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Датум: 14.08.2018.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018 БРОЈ 15

Лист излази према
потреби

КУРШУМЛИЈА

1. ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈАНУАР-ЈУН 2018 ГОДИНЕ
Прилог 1.
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2018.ГОДИНЕ (РЕБАЛАНС 1)
Прилог 2.
3.
На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016) и члана 41. Статута општине Куршумлија
(„Службени лист општине Куршумлија”, број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018)
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018. године, усвојила је

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
У Кадровском плану Општинске управе, општинског правобранилаштва, стручним
службама и посебним организацијама општине Куршумлија за 2018.годину, у ставу II
Планирани број запослених за 2018. годину, врше се следеће измене, тако да сада гласи:
II Планирани број запослених за 2018. годину:
Службеник на положају

1

Службеници
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

Број службеника
14
15
4
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Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

15
2
16
3

Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број намештеника
4
11

Датум: 14.08.2018.године

4. Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Стручна спрема
ВСС
ВШС
ССС

Број извршилаца
3
1
3

Образложење
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи,Општинском правобранилаштву,стручним службама и посебним орагизацијама
општине Куршумлија који је усвојен од стране Општинског већа општине Куршумлија
09.12.2016.године систематизована су радна места за 85 запослених у Општинској управи,
од тога 1 службеник на положају, 69 службеника и 15 намештеника и један функционер у
Правобранилаштву општине Куршумлија.
Чланом 78.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.21/16) је предвиђено да се измена Кадровског плана може
вршити у случају измене Одлуке о буџету.
Чланом 77.став 3 одређено је да Кадровски план у јединици локалне самоуправе
усваја Скупштина Општине истовремено са усвајањем Одлуке о буџету.
Број: I-02-92
У Куршумлији, дана: 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинства,с.р.

4.
На основу члана 59.и 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и
члана 20 и 41.Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09,
7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
14.08.2018.године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2018.годину бр.1616 од 06.08.2018.године.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III

Решење доставити: Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“, рачуноводству и архиви.
Број: I-02-93
У Куршумлији, дана 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

5.
На основу чл. 6 став 1 тачка 3 и чланова 11-18 Закона о финансирању локалне саоуправе
/Сл.гласник Р Србије бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17/ и
члана 32 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи /Сл. гласник Р Србије бр. 129/07, 83/14/
,Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IУ-о 90/2017 од 27.07.2018.г и чл. 41 Статута Општине
Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија“ бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14, 25/15/ и 05/18) на
предлог Општинског већа Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана
14.08.2018.године, донела је
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
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У Одлуци о локалним комуналним таксама (Сл. лист општине Куршумлија бр. 20/14, 25/15,
26/15-пречишћен текст,46/16 и 24/17) у Тарифном броју 4 алинеја 9 , у табели испод наведене
алинеје брише се редни број 8.
Остали редни бројеви у табели се мењају тако да досадашњи редни број 9 постаје 8,
редни број 10 постаје 9, редни број 11 постаје 10, редни број 12 постаје 11, редни број 13 постаје
12 и редни број 14 постаје 13.
у Тарифном броју 4 мења се „НАПОМЕНА“ за тарифни број 4 и гласи:
„Такса по овом тарифном броју утврђују се у дневном износу ( осим за тенде ).
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од
стране Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије а по
предходно издатом одобрењу Општинске управе- Одељења за привреду и економски развој.
Таксу из алинеје 4 овог тарифног броја, не плаћа Општина за постављање забавних
објеката на јавној површини.
Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак
одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, достави Општинској
управи - Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије.
-

За правна лица: ПИБ, Матични бр., текући рачун, делатности и тачна адреса седишта
правног лица .
- За физичка лица: ПИБ, Матични бр., текући рачун, број л.к. и назив радње са тачном
адресом и делатност
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то :
-

У случају коришћења простора на јавној површини из алинеје 1,2,3 и 4- овог тарифног
броја, такса се плаћа месечно до 15 ог у месецу за предходни месец, осим коришћења
до 30 дана, где се такса плаћа у пуном износу.
- У случају коришћења простора на јавној површини из алинеје 5,6 , 7 и 8 такса се плаћа
у целости.
Сва правна и физичка лица која користе јавне површине за постављање летњих башти,
продају робу и тенди истовремено, плаћају таксу само за постављање летњих башти- односно
продају робе, док користе јавну површину за постављање летњих башти – односно продају робе .
Уколико наставе коришћење јавне површине за постаљање тенди а ослободе јавну површину
плаћају такасу само за постаљање тенди.“
Члан 2.
У осталим деловима Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу Општине
Куршумлија .
Број: I-02-94
У Куршумлији, дана 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић инг. машинства,с.р.

