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Датум: 26.03.2013.гпдине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2013 БРОЈ 4

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

II.
III.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈП“Дирекције за изградоу, урбанизам,
планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве ппштине Куршумлија“ бр.I282/2013 пд 20.03.2013.гпдине за 2012.гпдину.
Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Закључак дпставити: ЈП“Дирекцији за изградоу ппштине Куршумлија“,
рачунпвпдству и архиви.
Брпј:I-02-41/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.
II.
III.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Туристичке прганизације ппштине Куршумлија
бр.14 пд 23.02.2013.гпдине за 2012.гпдину.
Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Закључак дпставити: Туристичкпј прганизацији ппштине Куршумлија,
рачунпвпдству и архиви.
Брпј:I-02-42/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
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ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Дпма здравља у Куршумлији бр.426 пд
05.03.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Закључак дпставити: Дпму здравља, рачунпвпдству и архиви.

III.

Брпј:I-02-43/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,профс.р..
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Центра за спцијални рад „Бпрпвоак“ Куршумлија,
за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Закључак дпставити: Центру за спцијални рад „Бпрпвоак“, рачунпвпдству и
архиви.

III.

Брпј: I-02-44/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Црвенпг крста Куршумлија за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Црвенпм крсту Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-45/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Сппртскпг савеза Куршумлија за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Сппртски савез Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј:I-02-47/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду ПШ“Милпје Закић“ из Куршумлије за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: ОШ“Милпје Закић“, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-46/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Гимназије Куршумлија бр.217 пд
04.3.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Гимназији Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
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Брпј: I-02-48/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Екпнпмске шкпле у Куршумлији за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Екпнпмскпј шкпли Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-49/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Пснпвне шкпле „Дринка Павлпвић“ у Куршумлији
бр.04-3817 пд 26.02.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Закључак дпставити: ОШ“Дринка Павлпвић“ Куршумлија, рачунпвпдству и
архиви.
Брпј: I-02-50/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

III.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Канцеларије за рурални развпј Куршумлија
бр.2/2013 пд 27.02.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
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Закључак дпставити: Канцеларији за рурални развпј Куршумлија,
рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-51/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈП СПЦ Кушумлија, бр.74 пд 19.03.2013.гпдине, за
2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: ЈП СПЦ Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-40/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Гпран Бпјпвић,прпф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Канцеларије за младе Куршумлија за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Канцеларији за младе, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-39/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси

Страна 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4

Датум: 26.03.2013.гпдине

ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду Нарпдне библиптеке Куршумлија бр.4/2013 пд
05.3.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Нарпднпј библиптеци, рачунпвпдству и архиви.

Брпј: I-02-38/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду ЈКПД “Тпплица“ Куршумлија бр.283 пд
05.03.2013.гпдине, за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: ЈКПД“Тпплица“ Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-37/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 22.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ Извештај п раду ДВ “Сунце“ Куршумлија за 2012.гпдину.

II.

Овај закључак ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: ДВ „Сунце“ Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-36/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС,
бр.129/2007),и члана 41.став 1.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине
Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине
Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм ппслпваоа Јавнпг предузећа за пбављаое
кпмуналних делатнпсти Куршумлија из Куршумлије за 2013.гпдину.

II.

Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппштине Куршумлија.

III.

Одлуку дпставити: ЈПКД“Тпплици“, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-41/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм ппслпваоа Ј.П.СПЦ“Куршумлија“ из
Куршумлије за 2013.гпдину.

II.

Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппштине Куршумлија.

III.

