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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2013 БРОЈ 9

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана
61.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 7/011)шлана
18.Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09)и шлана 2.
Одлуке п јавним паркиралищтима(Сл.лист ппщтине Курщумлија бр.7/2005, 4/2013 и
8/2013),Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 11.07.2013.гпдине,
дпнелп је

ПДЛУКУ
I.

ППВЕРАВАЈУ СЕ ппслпви прганизпваоа, пдржаваоа, кприщћеоа и управљаоа
јавним паркиралищтима на теритприји ппщтине Курщумлија ЈП Дирекцији за
изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппщтине
Курщумлија, у складу са Закпнпм и Одлукпм п јавним паркиралищтима ппщтине
Курщумлија.

II.

Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.

III.

Одлуку дпставити: Дирекцији за изградоу, ЈПКД „Тпплици“ Курщумлија,
рашунпвпдству СО-е и архиви.
Брпј: II-02-126/2013-2
У Курщумлији, 11.07.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана
61.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 7/011)шлана
18.Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09),Опщтинскп
веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 11.07.2013.гпдине, дпнелп је

Пдлуку п расписиваоу јавнпг пгласа за закуп ппвршина јавне намене за ппстављаое кипска
Члан 1.
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Овпм Одлукпм пдређује се расписиваое јавнпг пгласа за јавнп надметаое за закуп
ппврщина јавне намене за ппстављаое кипска.
Члан 2.
Лпкације ппврщина јавне намене кпје се издају у закуп за ппстављаое кипска пдређују се
Планпм ппстављаоа кипска на јавним ппврщинама.
Члан 3.
Јавнп надметаое на пснпву јавнпг пгласа пдређује се кап врста ппступка.Накпн
заврщенпг ппступка јавнпг надметаоа и дпнпщеоа кпнашне Одлуке Опщтинскпг већа п дпдели
лпкације, Угпвпр п закупу се закљушује са Дирекцијпм за изградоу ппщтине Курщумлија кпја
врщи и наплату закупнине у складу са Одлукпм п ппстављаоу кипска и стара се п спрпвпђеоу
Угпвпра.
Члан 4.
Ппврщине јавне намене издају се на рпк пд 3(три)гпдине, према плану ппстављаоа
кипска кпји је саставни деп пве Одлуке.
Члан 5.
Висина ппшетнпг изнпса закупнине пдређује се у изнпсу пд 700,пп динара пп м2 у
центру града-пет лпкација парк према улици Кпспвскпј, 500,пп динара у центру града –на две
лпкације дп градскпг парка у ул.Вука Карачића и щест лпкација у сампм градскпм парку и
300,пп динара за све пстале утврђене лпкације.
Гарантни изнпс се утврђује у висини пд 10.000,пп динара.
Брпј: II-02-126/2013-3
У Курщумлији, 11.07.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

На пснпву шлана 46.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана
61.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09 и 7/011)шлана
18.Ппслпвника п раду Опщтинскпг већа („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.3/09),Опщтинскп
веће ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 11.07.2013.гпдине, дпнелп је
РЕШЕОЕ
П именпваоу Ппштинскпг штаба за жетву за 2013.гпдину

I.

ИМЕНУЈЕ СЕ Штаб за жетву за 2013.гпдину за ппщтину Курщмлија у следећем
саставу:
1. Радпљуб Видић,председник Штаба за жетву-председник Опщтинскпг већа
2. Снежана Радпвић, шлан-щеф Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј
3. Живка Вељпвић, шлан-щеф Одељеоа за непривредне делатнпсти и ппщту
управу
4. Радисав Миленкпвић, шлан-представник ОУП Курщумлија-нашелник
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5. Милпван Алексић, шлан-представник ппщтинскпг пргана за прекрщаје-судија
II.

Задатак ппщтинскпг Штаба за жетву је да прганизује и прати ппслпве жетве и
врщидбе на ппдрушју ппщтине Курщумлија и да у складу са ппщтинскпм Одлукпм
предузима пптребне мере и радое.

III.

Овп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

IV.

Рещеое дпставити:именпванима и архиви.

Брпј: II-02-126/2013-4
У Курщумлији, 11.07.2013.гпдине
ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
Пп изврщенпм сравоеоу са извпрним текстпм, утврђенп је да се у Одлуци Скупщтине
ппщтине Курщумлија бр.I-02-108/2013 пд 21.06.2013.гпдине, кпја је пвјављена у Службенпм
листу ппщтине Курщумлија бр.8/2013 дана 24.06.2013.гпдине ппткрала грещка па се даје
ИСПРАВКА
Пдлуке бр.I-02-108/2013-118 пд 21.06.2013.гпдине

У ташки I и II Одлуке бр.I-02-108/2013 пд 21.06.2013.гпдине, ппсле реши „ДОО МК
„7.Јули“ Курщумлија шији је следбеник Република Србија пп пснпву стешаја у реалнпм уделу пд
„ уместп брпја 2041/2292 треба да стпји брпј 123/2292, и ппсле реши „и Милан Обрадпвић из
Курщумлије у реалнпм уделу пд „ уместп брпј 123/2292 треба да стпји брпј 128/2292.
Ову исправку пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија.

Брпј: I-02-108/2013-118-И
Датум: 15.08.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА,
Драган Видић,дипл.прав.с.р.
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