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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2017 БРОЈ 20

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
129/07, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон) и члана 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), и члана 8. Одлуке о постављању
киоска (“Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013 и 16/2017), Општинско Веће, на седници
одржаној дана 23.11.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног позива за закуп површина јавне намене за
постављање киоска

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о расписивању јавног позива за закуп површина јавне намене
за постављање киоска („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 18/2017).
Члан 2.
Поништава се текст огласа о Јавном позиву за достављање писаних понуда за закуп
површина јавне намене за постављање киоска од 31.10.2017. године, објављен на огласној табли
општине Куршумлија.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“.

Број: II-02-249/2017-3
У Куршумлији, 23.11.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.
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2.
На основу одредби члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон ), члана 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник
Републике Србије» бр. 88/2011 и 104/2016), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.
91/2005, 30/2010, 93/2012), члана 61. Статута општине Куршумлија (“Службени лист општине
Куршумлија” бр. 22/08, 8/09 и 7/11, 15/2014 и 25/2015) и Одлуке о додељивању искључивог права
јавним предузећима којима је оснивач општина Куршумлија за обављање делатности пружања
услуга у 2017.години број I-02-345 од 23.12.2016.године, општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној дана 23.11.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Обавезује се јавно предузеће за комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија, да изврши
измену Статута и исти усклади са Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на
територији општине Куршумлија број I-02-74 од 24.04.2015. године и нацртом Одлуке о измени и
допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца, тако што ће у исти унети
могућност обављања зоохигијенске делатности.
Члан 2.
Обавезује се јавно предузеће за комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија да, на подручју
општине Куршумлија, све до тренутка организовања зоохигијенске службе, у складу са одредбама
Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач општина
Куршумлија за обављање делатности пружања услуга у 2017.години, за потребе општине
Куршумлија, обавља следеће послове:
- Нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
- Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из
алинеје 2. до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на
начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Јавно предузеће за комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија се обавезује да одреди лице
које ће бити задужено да поступа по писаном налогу општине Куршумлија.
До тренутка организовања зоохигијенске службе, локална самоуправа ће сносити трошкове
финансирања уклањања лешева
Члан 3.
Обавезује се општина Куршумлија ће Одлуком о буџету за 2018.годину предвидети
средства адекватна за изградњу Јаме гробнице за убацивање животињских лешева и отпадака
животињског порекла, у складу са одредбама Закона о ветеринарству и Правилника о начину
разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарскосанитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних
производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и
условима за сточна гробља и јаме гробнице ("Службени гласник РС", број 31 од 9. маја 2011.
године)
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
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Број: II-02-249/2017-7
Дана: 23.11.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц. с.р.

3.
На основу члана 6.став 5 до 7 и члана 7а став 2.Закона о порезима на имовину
(„Сл.гласник РС“ бр.26/01...68/014), члана 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09,7/011, 15/2014 и 25/015), Општинско веће општине
Куршумлија на седници одржаној дана 23.11.2017.године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине
Куршумлија.
Члан 2.
На територији општине Куршумлија одређене су зоне за утврђивање пореза на
имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајне повезаности са централним деловима општине Куршумлија, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА а зона, ПРВА б зона, ДРУГА
зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је прва а зона утврђена за
најопремљенију зону.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2018.годину на територији општине Куршумлија износе:
НАЗИВ ЗОНЕ

Групе непокретности
IА
1.Грађевинско
земљиште
2.Пољопривредно
земљиште

IБ

II

III

IV

V

1.500
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-

-
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60

30
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3.Шумско
земљиште

-

-

4.Станови

42.000

5.Куће за
становање
6.Пословне зграде и други
(подземни и надземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места

Датум: 23.11.2017.године
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Члан 3.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Куршумлија и на интернет
страници општине Куршумлија.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија а примењиваће се од 1.јануара 2018.године.
Број: II-02-249/2017-9
У Куршумлији, дана: 23.11.2017. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

4.
На основу члана 61. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр. 22/08, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Општинско Веће, на седници одржаној дана
23.11.2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању представника општине Куршумлија у Међуопштинску радну групу
општине Блаце и општине Куршумлија за област комуналне инфраструктуре
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ представници општине Куршумлија у Међуопштинску радну групу
општине Блаце и општине Куршумлија за област комуналне инфраструктуре, у саставу:
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1. Миљан Радосављевић, дипл. правник – начелник Општинске управе општине
Куршумлија и
2. Љубиша Гајић, дипл. грађ. инж. – запослен у „ЈП за уређивање грађевинског
земљишта Куршумлија“.
Члан 2.
Задатак радне групе је да:
- разматра питања у вези са изградњом и унапређењем комуналне
инфраструктуре која је од значаја за општину Блаце и општину Куршумлија, као
што је инфраструктура у пограничним подручјима између две општине или она
која се протеже са територије једне на територију друге општине;
- сагледава околности и предлаже начине за решавање појединих питања из
области деловања;
- израђује предлоге појединачних аката и уговора у области деловања и
доставља их надлежним органима на даље поступање;
- сачињава извештаје о активностима и раду, на захтев председника општине.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење доставити: именованима, председнику општине Блаце и архиви.

Број: II-02-249/2017-11
У Куршумлији, 23.11.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.
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