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Лист излази према потреби.

1.
На основу члана 98.Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.47/2003) ,члана 48.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) и члана 18 Пословника о раду Општинског већа (Сл.лист
општине Куршумлија број 29/04)Општинско веће општине Куршумлија доноси
ПЛАН ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ ОБЈЕКАТА
НА ЛОКАЦИЈИ СТАМБЕНИ БЛОК ''РАСАДНИК''
К.П. 797/1 КО КУРШУМЛИЈА
Овим планом ближе се дефинишу:
Правила уређења:
1.
2.

На поменутој локацији планира се израда –бетонирање платоа димензија 5 x 8 м за постављање
мањих објеката
Комунално опремање локације извршиће се по посебним техничким условима комуналних
дистрибутера (електрика,водовод,канализација..)

Правила грађења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мањи монтажни објекти / киосци намењени су обављању терцијерних делатности (трговнинска
радња,мењачница,занатство и услуге,...) без пратећих садржаја (магацини,канцеларије...)
Објекти се постављају на бетонском платоу као слободностојећи.Линија постављања је на 1 м од
спољне ивице тротоара Топличке улице.
Максимална површина појединачног објекта у основи је 16м2,односно 4 x 4 спратности П.
Забрањена је свака каснија доградња,надоградња и проширење објеката.
Приступ објектима је са тротоара Топличке улице.
Изглед и положај објекта дефинисаће се извођачким решењем одобреним од стране Општинске
управе СО-е Куршумлија.

Графички део:
1.

Саставни део овог плана чини графички прилог –План постављања мањих објеката на локацији
Стамбени блок''Расадник'' к.п.797/1 КО Куршумлија

Овај план постављања ступа на снагу осмог дана о д дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија .

Број II-353-10/2008
У Куршумлији.15.08.2008 године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
Лакић Зоран,дипл.правник,ср.
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2.
На основу члана 56.став 1,а у вези са чланом 46.став 1.тачка 7.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник
РС број 129/07),члана 64.Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 5/02,9/03,08/07) и
члана 18.Пословника о раду Општинског већа (Сл.лист општине Куршумлија број 29/04),Општинско веће на
седници одржаној 15.08.2008 године донело је

OДЛУКУ

1.

ДА СЕ распише јавни оглас за постављење Начелника општинске управе Општине Куршумлија за
период од 5 година.

2.

За Начелника општинске управе општине Куршумлија поставиће се лице са завршеним Правним
факултетом (дипл.правник),положеним испитом за рад у органима државне управе и најмање 5 година
радног искуства у струци.

3.

Јавни оглас објавити у једном од дневних листова или у огласним новинама Националне службе за
запошљавање 'Послови''.
Кандидат који се буде пријавио на јавни оглас мора да достави уверење о држављансту,извод из
Матичне књиге рођених,уверење о здравственој способности,оверен препис дипломе,уверење од
надлежног суда да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,уверење о
положеном стручном испиту или уверење о положеном правосудном испиту и доказ о радном
искуству.

4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

5.

Одлуку доставити персоналној служби,Начелнику опш.управе и архиви.
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Лакић Зоран,дипл.правник,ср

Страна 141

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Бroj 19

15.08.2008

С А Д Р Ж А Ј

1.
2.
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