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КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број II-0250/2021-1 од 16.7.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације
(„Службени лист општине Куршумлија“ број 31/21), на предлог Комисије за за реализацију
мера енергетске санације општине Куршумлија од 29.07.2021. године, а у вези са службеним
Мишљењем Министарства рударства и енергетике – Сектора за енергетску ефикасност и
топлане бр. II-311-1 од 29.07.2021. године, Општинско веће општине Куршумлија на својој
седници одржаној дана 29.07.2021. године доноси следећу
ОДЛУКУ
1. Продужава се рок за достављање пријава по јавном позиву за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима бр. II-0250/2021-2 од 16.07.2021. године за 7 дана.
2. Нови рок за подношење пријава је 09.08.2021. године.
3. Одлуку о продужењу рока за достављање пријава објавити у „Службеном листу
општине Куршумлија“ и на званичном сајту општине Куршумлија.
Број: II-02-52/2021-1
Датум: 29.07.2021.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц ср.

2.
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/2016
и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана 66. Став 1. Тачка 4. Статута општине Куршумлија
(Сл.лист општине Куршумлија број 6/2019) и члана 18. и 21. Пословника о раду Општинског
већа (Сл.лист општине Куршумлија број 3/09), Општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној 29.07.2021 године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ПОНИШТАВА СЕ неправоснажно Решење одељења за опште послове и
друштвене службе Скупштине општине Куршумлија бр. 03-1923/1 од
07.10.1969. године.
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2. Ово Решење, представља основ за успостављање права јавне својине општине
Куршумлија у катастру непокретностима уписаним на кат. парц. бр. 5124/1
КО Куршумлија у складу са Законом о јавној својини.
3. Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија.
4. Решење доставити Правобранилаштву општине Куршумлија, Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије, РГЗ СКН Куршумлија, а
објављивањем у Службеном листу се врши јавно достављање у смислу члана
78. ЗУП-а из разлога из става 1. тачка 1. тог члана.
Образложење
Одељење за опште послове и друштвене службе Скупштине општине Куршумлија
донело је Решење бр. 03-1923/1 од 07.10.1969. године о уступању целокупне пословне и
стамбене зграде која се налази у ул. Косовској бр. 17 у Куршумлији, постојећа кат. парц. бр.
272 КО Куршумлија и води се по пос. листу бр. 65.
Предметно Решење донето од стране ненадлежног органа и без мишљења јавног
правобраниоца, супротно Законски прописима (Законом о промету земљишта и зграда – „Сл.
лист СФРЈ 43/65, 57/65 И 17/67“) и никада није достављено јавном правобраниоцу, што је
била законска обавеза.
У поступку вршења надзора над радом општинске управе утврђено је да је
наведено решење донето од стране ненадлежног органа и без правног основа, осносно нису
испоштоване одредбе тада важећих Закона о промету земљишта и зграда – „Сл. лист СФРЈ
43/65, 57/65 И 17/67“, нити је било могуће извршити отуђење непокретности из друштвене
својине. Такође, ставом 1. Диспозитива се не наводи на који начин се врши уступање и који је
обим права који се уступа.
Предметно Решење не поседује жиг правоснажности, нити се исто може
оправоснажити с обзиром да нема доказа да је достављено јавном правобраниоцу и другим
надлежним органима, што је била законска обавеза.
Из свега напред наведеног, Општинско веће општине Куршумлија је по
службеној дужности у вршењу права надзора одлучило је као у диспозитиву Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења није дозвољено право жалбе. Незадовољна
странка може против овог Решења покренути управни спор у року од 30 дана од дана
његовог објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.
Број II-02-52/2021-3
У Куршумлији,29.07.2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р
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