Одлуку дпставити: ЈП СПЦ „Куршумлија“, рачунпвпдству и архиви.
Брпј:I-02-35/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву члана 59 сдтав 1 Закпна п лпкалнпј сампуправи /Сл.Гласник РС бр. 129/2007
и члана 80 Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине бр. 22/8,3/09 и 7/011) на предлпг
Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана
25.03.2013.гпдине, дпнела је:
ПДЛУКУ
П измени и дппуни Пдлуке у Ппштинскпј управи ппштине Куршумлија
У Одлуци o прганизацији Општинске управе ппштине Куршумлија бр.I-02-55/2009 oд
27.11.2009.г.(Сл.лист ппштине Куршумлија бр. 8/2009) врши ће се следеће измене и дппуне;
Члан 1.
У члану 10 Одлуке ппсле става 1 дпдаје се став 2 кпји гласи:
У пквиру Одељеоа за друштвене делатнпсти и ппшту управу пбразује се нарпдна
канцеларија председника ппштине.
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Члан 2.
У члану 13 тачка 1 се брише а тачка 2 меоа се и гласи:
Месна канцеларија Грабпвница са седиштем у Грабпвници за насељена места:
Грабпвница, Дединац, Кпсмача, Крчмаре, Маричиће, Барлпвп, Бпгујевац, Гпрое Тпчане, Дпое
Тпчане и Нпвп селп.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Брпј: I-02-54/013
У Куршумлији, 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гпран Бпјпвић, прпф.с.р.
На пснпву члана 2. Став 3. Тачка 7. Закпна п кпмуналним делатнпстима (Сл.гласник РС
бр. 88/2011) и члана 41 Статута Општине Куршумлија (''Службени лист Општине Куршумлија
бр. 22/08, 3/09 и 7/11) Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана
25.03.2013.гпдине, дпнела
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА ПДЛУКЕ O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ППШТИ ДЕП
Члан 1.
Одлука п јавним паркиралиштима (Сл. Лист ппштине Куршумлија бр. 7/2005) меоа се и
дппуоује:
У члану 2. Одлуке ппсле речи „Куршумлија“ уместп тачке ставља се зарез и дпдају се
речи: „пднпснп другпм предузећу чији је пснивач ппштина.“.
У члану 4 став 2, 9 став 2, 13 став 3, 14 став 1, 15 став 1, 17 став 1 и 3, 24 став 1 и 2, 30 став 1 и 34
став 1 речи: „финансије“ замеоују се речима: „лпкални екпнпмски развпј“.
У члану 15 став 1 речи: „Србије и Црне Гпре“ замеоују се речима: „Србије“.
У члану 24 бришу се став 3, 4, 5 и 6.
У члану 31 став 1 изнпс: „2.000 дп 25.000“ земеоује се изнпспм: „50.000 дп 500.000“.
У члану 32 став 1 изнпс: „2.000 дп 25.000“ замеоује се изнпспм: „50.000 дп 500.000“,а у
ставу 2, 3 и 4 изнпс: „500 дп 10.000“ замеоује се изнпспм: „5.000 дп 50.000“.
Члан 2.
У свему псталпм Одлука п јавним паркиралиштима (Сл. Лист ппштине Куршумлија бр.
7/2005) пстаје непрпмеоена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу Општине
Куршјумлија.
Брпј: I-02-59/013
У Куршумлији. 25.03.2013 гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и
члана 41. Статута ппштине Куршумлија (“Службени лист ппштине Куршумлија” бр. 22/08, 3/09
и 7/11 ), на предлпг Општинскпг Већа, Скупштина Општине Куршумлија, на седници пдржанпј
дана 25.03.2013. гпдине дпнела је
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ПДЛУКУ
п измени и дппуни
Пдлуке п аутп-такси превпзу
Члан 1.
У члану 30. ппсле става 1. дпдаје се став 2. кпји гласи:
Инспекцијски надзпр над применпм пве пдлуке вршиће ппштинска сапбраћајна
инспекција и кпмунална инспекција.
Члан 2.
Члан 32. меоа се и гласи:
Нпвчанпм казнпм пд 50.000 дп 500.000 динара казниће се за прекршај правнп лице, акп :
1) пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 8. Одлуке;
2) не закључи Угпвпр п раду са такси впзачем (члан 9. став 1. тачка 4.Одлуке );
3) не пбезбеди такси впзачу пбавезнп спцијалнп псигураое (члан 9. став 1. тачка 5.Одлуке );
4) пбавља такси превпз путника впзилпм кпје не испуоава услпве из члана 10. Одлуке;
5) не ппднесе захтев за прпдужеое важнпсти такси дпзвпле најмаое 30 дана пре истека рпка
(члан 14. став 2. Одлуке);
6) не ппступи у складу са чланпм 15. Одлуке;
7) не ппступи у складу са чланпм 18.став 2. Одлуке;
8) не ппступи у складу са чланпм 20. Одлуке;
9) не ппступи у складу са чланпм 21. Одлуке;
10)пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 22. Одлуке;
11)не ппступи у складу са чланпм 23. Одлуке;
12)пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 24. Одлуке;
13)ппступи супрптнп члану 25. Одлуке;
14)не ппступи у складу са чланпм 26. став 5. Одлуке;
15)кпристи впзилп у такси превпзу кпје је у вршеоу инспекцијскпг надзпра искљученп из
сапбраћаја (члан 30. став 3. Одлуке);
16)не ппступи у складу са чланпм 31. Одлуке ;
17)не усклади свпје ппслпваое (члан 35.став 1. Одлуке).
За прекршај из става 1. пвпг члана казниће се и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу нпвчанпм
казнпм пд 10.000. дп 100.000 динара.
Нпвчанпм казнпм пд 5.000 дп 10.000 динара казниће се физичкп лице кпје је такси впзач кпд
правнпг лица акп ппступи супрптнп ставу 1. тачке 6 -17. из члана пве Одлуке.
Члан 3.
Члан 33. меоа се и гласи:
Нпвчанпм казнпм пд 10.000 дп 100.000 динара казниће се за прекршај предузетник,
акп:
1) пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 7. пдлуке;
2) не пбезбеди такси впзачу пбавезнп спцијалнп псигураое (члан 9. став 1. тачка 5.Одлуке );
3) пбавља такси превпз путника впзилпм кпје не испуоава услпве из члана 10. Одлуке;
4) не ппднесе захтев за прпдужеое важнпсти такси дпзвпле најмаое 30 дана пре истека рпка
(члан 14. став 2. Одлуке);
5) не ппступи у складу са чланпм 15. Одлуке;
6) не ппступи у складу са чланпм 18.став 2. Одлуке;
7) не ппступи у складу са чланпм 20. Одлуке;
8) не ппступи у складу са чланпм 21. Одлуке;
9)пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 22. Одлуке;
10)не ппступи у складу са чланпм 23. Одлуке;
11)пбавља делатнпст такси превпза супрптнп члану 24. Одлуке;
12)ппступи супрптнп члану 25. Одлуке;
13)не ппступи у складу са чланпм 26. став 5. Одлуке;
14)кпристи впзилп у такси превпзу кпје је у вршеоу инспекцијскпг надзпра искљученп из
сапбраћаја (члан 30. став 3. Одлуке);

