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ГОДИНА 2020        БРОЈ 27                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана 3. и члана 13. Одлуке о организацији и раду органа општине за време 

ратног и ванредног стања број I-02-159/2018 oд 18.12.2018., члана 41. Статута општине 

Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.6/2019)  и Одлуке о укидању ванредног стања 

(„Сл. гласник РС“, бр.65/20), Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 

21.05.2020. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

О потврђивању Одлука које је Општинско веће општине Куршумлија донело за 

време ванредног стања 

Члан 1. 

ПОТВРЂУЈУ СЕ Одлуке које је Општинско веће општине Куршумлија донело за време 

ванредног стања проглашеног на територији Републике Србије 15. марта 2020. године: 

1) Одлука о допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 

општине Куршумлија бр.II-02-42/2020-2 од 08.04.2020. године(„Сл. лист општине 

Куршумлија“, бр. 17/20) 

2) Одлукa бр. II-02-42/2020-1 од  08.04.2020. године („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 

17/20) 

            Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана  објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 

 
Члан 3. 

Одлуку доставити:  Одељењу за друштвене делатности и општу управу и архиви. 

Број:  I-02-48/2020 
У Куршумлији, дана: 21.05.2020.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                         Дејан Ловић, инг. машинства ср. 

 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 

На основу члана 30. 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, 113/2017, 95/2018) 
члана 32. Закона о локалној самоуправи, (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007-41, 83/2014-
22(др. Закон),  101/2016-9 ( др. Закон), 47/2018), и члана 41. Статута општине 
Куршумлија (“Сл. лист општине Куршумлија” број. 6/2019), и Закључка Општинског 
већа општине Куршумлија бр. II-02-45/2020-2 од 18.05.2020. године, Скупштина 
општине Куршумлија на својој седници одржаној дана 21.05.2020. године донела је  
 

О Д Л У К У 
 
I.Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија отуђење непокретности путeм 
размене, под условима прописаним овом Одлуком и то део непокретности 40м2 од 
реалног удела од 4468/4498 уписан на име општине Куршумлија од катастарске 
парцеле 3516  уписана у лист непокретности бр. 5437 КО Куршумлија, за  
привремено заузимање и установљење трајне службености пролаза водовдне мреже 
Куршумлија-Пљаково (Фабрика Наменске Индустрије) на кат.парцели 2068 
површине 667 м2 уписана у листу непокретности 1790 КО Куршумлија и на уделу 
1620/2936 који је уписан на име Ђорђевић Ивице од кат.парцеле 2085/1 КО 
Куршумлија уписана у листи непокретности број 4886. 
 
II. Одобрава се отуђење непокретности путем размене из тачке 1. ове одлуке тако 
што ће се површина од 40м2 од удела 4468/4498 од кат.парцеле 3516 КО 
Куршумлија уступити Ђорђевић Ивици на име накнаде за привремено заузимање и 
установљење трајне службености пролаза водоводне мреже Куршумлија-Пљаково 
(Фабрика Наменске Индустрије)  на уделу 1620/2938 који је уписан на име Ђорђевић 
Ивице од кат.парцеле 2085/1 КО Куршумлија а све на основу процене Пореске управе 
и процене вештака са листе судских вештака грађевинске струке.  
За привремено заузимање и установљење службености пролаза водоводне мреже 
Куршумлија-Пљаково за кат.парцелу 2068 КО Куршумлија исплатиће се накнада по 
налазу вештака. 
 
III. Размена предметних непокретности ће се извршити у складу са чланом 30. 
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, 113/2017, 95/2018), тако што ће се вредност 
земљишта које се отуђује упоредити са проценом накнаде за привремено заузимање 
и установљење службености и уколико постоји разлика у вредностима да се исплати 
у динарској противредности власнику послужног добра или Општини Куршумлија. 
 