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 120. Статута општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“ број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015, 5/18) а на предлог председника
општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018.
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, ради усклађивања са Законом о
изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, на начин и у поступку утврђеним
Законом о локалној самоуправи и статутом општине Куршумлија.
Члан 2.
Именује се Комисија у следећем саставу:
1. Миљан Радосављевић – начелник Општинске управе општине Куршумлија
2. Владан Јовановић – шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу
3. Наташа Миленковић – заменик секретара Скупштине општине Куршумлија
Члан 3.
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.
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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-02-95
Дана: 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.

7.
На основу одредби члaна 77.ст.1.Закона о приватизацији ('''Службени гласник РС'',
бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење), члана 67. став 4. тачка 3.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС'', бр.
80/02...108/16), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС'',
бр.104/09...83/14), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/2018-1 од
19.04.2018. и чланова 15. став 1. тачка 26. и 41. Статута општине Куршумлија (Сл. Лист
општине Кушрумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018), а у складу са
Дописом Пореске управе број ЦВП-433-19-9612/2018-К6013 од 07.16.2018.године,
Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 14.08.2018. године
доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ
КУРШУМЛИЈА У УДЕО ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КАПИТАЛУ СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“ А.Д. ВРАЊЕ У
ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
Скупштина општина Куршумлија је сагласна да се потраживања општине
Куршумлија од субјекта приватизације привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање, (у даљем
тексту: Субјекат приватизације) матични број 07105681, ПИБ 100549457, по основу
неплаћеног припадајућег дела јавних прихода општини Куршумлија у износу од
430.245,40 динара на дан 31.12.2017. године са припадајућом каматом до 19.04.2018.
године, у случају усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације (удаљем
тексту:УППР), конвертују у трајни улог у капиталу Субјекта приватизације, у случају
усвајања УППР.
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Члан 2.
Скупштина општина Куршумлија је одобрава да се изврши конверзија
потраживања општине Куршумлија од субјекта приватизације, по основу неплаћеног
припадајућег дела јавних прихода општини Куршумлија у износу од 430.245,40 динара на
дан 19.04.2018. године, у случају усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације
(удаљем тексту:УППР).
Члан 3.
Износ за конверзију је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05
Број: 023-3611/2018-1 од 19.04.2018. и Записником о стању дуга на дан 31.12.2017. године
са припадајућом каматом до 19.04.2018. године број ЦВП-433-12-3673/2017-Ј6013 од
04.06.2018. године.
Члан 4.
Конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. 12.2017. године са
припадајућом каматом до 19.04.2018. године претварају се у трајни улог општине
Куршумлија у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање, по основу неизмирених
уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног
Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Члан 5.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује
испуњеност услова у складу са чланом 77. ст.1. Закона о приватизацији (''Службени
гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење):
1. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-3611/2018-1 од 19.04.2018.
2. Записник о стању дуга на дан 31.12.2017. године са припадајућом каматом
до 19.04.2018. године број ЦВП-433-12-3673/2017-Ј6013 од 04.06.2018. године.
3. Допис Министарства финансија, Пореске управе, Сектораза наплату број::
ЦВП-433-19-9612/2018-К6013 од 07.16.2018.године и
Члан 6.
Одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској
управи и субјекту приватизације.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
Број: I-02-96
У Куршумлији,14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.
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8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 и
83/014 – др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Локални Акциони план за младе 2018-2021. године који је саставни део
ове одлуке.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III

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

Број: I-02-97
У Куршумлији, дана 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
Прилог 3

9.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 и
83/014 – др.закон и 101/16-др.закон), и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Акциони план за остваривање родне равноправности 2018-2020.године
који је саставни део ове одлуке.
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II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III

Одлуку доставити: Комисији за унапређивање родне равноправности и архиви.

Број: I-02-98
У Куршумлији, дана 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
Прилог 4

10.
На основу члана 32. Став 1. Тачка 19). Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.
129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др закони 47/2018) и члана 41. Став 1 тачка 26. Статута
општине Куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија бр 22/2008, 8/2009, 7/2001, 15/2014 и
25/2015). Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018. године донела
је :

ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена Куршумлија у називу рукометног клуба Куршумлија,
досадашњег рукометног клуба „Планинка Куршумлија“.
2. Ово решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија .
3. Решење доставити рукометном клубу и архиви.
Број: I-02-99
У Куршумлији, дана: 14.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства,с.р.