Страна 67 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4

Датум: 26.03.2013.гпдине

15) не ппступи у складу са чланпм 31. Одлуке ;
16)не усклади свпје ппслпваое (члан 35.став 1. Одлуке).
Члан 4.
Члан 34. меоа се и гласи:
Акп физичкп лице пбавља такси превпз, а није регистрпванп за ту делатнпст, сматра се
да врши превпз путника супрптнп чланпвима 7., 8. и 9. пве пдлуке, и казниће се нпвчанпм
казнпм пд 10.000 дп 50.000 динара.
Члан 5.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
Брпј: I-02-57/013
У Куршумлији, дана 25.03.2013. гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву члана 146. Закпна п планираоу и изградои (“Сл.гласник РС”, брпј 72/09),
члана 41. Статута ппштине Куршумлија (“Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр. 22/08, 3/09 и 7/11),
Скупштина ппштине Куршумлија, на седници пдржанпј дана 25.03.2013. гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
П ППСТАВЉАОУ КИПСКА
1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овпм Одлукпм прпписују се услпви за ппстављаое кипска; ппступак и начин даваоа на
привременп кпришћеое, пднпснп даваое у закуп ппвршине јавне намене;услпви за
закључеое и раскид угпвпра п закупу; надзпр и кпнтрпла над применпм Одлуке; прекршаји и
пстала питаоа.
Члан 2.
Кипск је привремени мпнтажнп-демпнтажни пбјекат, ппвршине дп 10м2, намеоен
пбављаоу тргпвачких, занатских и услужних делатнпсти кпје не утичу негативнп на урбанп
уређеое, кпришћеое ппвршина јавне намене и заштиту живптне средине.
Члан 3.
Кипск се мпже ппставити на ппвршини јавне намене ппд услпвпм да је закупац са
закуппдавцем закључип угпвпр п закупу, да је извршенп прикључеое на кпмуналну
инфраструктуру и да се кипск и јавна ппвршина пдржавају у чистпм, уреднпм исправнпм и
функципналнпм стаоу.
Члан 4.
Лпкације за ппстављаое и кпришћеое кипска утврђују се Планпм ппстављаоа кипска
на јавним ппвршинама.
Члан 5.
Угпвпр за кпришћеое ппвршина јавне намене за ппстављаое кипска склапа се са ЈП
Дирекција за изградоу.
Члан 6.
Ппвршина јавне намене издаје се у закуп јавним пгласпм на рпк дп пет гпдина.
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Угпвпрени рпк закупа мпже се прпдужити без спрпвпђеоа јавнпг пгласа за перипд дп пет
гпдина ппд услпвпм да је закупац уреднп измирип све пбавезе из угпвпра и да и даље ппстпје
урбанистичкп-техничке мпгућнпсти за ппстављаое кипска на тпј лпкацији.
2. ППСТУПАК ДАВАОА У ЗАКУП
Члан 7.
Лпкације за ппстављаое кипска даје се у закуп на пнпву јавнпг пгласа у ппступку јавнпг
надметаоа или прикупљаоа писаних ппнуда.
Правп учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници кпји уз пријаву
дпставе дпказ п уплати гарантнпг изнпса, и друге дпказе утврђене јавним пгласпм.
Члан 8.
Јавни пглас се расписује на пснпву пдлуке Општинскпг већа ппштине Куршумлија.
Одлукпм Општинскпг већа пдређује се:
-лпкација,
-врста ппступка, прикупљаое ппнуда или јавнп надметаое,
-рпк издаваоа у закуп,
-висина ппчетнпг изнпса закупнине пп м² земљишта,
-висина гарантнпг изнпса, и
-други ппдаци .
Члан 9.
Јавни пглас за даваое у закуп садржи нарпчитп:
-ппдатке из члана 8. пве Одлуке,
-ппдатке п дпкументацији кпја се прилаже уз пријаву на кпнкурс,
-начин дпстављаоа писаних ппнуда или пријава за јавнп надметаое,
-местп и време птвараоа ппнуда или јавнпг надметаоа,
-начин и рпк закључеоа угпвпра п закупу,
-рпк за ппстављаое кипска, и
-друге ппдатке.
Закупац сам снпси трпшкпве изградое и прикључеоа на инфраструктуру.
Закупцу се гарантни изнпс урачунава у закупнину, а псталим учесницима кпнкурса
гарантни изнпс се враћа.
Јавним пгласпм у складу са закпнпм, мпгу се предвидети и други услпви и друга права и
пбавезе учесника .
Члан 10.
Јавни пглас се пбјављује на пгласнпј табли СО Куршумлија и у лпкалним медијима и
исти пстаје птвпрен 8 дана пд дана пбјављиваоа.
Ппступак спрпвпди кпмисија пд три члана (у даљем тексту: Кпмисија), кпју именују Председник
ппштине.
2.1. Ппступак јавнпг надметаоа (лицитација)
Члан 11.
Јавнп надметаое се пдржава на месту и у време кпје је кпнкурспм пдређенп.
Јавнп надметаое ће се пдржати акп на истп приступи најмаое два учесника и тп личнп
или прекп пвлашћенпг пунпмпћника.
Сматра се да је јавнп надметаое пдржанп и кад је присутан самп један учесник,
укпликп ппнуди изнпс за 10% већи пд ппчетнпг изнпса закупнине.
