности бр. 2344 КО Куршумлија на име Максимовић Славомира Весна из Куршумлије и
Максимовић Славомира Војкан 2/3.
6. Делови од кт.парцеле 4101 површине 13м2 који ће убудуће ностити број 4101/2 и део у површине
од 2м2 који ће убудуће носити број 4101/3 уписана у листу непокретности бр . 1548 КО Куршумлија на име
Вукашиновић Милоје Милисав.
7. Део од кат.парцеле 4102 у површини од 1м2 који ће убудуће носити број 4102/2 уписана у листу
непокретности бр. 2391 на име Мартиновић Милутина Славиша из Куршумлије.
8. Део од кат.парцеле 4106 у површини од 69м2 који ће убудуће носити број 06/2 уписана у листу
непокретности 2344 на име Максимовић Славомира Весна 1/3 и Максимовић Славомира Војкан 2/3.
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија из става 1 ове одлуке.
III. Прибављање предметних 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
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ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр.
24/2012, 48/2015 и 99/2015) у деловима који су власништво наведених лица .
IV. Предметне непокретности ће се прибавити закључивањем
Уговора о прибављању
непокретности који ће закључити Председник општине односно друго лице овлашћено за заступање
општине и извршити укњижба у катастру непокретности или спровођењем поступка експропријације.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Планом генералне регулације Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.35/2016 )предвиђенo
je проширење улице Његошеве на деловима кат.парцела које су описане у диспозитиву ове Одлуке. Ради
реа-лизације плана,односно проширења улице потребно је прибављање делова од кат.парцела 4121, 4120/3,
4120/2, 4120/4, 4100, 4101, 4101, 4102 и 4106 КО Куршумлија, јер је на деловима парцела који се прибављају
планом предвиђено проширење улице Његошеве. Руководећи се интересима локалне самоуправе и Планом
генералне регулације општине Куршумлија, Општинско веће је предложило скупштини доношење одлуке о
прибављању делова наведених непокретности.
Непокретности описане у диспозитиву ове Одлуке прибављају 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,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања иприкупљања писмених понуда, с обзиром да предметна непокретност својим карактеристикама
једина одговара потребама општине Куршумлија у складу са потребама реализације Плана генералне
регулације, тако да је целисходност прибављања истих са аспекта интереса локалне самоуправе таква да се
једино на тај начин може прибавити.
Стручна служба општине Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података за
закључење уговора односано 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.
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018.године. разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-14/2018
У Куршумлији дана 14.02.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

8.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011, 88/2014,
105/2014,104/216-др.З акон и108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07
и83/2014-др.З акон), 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, 7/11, 15/14 и 25/2015), а на предлог
Општинског већа општине Куршумлија. Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана
14.02.2018.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком, ради реконструкције локалног пута Баћоглава –Селиште ( депонија) и то:
1. Делови од кат.парц.бр.759 , 757, 755, 754, 753, 747, 913, 816 и 890 КО Баћоглава све уписане у
листу непокртности бр.14 као приватна својина на име Миленковић (Властимира) Славољуба.
2. Цела кат.парцела 756 и део од кат.парцеле 752 КО Баћоглава уписане у листу непокретности бр.
196 као приватна својина на име Стругаревић (Драгољуб) Мијајло.
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II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Баћоглава из става 1 ове одлуке.
III. Прибављање предметних 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)у деловима који су власништво наведених лица .
IV. Предметне непокретности ће се прибавити закључивањем
Уговора о прибављању
непокретности који ће закључити Председник општине односно друго лице овлашћено за заступање
општине и извршити укњижба у катастру непокретности или спровођењем поступка експропријације.
V. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Идејним пројектом реконструкције локалног пута Баћоглава – Селиште (депонија) предвиђена је
реконструкција пута на деловима катастарских парцела које су уписане у диспозитиву ове Одлуке. Ради
реализације идејног пројекта реконструкције локалног пута Баћоглава – Селиште потребно је прибављање
делова од катастарских парцела бр. 759, 757, 755,754, 753, 747, 913, 816 и 890 КО Баћоглава и целе
кат.парцеле 756 и део од кат.парц. 752 КО Баћоглава. Руководећи се интересима локалне самоуправе и
идејним пројектом реконструкције пута, Општинско веће је предложило скупштини доношење одлуке о
прибављању делова наведених непокретности.
Непокретности описане у диспозитиву ове Одлуке прибављају 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,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања иприкупљања писмених понуда, с обзиром да предметна непокретност својим карактеристикама
једина одговара потребама општине Куршумлија у складу са потребама реализације Плана генералне
регулације, тако да је целисходност прибављања истих са аспекта интереса локалне самоуправе таква да се
једино на тај начин може прибавити.
Стручна служба општине Куршумлија, као и комисија ће спровести поступак припреме података за
закључење уговора односано споразума о наканди 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.
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018.године. разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-15/2018
У Куршумлији дана: 14.02.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