11.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3,
105/2014-3, 104/2016-6 (др. закон), 108/2016-10 и 113/2017-228), члана 32. Закона о локалној самоуправи,
(Сл.гласник РС бр. 129/2007-41, 83/2014-22 (др. закон), 101/2016-9 (др. закон) и 47/2018-3), Члана 2 став 1.
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Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 16/2018-3), и члана 41
Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и
5/2018), а на предлог Општинског већа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија на својој
седници одржаној дана 14.08.2018.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности из јавне својине, под
условима прописаним овом Одлуком, кат.парц.бр. 4829 КО Куршумлија и то 3/12 земљиште под зградомобјектом пов.62м2 и земљиште уз зграду-објекат пов. 87м2 и 3/12 стамбено- пословне зграде која је у јавној
свјини Општине Куршумлија уписана у листу непокретноти бр. 44.
II. Одобрава се отуђење непокретности у КО Куршумлија катастарске парцеле 4829 КО
Куршумлија – 3/12 земљишта под зградом-објектом пов.62м2,земљишта уз зграду-објекат пов.87м2 и 3/12
стамбено-пословне зграде јавна својина Општина Куршумлија уписана у листу непокретности бр. 44..
III. Отуђење предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. Закона о
јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3, 104/2016-6 (др. закон), 108/2016-10 и
113/2017-228), и
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини,односно,прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (л. Гласник РС бр. 16/2018-3), ).
IV. Уговор о отуђењу 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.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Аксентијевић Славиша из Куршумлије као сувласник кат.парцеле 4829 КО Куршумлија са уделом
од 9/12 обратио се Општини Куршумлија са захтевом од 10.01.2018 године да му се омогући куповина дела
кат.парцеле и дела стамбеног објекта који се налази на наведеној парцели у складу са законом
Општинско веће општине Куршумлија поднети захтев уступило је Одељењу за привреду да сачини
извештај о стању у којем се налазе непокретности за које је поднет захтев за куповину.
Стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој је сачинила извештај бр. 01-354сл од 23.7.2018 године у којем је утврдила следеће:
Да се катастарска парцела налази у Улици Косовској бр. 28 и да је према подацима из катастра
уписана у листу непокретности бр. 44 КО Куршумлија и да је Општина Куршумлија власник стана на
спрату са реалним уделом у односу на целу зграду од 3/12 у приземљу зграде је пословни простор односно
локал у приватној својини Николић Добриле,Тодоровић Раденка и Филиповић Јелене. Кат.парцела 4829 у
листу непокретности је уписана на Општину Куршумлија у идеалном уделу од 3/12 као јавна својина
.Предметна зграда је легална и грађена је пре доношења прописа о изградњи. Стамбено пословна зграда
заједно са зградом на суседној кат.парцели 4830 је стара зграда изграђена пре доношења прописа о
изградњи, зграда је изграђена од слабог материјала са дрвеном конструкцијом и испуњена је ситном циглом
и блатом. Век трајања зграде је прошао тако да су свака улагања у санацију и обнову зграде неисплатива јер
је конструкција слаба и да стамбени простор у власништву Општине Куршумлија неиспуњава ни
минималне услове за безбедно коришћење.
Према постојећем урбанистичком плану на парцели није предвиђена изградња објеката јавне
намене , односно јавних површина из члана 2 тачка 9 Закона о планирању и изградњи нити објекта јавне
намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инстраструктурни објекти, објекти за потребе
државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе.
Удео који је укњижен на Општину Куршумлија неможе се издвојити из целине и много је мањи у
односу на остале сувласнике тако да Општина нема никаквог интереса да даље користи предметне
непокретности и једино решење је отуђење истих.
Општинско веће Општине Куршумлија на седници одржанј 08.08.2018године разматрало је
извештај стручне службе и донело је закључак којим је предложило Скупштини општине Куршумлија да
донесе Одлуку о отуђењу предметних непокретности.
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Број: I-02-100
У Куршумлији дана 14.08.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА

Датум: 14.08.2018.године

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

12.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3,
105/2014-3, 104/2016-6 (др. закон), 108/2016-10 и 113/2017-228), члана 32. Закона о локалној самоуправи,
(Сл.гласник РС бр. 129/2007-41, 83/2014-22 (др. закон), 101/2016-9 (др. закон) и 47/2018-3), Члана 2 став
1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 16/2018-3), и члана 41
Статута општине Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и
5/2018), а на предлог Општинског већа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија на својој
седници одржаној дана 14.08.2018.године. доноси
ОДЛУКУ
I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање непокретности, под условима
прописаним овом Одлуком и тo кат.парц.бр.1558/5 ливада 5 класе и кат.парцела бр.1558/6 ливада 5 класе обе
уписане у листу
непокретности
бр.233 КО Данковиће као приватна својина на име
Кузмановић(Правдољуба) Јелице и Кузмановић (Правдољуба) Јулка по ½., ради формирања градског
гробља“Ново гробље“у село Данковиће у складу са просторним планом локалне самоуправе
Куршумлије(„СЛ лист Општине Куршумлија“ бр.6/2015).
II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Данковиће и то кат.парцела 1558/5 и 1558/6 ливада 5 класе
уписане у листу непокретности бр. 233 на име Кузмановић (Правдољуб ) Јелица и Кузмановић (Правдољуб )
Јулка на по ½ обе из Куршумлије .
III. Прибављање предметне непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. Став 4. Закона о јавној
својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3, 104/2016-6 (др. закон), 108/2016-10 и
113/2017-228), и Члана 3. став 1. Тачка 1. Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (Сл. Гласник РС бр. 16/2018-3 ).
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.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Просторним планом јединице локалне самуправе Куршумлија („Сл. Лист Општине Куршумлија бр.
6/2015) и ранијим урбанистичким пројектом обухваћене су предметне парцеле за формирање градског
гробља под називом „Ново гробље“ у селу Данковићу. Већина катастарских парцела које су предвиђене за
формирање градског гробља су откупљене од стране Општине Куршумлија само су остале ове две парцеле
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Датум: 14.08.2018.године

које су саставни део градског гробља. Ради реализације плана у целини, Општинско веће је предложило
скупштини доношење одлуке о прибављању и 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 односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда, с обзиром да предметне непокретности својим карактеристикама једино одговарају
потребама општине Куршумлија у складу са потребама реализације Просторног плана, тако да је
целисходност прибављања истих са аспекта интереса локалне самоуправе таква да се једино на тај начин
могу 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 14.08.2018године. разматрала је
предлог Општинског већа, и сматра да је исти оправдан и одлучила је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: I-02-101
У Куршумлији дана 14.08.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић инг.машинства,с.р.

13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14
др.Закон и 101/2016-др.Закон) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/14, 25/15 и 5/18), а у вези са чл.14 ст.2 Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и
55/2014, 96/2015 – др.Закона и 9/2016 – одлука УС) Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 14.08.2018.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице
Куршумлија у периоду јануар 2018 – јун 2018.године.

II

Овај закључак објављивити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

Број: I-02-102
У Куршумлији, дана 14.08.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић,инг.машинства,с.р.
Прилог 5
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14.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи став (Сл. гласник РС бр. 129/2007, 83/14- др.
закон и 101/16-др. закон) и члана 41 Статута Општине Куршумлија („Сл. Лист Општине Куршумлија бр.
22/2008, 8/09, 7/2011, 15/14,25/15 и 5/18) а на предлог Општинског већа Скупштине општине Куршумлија,
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 14.08.2018 године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗГРАДЊИ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ОТПАДНИХ ВОДА У КО ЛУКОВО
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин изградње Главног колектора отпадних вода у Лукову и
одређује се инвеститор изградње колектора.
Члан 2.
Као инвеститор изградње Главног колектора отпадних вода одређује се Општина Куршумлија.
Члан 3.
Сва расположива документација коју је финансирао инвеститор за потребе изградње колектора
отпадних вода послужиће за припремне радове у сврху експропријације ради утврђивања јавног интереа за
изградњу Главног колектора отпадних вода у Лукову као и за доношење одговарајућих планских и других
аката, сагласности и дозвола.
Члан 4.
Изградњом Главног колектора отпадних вода у Лукову извршиће се на деловима катастарских
парцела 2308, 2306,2305/1, 2304, 2298, 2297/1,2297/2, 2744, 2343, 2342, 2341, 2339, 2741/1, 2441, 2444, 2445,
2446, 2442, 2455, 2458, 2745, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2557,
2558, 2559, 2560, 2741 и 2522/1 КО Луково.
Члан 5.
На основу ове одлуке и пројекта експропријације Општина Куршумлија ће поднети предлог Влаи
Републике Србије за утврђивање јавног интереса за експорпријацију за корист и потребе Општне
Куршумлија а ради изградње Главног колектора отпадних вода у Лукову у смислу чл. 4 ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у службеном листу Општине Куршумлија.
Број: I-02-103
У Куршумлији дана 14.08.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШЛИЈА

Страна

135

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 15

Датум: 14.08.2018.године

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

15.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УО ПРОЈЕКТА „ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА“
Прилог 6

16.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРЕМА КОНЗОРЦИЈСКОМ УГОВОРУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА“
Прилог 7

17.
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА IУо-90/2017
Прилог 8
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