Укпликп не приступи ни један учесник, ппступак ће се ппнпвити.
Члан 12.
На ппчетку лицитације председник Кпмисије ппзива учеснике да се пријаве и да
ппднесу дпказе п уплати гарантнпг изнпса, п личнпм идентитету закупца или п пвлашћеоу за
оегпвп заступаое.
Кпмисија затим прпверава дпкументацију, утврђује и пбјављује кп је стекап статус
учесника.
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Председник Кпмисије пбјављује ппчетни изнпс за пдређену лпкацију, нпвчани изнпс
ппнуде за први и наредне лицитаципне кпраке и ппзива учеснике да дају свпје ппнуде.
Нпвчани изнпс ппнуде за лицитаципне кпраке утврђује се у динарскпм изнпсу у висини 5% пд
ппчетнпг изнпса закупнине.
Учесник јавнпг надметаоа дужан је да јаснп и гласнп саппшти изнпс кпји нуди.
Када се ппсле трећег ппзива председника Кпмисије не јави учесник са већпм ппнудпм,
председник Кпмисије прпглашава да је јавнп надметаое завршенп.
Учесник кпји је ппнудип највећи изнпс пптписује изјаву п датпј ппнуди.
О тпку ппступка, учесницима, датим ппнудама, редпследу првенства и ппнуђачу кпји је
ппнудип највиши изнпс впди се записник кпји пптписују чланпви Кпмисије.
2.2. Ппступак прикупљаоа писаних ппнуда
Члан 13.
Отвараое писаних ппнуда је јавнп и спрпвпди се на месту и у време кпји су пдређени
јавним пгласпм.
Пп птвараоу председник кпнстатује кпја су лица присутна кп је ппднеп писане ппнуде,
кпје су ппнуде благпвремене и кпје су пптпуне.
Неблагпвремене и непптпуне ппнуде Кпмисија неће узети у разматраое.
Сматраће се да је ппступак прикупљаоа ппнуда успеп укпликп је приспела најмаое
једна исправна ппнуда.
У прптивнпм ппступак се ппнавља уз расписиваое нпвпг јавнпг пгласа.
Кпмисија разматра сваку пптпуну и благпвремену ппнуду и на пснпву услпва наведених
у кпнкурсу, утврђује редпслед првенства и најппвпљнијег ппнуђача.
Најппвпљнији ппнуђач је лице кпје ппнуди највећи изнпс закупнине.
Укпликп два или више ппнуђача ппнуде исти изнпс, преднпст има ппнуђач чија је
ппнуда раније дпстављена.
О птвараоу ппнуда впди се записник кпји пптписују чланпви Кпмисије.
2.3. Пдлука Кпмисије
Члан 14.
Пп спрпведенпм ппступку, Кпмисија дпнпси пдлуку кпја садржи ппдатке: п закупцу,
лпкацији и ппвршини, висини закупнине, кипску оегпвпј намени, типу и сл., рпку закупа, рпку
за закључеое угпвпра и рпку за ппстављаое кипска.
Одлука п дпдели, дпставља се свим учесницима кпнкурса.
Учесник, на Одлуку мпже улпжити пригпвпр, у рпку пд псам дана пд дана пријема.
Пп пригпвпру, пдлучује Општинскп веће у рпку пд псам дана пд дана пријема
пригпвпра.
Одлука Општинскпг већа је кпначна.
Члан 15.
Лице кпје је ппнудилп највећи изнпс закупнине дужнп је да закључи угпвпр п закупу у рпку пд
псам дана пд дана дпстављаоа кпначне пдлуке.
Члан 16.
Акп лице кпје је ппнудилп највећи изнпс закупнине у рпку из члана 15. не закључи угпвпр п
закупу или у рпку за ппстављаое кипска пдустане пд угпвпра, Кпмисија ће дпнети пдлуку да се
земљиште да у закуп следећем најппвпљнијем ппнуђу из члана 12. и 13. пве Одлуке, ппд
услпвпм да тај учесник прихвати закупнину кпју је ппнудип учесник кпји је пдустап. Укпликп тп
лице не прихвати закупнину, ппступак се ппнавља. Лице кпје пдустане пп билп кпм пснпву пд
ппнуде нема правп на ппвраћај гарантнпг изнпса.
3. УГПВПР П ЗАКУПУ
Члан 17.
Угпвпр п закупу садржи ппдатке п:
- месту и ппвршини за ппстављаое кипска,
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-трајаоу закупа,
-висини закупнине, начину оене валпризације, рпку и начину плаћаоа,
-типу, врсти и ппвршини кипска и делатнпсти кпја ће се пбављати,
-урбанистичкп –техничким услпвима,
-рпку у кпме се кипск мпра ппставити,
-забрани издаваоа у ппдзакуп,
-пбавези укаоаоа кипска,
-услпвима и начину птказа закупа и раскида угпвпра,
-услпвима за прикључеое на кпмуналну инфраструктуру и
-пбавезе у ппгледу пдржаваоа и кпришћеоа кипска и јавне ппвршине.
Члан 18.
Кипск се мпра ппставити у рпку кпји не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана закључеоа
угпвпра.
Укпликп закупац не ппстави кипск у рпку из става 1. пвпг члана, угпвпр се сматра
раскинутим.
Пп ппстављаоу кипска представник закуппдавца и закупца сачиниће записник,кпји је
прилпг угпвпра п закупу.
Члан 19.
Закупнина се утврђује у висини најппвпљније ппнуде, уз трпмесечну валпризацију са
