Страна 165 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 10

Датум: 29.08.2014.гпдине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2014 БРОЈ 10

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи /Сл.гласник РС р.129/07/,шл. 49.
Закпна п јавнпј свпјини /Сл.гласник РС брпј 31/13, 88/13/, шл. 61. Статута Опщтине Курщумлија
/Сл. лист Опщтине Курщумлија бр.22/08 8/09, 7/011/ и шл.18. Ппслпвника п раду Опщтинскпг
већа /Сл. лист Опщтине Курщумлија бр. 3/09/ Опщтинскп веће Опщтине Курщумлија на
седници пдржанпј дана 28.08.2014.гпдине, дпнелп је
О Д Л У К У
п прпмени намене ппслпвнпг прпстпра
Овпм пдлукпм меоа се намена ппслпвнпг прпстпра, у јавнпј свпјини Опщтине
Курщумлија и тп:
-ппслпвни прпстпр, у ул. Вука Карчића бр. 22, на кат. пар. 5059 КО Курщумлија, ппврщине
56м2. и
-ппслпвни прпстпр, у ул. Палих бпраца бр 31, и тп први спрат зграде на кат. пар. 4841 КО
Курщумлија, , кпји се састпји пд укупнп 9 прпстприја.
Наведени ппслпвне прпстприје престају да буду кпмерцијалне неппкретнпсти и ппстају
некпмерцијалне и исте ће се кпристити за пптребе смещтаја директих и индиректих бучетских
кприсника.
Образлпже ое
Какп се ппјавила пптреба да се нађу прпстприје за рад Службе за ппљппривреду
Опщтине Курщумлија, кап и Дирекције за изградоу Опщтине Курщумлија, тп је билп пптребнп
да наведене ппслпвне прпстприје прпмене намену и ппстану некпмерцијалнпг карактера какп
би се у оих сместиле наведене службе.
Схпднп шл. 22. став 8 Одлуке п ппслпвнпм прпстпру Опщтине Курщумлија бр. I-0258/014 пд 08.04.2014.гпдине предвиђенп је да акп закуппдавцу ппслпвни прпстпр буде
пптребан за пствариваое права и дужнпсти јединице лпкалне сампуправе, пднпснп оених
пргана или прганизација шији је пна псниваш, директним или индиректним кприсницима
бучета и тиме исте престану да буду кпмерцијалне неппкретнпсти, щтп је пвпм Одлукпм и
ушиоенп.
Ова пдлука ступа на снагу у рпку пд 8 дана пд пбјављиваоа у Службенпм листу
Опщтине Курщумлија.

Брпј: II-02-112/2014-5
У Куршумлији, 28.08.2014.гпдине
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радпљуб Видић дипл.ецц
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