9.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007, 83/14др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41.Статута Општине Куршумлија („Сл. лист Општине
Куршумлија“ бр. 22/2008, 8/09, 7/2011, 15/14 и 25/15) а на предлог Општинског већа Скупштине
Општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018
године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗГРАДЊИ-РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА БАЋОГЛАВА –СЕЛИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин изградње-реконструкције локалног пута
Баћоглава-Селиште –(депонија) и одређује се инвеститор реконструкције пута.
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Члан 2.
Као инвеститор изградње-реконструкције локалног пута Баћоглава-Селиште одређује се
Општина Куршумлија.
Члан 3.
Сва расположива пројектна документација коју је финансирао инвеститор за потребе
изградње наведеног пута послужиће за припремне радове у сврху експропријације ради
утврђивања јавног интереса за изградњу-реконструкцију локалног пута Баћоглава –Селиште као и
за доношење одговарајућих планских и других аката, сагласности и дозвола.
Члан 4.
Изградња – реконструкција локалног пута Баћоглава-Селиште извршиће се на деловима
катастарских парцела 759, 752, 755, 754, 753, 747, 923, 816 и 890 КО Баћоглава.
Члан 5.
На основу ове Одлуке и пројекта експропријације Општина Куршумлија ће поднети
предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист и за
потребе Општине Куршумлија а ради изградње – реконструкције локалног пута БаћоглаваСелиште у смислу члана 4 ове Одлуке .
Члан 6.
Ова одлука ступа на сснагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу Општине
Куршумлија.
Број I-01-16/2018
У Куршумлији дана 14.02.2018 година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

10.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14др.Закон и 101/16-др.закон) и члана 22. 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 14.02.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за
2017.годину.
II
Закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
III
Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви.

Број: I-02-17/2018
У Куршумлији, дана 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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11.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14др.Закон и 101/16-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 14.02.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за
2018.годину.
II
Закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
III
Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације општине Куршумлија и архиви.

Број: I-02-18/2018
У Куршумлији, дана 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

12.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 –
др.закон) и члана 120. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ број
22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015) а на предлог председника општине Куршумлија, Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О приступању измени и допуни Статута општине Куршумлија

Члан 1.
Усваја се предлог Председника општине и приступа се измени и допуни Статута
општине Куршумлија, у смислу поднетог предлога, а на основу члана 120.Статута општине
Куршумлија.
Члан 2.
Нацрт акта о измени Статута општине Куршумлија припремиће Комисија у
следећем саставу:
Миљан Радосављевић – начелник Општинске управе општине Куршумлија
Владан Јовановић – шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу
Наташа Миленковић – заменик секретара Скупштине општине Куршумлија.
Члан 3.
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Комисија из члана 2.ове одлуке припремиће нацрт Одлуке о измени и допуни
Статута општине Куршумлија у смислу поднетог предлога , а сходно члану 120.Статута
општине Куршумлија и доставити Општинском већу општине Куршумлија које ће утврдити
предлог одлуке и исти доставити Скупштини општине Куршумлија на усвајање .
Члан 4.
Ову одлуку доставити члановима комисије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.
Број: I-02-19
Дана: 14.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
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