растпм цена на малп, према званичнп пбјављеним ппдацима.
Обавеза плаћаоа закупнине престаје данпм уклаоаоа кипска.
Члан 20.
Закуп, пднпснп правп упптребе ппвршине јавне намене за ппстављаое кипска
престаје:
1. прптекпм рпка закупа,
2. птказпм пд стране закупца,
3. птказпм пд стране закуппдавца:
-збпг неплаћаоа закупнине и кпришћеоа пд стране другпг лица,
-збпг привпђеоа јавне ппвршине другпј намени, прпмени намене, измене режима сапбраћаја,
радпва на рекпнструкцији или изградои и ппстављаоу кпмуналних пбјеката и уређаја;
4. ступаоем на снагу решеоа надлежнпг инспекцијскпг пргана кпјим се налаже уклаоаое
кипска из разлпга наведеним у члану 29. пве Одлуке.
5. других разлпга у складу са закпнпм
На начин и рпкпве птказа закупа примеоују се пдгпварајуће пдредбе Закпна п пблигаципним
пднпсима.
У случају из става 1. тачка 3. алинеја 2. пвпг члана, закупац нема правп на накнаду
штете и трпшкпва везаних за уклаоаое, премештаое или немпгућнпст кпришћеоа кипска.
У случају престанка закупа, закупац је дужан да уклпни кипск у рпку пд 15 дана пд дана
престанка , у супрптнпм кипск ће уклпнити закуппдавац на терет закупца.
Закуппдавац не пдгпвара за штету насталу приликпм уклаоаоа кипска.
3.1. Прпдужеое закупа
Члан 21.
Закупац кпји се ппределип за прпдужеое закупа , дужан је да тридесет дана пре истека
угпвпренпг рпка ппднесе писани захтев за прпдужеое угпвпра.
Закуппдавац ће прпдужити закуп ппд услпвима из члана 6. пве Одлуке.
Угпвпр п прпдужеоу закупа закупац је дужан да закључи најкасније дп истека угпвпренпг рпка
у прптивнпм примеоују се пдредбе члана 20. пве Одлуке.
3.2. Измена угпвпра
Члан 22.
У тпку трајаоа закупа измена угпвпра мпже се извршити:
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-у случају када закупац пре истека рпка престане да пбавља делатнпст у кипску, збпг пдласка у
пензију, бплести, инвалидитета или смрти, закуп мпже наставити члан оегпве уже ппрпдице;
-у случају прпмене власника кипска, правним ппслпм или на пснпву закпна,
-укпликп се из разлпга из члана 20., тачка 3. алинеја 2. кипск мпже изместити или накнаднп
ппнпвп ппставити на алтернативну или претхпдну лпкацију.
Измена угпвпра врши се на пснпву писанпг захтева и прилпжене дпкументације, а дп истека
рпка закупа пп угпвпру чија се измена врши.
Члан 23.
У случају из члана 21. пве Одлуке, угпвара се закупнина у висини ппследое пбрачунате
закупнине за предметну лпкацију.
5. НАДЗПР
Члан 24.
Надзпр над применпм пве Одлуке врши прган управе надлежан за кпмуналне ппслпве.
Ппслпве инспекцијскпг надзпра врши кпмунална инспекција.
Члан 25.
У вршеоу инспекцијскпг надзпра, кпмунални инспектпр:
1. врши кпнтплу примене пве Одлуке , примене услпва из угпвпра, кап и кпнтрплу кпришћеоа
и пдржаваоа кипска и ппвршине јавне намене;
2. налаже мере за примену пве Одлуке и примене услпва из угпвпра;
3. ппкреће прекршајни ппступак за прекршаје утврђене пвпм Одлукпм.
Члан 26.
Кпмунални инспектпр пвлашћен је да дпнесе решеое п уклаоаоу кипска у следећим
случајевима:
-када је кипск ппстављен без закљученпг угпвпра,
-када закупац у рпку пд 15 дана пд дана престанка угпвпра п закупу не уклпни кипск,
-када кипск кпристи лице кпје нема закључен угпвпр п закупу,
-када се меоа режим сапбраћаја, извпде радпви на пдржаваоу, рекпнструкцији и изградои
кпмуналних пбјеката и уређаја и када се врши уређеое и прпмена намене грађевинскпг
земљишта,
-када је кипск запуштен, није у функцији, ружи прпстпр или представља ппаснп
ст за пкплину и прплазнике.
6. КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 27.
Нпвчанпм казнпм за прекршај казниће се правнп лице, пдгпвпрнп лице у правнпм
лицу, предузетник и физичкп лице акп:
-ппстави кипск без закљученпг угпвпра п закупу (члан 3. Одлу
ке),
-не ппстави кипск у складу са урбанистичкп–техничким услпвима и услпвима за
прикључеое на кпмуналну инфраструктуру (члан 4. и 9. Одлуке),
-у кипску пбавља друге делатнпст псим делатнпси из члана 2. Одлуке,
-ппвршину јавне намене и кипск не кпристи и не пдржава у складу са чланпм 4. и17. Одлуке,
-не уклпни кипск пп истеку рпка за уклаоаое (члан 20. Одлуке),
-не ппступи пп решеоу кпмуналнпг инспектпра (члан 28. тачка 2. и члан 29. Одлуке).
За прекршај из става 1. пвпг члана, казниће се правнп лице нпвчанпм казнпм пд 10.000,00 дп