IV. Обавезује се стручна служба Одељења  за привреду и локални економски развој 
да у сарадњи са ОЈП припреми уговор о размени који ће закључити Председник 
општине односно друго лице овлашћено за заступање општине и извршити 
укњижбу у Катастру непокретности.  
 
V. Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у “Службеном листу 
Општине Куршумлија“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 
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        Општина Куршумлија је ради изградње цевовода Куршумлија-Пљаково 
(Наменска Индустрија) покренула поступак прикупљања сагласности од власника 
катастарских парцела кроз које пролази цевовод и установљење службености и 
привремено заузимање кат.парцела где ранији власници нису дали сагласност.  

С обзиром да Ђорђевић Ивица и Ђорђевић Радомирка нису дали сагласност за 
полагање водоводних цеви кроз њихове катастраске парцеле већ је морала да се 
установи службеност и привремено заузимање на основу уговора односно 
споразума. Са власницима је постигнут договор да им се уступи део од кат.парцеле 
3516 КО Куршумлија површине 40м2 и то од удела који је уписан на  Општину 
Куршумлија а све на име накнаде за установљење службености и привременог 
заузимања а разлика у вредности уступљење површине и процењене накнаде 
ипслати у динарској противвредности.  
Сходно члану 30. Закона о Јавној својини о отуђењу непокретнсти путем размене 
одлучује Скупштина Општине Куршумлија. Општинско већа Општине Куршумлија на 
седници од 18.05.2020 год. упутило је предлог Скупштини Општини Куршумлија за 
доношење одлуке. Разматрјући предлог Општинског већа Скупштина Општине 
Куршумлија је на седници од 21.05.2020 год. исти прихватила и одлучила као у 
диспозитиву ове одлуке. 
 
Број:  I-02-49/2020  
У Куршумлији, дана 21.05.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                Дејан Ловић, инг. машинства ср. 

  

3. 

На основу члана  14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,  12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и 
члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 6/19), 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана  21.05.2020. године  
донела је 
 

РЕШЕЊЕ   
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
1. Разрешава се дужности  заменик 3. члана Општинске изборне комисије 

општине Куршумлија у сталном саставу: 
- Емина Миленковић, именована решењем Скупштине општине Куршумлија 

бр. I-02-204/2019 , на предлог  одборничке групе „Социјалистичка партија Србије-
Јединствена Србија“. 

 
2.  Именује се заменик  3. члана Општинске изборне комисије општине 

Куршумлија у сталном саставу: 
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- Зоран Милутиновић,  на предлог  одборничке групе „Социјалистичка партија 
Србије-Јединствена Србија“, Коалиција: Ивица Дачић-Социјалистичка партија 
Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић Палма 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Куршумлија“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о разрешењу и именовању  заменика 
члана Општинске изборне комисије општине Куршумлија садржан је у одредбама 
члана 13.и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 
34/10-одлука УС, 54/11,  12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)  и члана 
41.став 1.тачка 17. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 
6/19). 

Сходно члану  14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,  12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)  
изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. 

Скупштина општине Куршумлија је на седници одржаној 23.12.2019.године 
Решењем бр. I-02-204/2019 именовала Општинску изборну комисију општине 
Куршумлија. 

Одборничка група „Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија“ 
поднела  је Скупштини општине Куршумлија  дана  20.05.2020. године предлог да се 
разреши Заменик   члана Општинске изборне комисије општине Куршумлија у 
сталном саставу Емина Миленковић, именована решењем Скупштине општине 
Куршумлија бр. I-02-204/2019,  а да се уместо ње  именује  Зоран Милутиновић за 
Заменика  члана Општинске изборне комисије општине Куршумлија. 

На основу предлога овлашћеног  предлагача, разрешен је и именован Заменик  
3. члана Општинске изборне комисије општине Куршумлија у сталном саставу. 

На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду, одељење у Нишу, у року од 24 часа од доношења решења.  
 

Број:  I-02-50/2020 
У Куршумлији, дана  21.05.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                    Дејан Ловић,инг.машинства ср. 
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