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ГОДИНА 2020        БРОЈ 62        КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

         На основу члана 20 и 49. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр. 72/2011-114, 88/2013-
3, 105/2014-3),  члана 46. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07,83/2014-
др, Закон,101/2016-др –Закон и 47/2018), члана 61  Статута општине Куршумлија (Сл. лист 
општине Куршумлија број 6/2019), и члана 18 Пословника о раду Општинског већа општине 
Куршумлија(Сл.лист општине  Куршумлија бр.3/09) Општинско веће општине Куршумлија на 
седници одржаној дана 24.11.2020.године. доноси  
 

О Д Л У К У 
                                                                 o утврђивању намене непокретности 
          
        Утврђује се намена непокретности у јавној својини Општине Куршумлија, односно које 
користи и држи општина Куршумлија  као комерцијалних непокретности, с обзиром да исте 
непосредно не служе извршавању надлежности органа и организација општине Куршумлија 
и то:  
 
1. Део објеката број 1, број 2, број 3, број 4, број 5, број 6, број 7, број 8 и број 9 (стамбени и 

пословни простор осим месне канцеларије) на кат.парцели 2517/1 КО Луково упиусана у 
листу непокретности број 682. 

2. Део објеката број 1, број 2, број 3, број 6, број 8, број 9, број 10, број 11, број 12 и број 7 на 
кат.парцели 2559 КО Луково уписана у листу непокретности број 473.  

3. Део објеката брј 1, број 2, број 3, број 4 и број 5 на кат.парцели 151/1 КО Мерћез (стамбени 
и пословни простор осим месне канцеларије). 

4. Део објекта број 1, број 2, број 3, број 4, број 5, број 6, број 7 и број 8 на кат.парцели 697/2 
КО Жуч (стамбени и пословни простор осим месне канцеларије). 

5. Двособан стан површине 63м2, евиденциони број 9, број посебног дела9, први спрат, у ул. 
Топличкој, у објекту број 1, и двособан стан површине 63м2, евиденциони број 14, број 
посебног дела 14, други спрат, у ул. Топличкој, у објекту број 1, оба на кат.парцели 3491/4 
уписана у листи непокретности број 575 КО Куршумлија. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

         
        Непокретности у јавној својини Општине Куршумлија које су наведене у тачки 1,2.3,4 и 5 
ове одлуке не служе извршавању надлежности органа и организација Општине Куршумлија, 
па је из тих разлога општинско Веће одлучило да се утврди њихова намена у комерцијалне 
сврхе односно да се наведене непокретности искористе за остваривање прихода путем 
купопродаје. Делови непокретности из тачке 1, 2,3и4представњају стамбени и пословни 
простор из тачке 5 представљају стамбени простор и према закључку општинског Већа 
најцелисходније је да се исте продају и од новца добијеног од купопродаје граде 
инфраструктурни објеки. 
       

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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       Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од објављивања уСлужбеном листу 
општине Куршумлија. 
 
Број:II-02-97/2020-5 
У Куршумлији 24.11.2020.год 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                Радољуб Видић.дипл.ецц.с.р 
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