50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. пвпг члана, казниће се за прекршај пдгпвпрнп лице у правнпм лицу
нпвчанпм казнпм пд 2.500,00 дп 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. пвпг члана, казниће се предузетник нпвчанпм казнпм пд 5.000,00 дп
30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. пвпг члана, казниће се за прекршај физичкп лице нпвчанпм казнпм пд
2.500,00 дп 10.000,00 динара.
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7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 28.
План ппстављаоа кипска на јавним ппвршинама дпнпси Општинскп веће ппштине
Куршумлија на предлпг Одељеоа за привреду и лпк.ек.развпј.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу псам дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу
ппштине Куршумлија“.
Брпј: I-02-58/013
У Куршумлији, 25.03.2013. Гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 30. Закпна п јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр 72/2011) члана 32
Закпна п лпкалнпј сампуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07), и члана 41 Статута ппштине
Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/11), и Закључка Општинскпг
већа ппштине Куршумлија бр.II-02-31/013-1 пд 22.03.2013, Скупштина ппштине Куршумлија на
свпјпј седници пдржанпј дана 25.03.2013.г. дпнела је
ПДЛУКУ
I. Утрврђује се да је пд интереса ппштине Куршумлија прибављаое неппкретнпсти
путем размене, ппд услпвима прпписаним пвпм Одлукпм и тп неппкретнпсти - земљишта у КО
Дпбри Дп и тп дела катастарске парцеле 2838 уписана у листу неппкретнпсти бр. 121 КО Дпбри
Дп ДС РС кприсник ппштина Куршумлија, и дела катастарске парцеле бр. 1485 уписана у листу
неппкретнпсти бр. 120 КО Дпбри Дп ДС РС кприсник ппштина Куршумлија, за катастарску
парцелу бр. 170/2 уписана у листу неппкретнпсти бр. 156 КО Мачкпвац власника Милетић
Славише из Куршумлије.
II. Одпбрава се размена неппкретнпсти - земљишта у КО Дпбри Дп и тп дела
катастарске парцеле 2838 уписана у листу неппкретнпсти бр. 121 КО Дпбри Дп ДС РС кприсник
ппштина Куршумлија, и дела катастарске парцеле бр. 1485 уписана у листу неппкретнпсти бр.
120 КО Дпбри Дп ДС РС кприсник ппштина Куршумлија, за катастарску парцелу бр. 170/2
уписана у листу неппкретнпсти бр. 156 КО Мачкпвац власника Милетић Славише из
Куршумлије.
III. Размена предметних неппкретнпсти ће се извршити у складу са чланпм 30. Закпна п
јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр 72/2011), такп да вреднпст земљишта кпје се птуђује пд
стране ппштине Куршумлија буде маоа пд вреднпсти земљишта кпје се прибавља, према
прпцени вреднпсти надлежнпг пргана.
IV. Обавезује се стручна служба Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј да
ангажује вештака гепметра ради премера дела катастарске парцеле ради замене. и на пснпву
чега ће ОЈП припремити угпвпр п размени кпји ће закључити Председник ппштине пднпснп
другп лице пвлашћенп за заступаое ппштине и извршити укоижба у Катастру неппкретнпсти.
V. Општински јавни правпбранилац се пбавезује да пре закључеоа угпвпра п размени а
на пснпву ппдатака стручне службе ппкрене ппступак за кпнверзију права кпришћеоа у правп
свпјине предметних неппкретнпсти у смислу члана 10. став 7. Закпна п јавнпј свпјини (Сл.
гласник РС бр 72/2011), имајући у виду да РГЗ тп није учинип пп службенпј дужнпсти на пснпву
Закпна, а Угпвпр ће се закључити накпн извршене прпмене у катастру неппкретнпсти.
VI. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија
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ПБРАЗ ЛПЖЕОЕ
На захтев Милетић Славише из Куршумлије, Општински јавни правпбранилац је
ппднеп Општинскпм већу пшптине Куршумлија предлпг да се изврши размена неппкретнпсти
у КО Дпбри Дп и КО Мачкпвац а у складу са чланпм 10. Закпна п јавнпј свпјини. Општинскп
веће је свпјим Закључкпм усвпјилп наведени захтев, и пбавезалп стручне службе да припреме
нацрт Одлуке и предузму пдгпварајуће мере ради спрпвпђеоа Закључка.
Сврха размене предметних неппкретнпсти је усаглашаваое стаоа на лицу места кпје је
затеченп приликпм излагаоа на јавни увид у КО Дпбри Дп, а на пснпву угпвпра п закупу бр.
03-418-117/2007 Г пд 03.05.2007.гпдине.
Стручна служба и ОЈП Куршумлија ће спрпвести ппступак припреме ппдатака и
закључеое угпвпра п размени неппкретнпсти, кап и кпнверзије права кпришћеоа у правп
свпјине схпднп Закпна п јавнпј свпјини.
Брпј: I-02-53/013
У Куршумлији дана 25.03..2013.гпд.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 30. Закпна п јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр 72/2011) члана 32
Закпна п лпкалнпј сампуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07), и члана 41 Статута ппштине
Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/11), и Закључка Општинскпг
већа ппштине Куршумлија бр.II-02-31/013-2 пд 22.03.2013 гпдине, Скупштина ппштине
Куршумлија на свпјпј седници пдржанпј дана 25.03..2013.г. дпнпси
ПДЛУКУ
I. Утрврђује се да је пд интереса ппштине Куршумлија прибављаое неппкретнпсти
путем размене, ппд услпвима прпписаним пвпм Одлукпм и тп неппкретнпсти - земљишта у КО
Невада и тп дела катастарске парцеле 575 уписане у листу неппкретнпсти бр. 16 КО Невада ДС
РС кприсник ппштина Куршумлија, за деп катастарске парцеле бр. 327 уписана у листу
неппкретнпсти бр. 9 КО Невада власника Миладинпвић Михајла из Неваде.
II. Одпбрава се размена неппкретнпсти - земљишта у КО Невада и тп дела катастарске
парцеле 575 уписане у листу неппкретнпсти бр. 16 КО Невада ДС РС кприсник ппштина
Куршумлија, за деп катастарске парцеле бр. 327 уписана у листу неппкретнпсти бр. 9 КО
Невада власника Миладинпвић Михајла из Неваде.
III. Размена предметних неппкретнпсти ће се извршити у складу са чланпм 30. Закпна п
јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр 72/2011), такп да вреднпст земљишта кпје се птуђује пд
стране ппштине Куршумлија буде маоа пд вреднпсти земљишта кпје се прибавља, према
прпцени вреднпсти надлежнпг пргана.
IV. Обавезује се стручна служба Одељеоа за привреду и лпкални екпнпмски развпј да
ангажује вештака гепметра ради премера дела катастарске парцеле ради замене. и на пснпву
чега ће ОЈП припремити угпвпр п размени кпји ће закључити Председник ппштине пднпснп
другп лице пвлашћенп за заступаое ппштине и извршити укоижба у катастру неппкретнпсти.
V. Општински јавни правпбранилац се пбавезује да пре закључеоа угпвпра п размени а
на пснпву ппдатака стручне службе ппкрене ппступак за кпнверзију права кпришћеоа у правп
свпјине предметних неппкретнпсти у смислу члана 10. став 7. Закпна п јавнпј свпјини (Сл.
гласник РС бр 72/2011), имајући у виду да РГЗ тп није учинип пп службенпј дужнпсти на пснпву
Закпна, а Угпвпр ће се закључити накпн извршене прпмене у катастру неппкретнпсти.
VI. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Ппднетим захтевпм пд стране МЗ Жуч Одељеоу за приведу и лпкални екпнпмски
развпј, Дирекцији за изградоу и ОЈП Куршумлија предлпжена је прпмена трасе пппштинскпг
пута у КО Невада. ОЈП Куршумлија је у вези са тим Општинскпм већу пшптине Куршумлија
ппднеп предлпг да се изврши размена неппкретнпсти у КО Невада а у складу са чланпм 10.
Закпна п јавнпј свпјини. Општинскп веће је свпјим Закључкпм усвпјилп наведени захтев, и
пбавезалп стручне службе да припреме нацрт Одлуке и предузму пдгпварајуће мере ради
спрпвпђеоа Закључка.
Сврха размене предметних неппкретнпсти је измена трасе пшпштинскпг пута у КО Невада ради
прилагпђаваоа елементата тпг пута с пбзирпм да ппстпјећи пут у ппјединим делпвима те трасе
нема пдгпварајућу ширину је па на тај начин пнемпгућенп оегпвп редпвнп пдржаваое.
Изменпм трасе дпбија се адекватна ширина пута у складу са станадардима кпји важе за ту
категприју пута а на пснпву вештачеоа бр. 1035/12 пд 15.08.2012 кпје је извршенп на захев
Дирекције за изградоу, и кпја је према тпме ппгпдна за редпвнп пдржаваое.
Стручна служба и ОЈП Куршумлија ће спрпвести ппступак припреме ппдатака и закључеое
угпвпра п размени неппкретнпсти, кап и кпнверзије права кпришћеоа у правп свпјине схпднп
Закпна п јавнпј свпјини.
Брпј: I-02-52/013
У Куршумлији дана 25.03.2013.гпд.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 54.а у вези са чланпм 56.став 2.Закпна п пснпвама система пбразпваоа
и васпитаоа („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 52/011), члана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 41.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине
Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
25.03.2013.гпдине дпнела је
Р Е Ш Е О Е
П разрешеоу члана Пргана управљаоа у Екпнпмскпј
шкпли у Куршумлији
I.

РАЗРЕШАВА СЕ за дужнпсти члана у Органу управљаоа у Екпнпмскпј шкпли
из Куршумлије из реда рпдитеља и тп:
1. Никплић Гпран.

II.

Овп решеое ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Решеое дпставити: Именпванпм, Екпнпмскпј шкпли Куршумлија, архиви.

Брпј: I-02-56/013
У Куршумлији, 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 54.а у вези са чланпм 56.став 2.Закпна п пснпвама система пбразпваоа
и васпитаоа („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 52/011), члана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 41.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине
Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
25.03.2013.гпдине дпнела је
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Р Е Ш Е О Е
П именпваоу члана Пргана управљаоа у Екпнпмскпј
шкпли у Куршумлији
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ члан у Органу управљаоа у Екпнпмскпј шкпли из Куршумлије из
реда рпдитеља и тп:
1. Васиљевић Владимир.

II.

Овп решеое ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија.

III.

Решеое дпставити: Именпванпм, Екпнпмскпј шкпли Куршумлија, архиви.

Брпј: I-02-55/013
У Куршумлији, 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
35.и 46.Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), и
члана 41.Статута ппштине Куршумлија („Сл.лист ппштине Куршумлија бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј дана 25.03.2013.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П ИЗРАДИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРПЛПМ БАОА
Члан 1.
У Одлуци п изради плана Генералне регулације Прплпм Баоа бр.I-351-16/2012 пд
09.03.2012.гпдине дпдаје се члан 3 а кпји гласи:
„Ппред ПГР-а пбавезна је и израда стратегија прпцене утицаја на живптну средину.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппштине Куршумлија.
Брпј: I-02-60/013
У Куршумлији, дана: 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и члана
41.став 1.тачка 10.Статута ппштине Куршумлија (Сл.лист ппштине Куршумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/011) а на предлпг Општинскпг већа, Скупштина ппштине Куршумлија на седници пдржанпј
дана 25.03.2013.гпдине дпнпси
ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на План рада Дпма здравља Куршумлија за 2013.гпдину
бр.157 пд 28.01.2013.гпдине и финансијски плана Дпма здравља Куршумлија
за 2013.гпдину бр.477 пд 11.03.2013.гпдине.
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II.

Овај закључак ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм
листу ппштине Куршумлија.

III.

Закључак дпставити: Дпму здравља Куршумлија, рачунпвпдству и архиви.
Брпј: I-02-41/013-1
У Куршумлији, дана 25.03.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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