Страна 642 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 30

Датум: 26.11.2019.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2019

БРОЈ 30

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 6. став 5. 6. и 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Сл.гласник РС“, бр. 26/01,45/02-СУС 80/02,80/02 и други закони, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 68/14, 95/18 и 99/18-УС) и чл. 66. Статута општине
Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, бр. 6/19 ), Општинско веће
општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.11.2019.године донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајуће
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.г. 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 садржајем у насељу и то : ПРВА а зона, ПРВА б зона, ДРУГЕ
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 2020.г на територији општине Куршумлија.
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Групе непокретости
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IA

IБ

Грађевинско
земљиште

1.500,оо

1.200,оо

Пољопривредно
земљиште

350,оо

Шумско земљиште

350,оо

Станови

42.000,оо 37.000,оо 20.000,оо 15.000,оо 2.000,оо

Пословне зграде и
други / подземни и
надземни /грађ.
објекти који служе за
обављање делатности

85.000,оо 65.000,оо 45.000,оо 30.000,оо 25.000,оо 20.000,оо

II

III

IV

V

800,оо

600,оо

400,оо

300,оо

250,оо

120,оо

100,оо

60,оо

30,оо

250,оо

120,оо

100,оо

60,оо

30,оо

Гараже и гаражна
места

20.000,оо 15.000,оо 10.000,оо 2.000,оо

Куће за становање

25.000,оо 22.000,оо 20.000,оо 15.000,оо 2.000,оо

-

1.000,оо

1.000,оо

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 01.01.2020. године.
Број: II-02-153/2019-6
У Куршумлији, 26.11.2019.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл. ецц,ецц.
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2.
На основу члана 108. став 1. и 3. и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл.
лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној дана 26.11.2019. године донело је:
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Члан 1.
Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним
таксама за 2020. годину.
Члан 2.
Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним
таксама за 2020. годину.
Члан 3.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину
спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до 12.12.2019. године.
Члан 4.
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ".

Број: II-02-153/2019-7
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц
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ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2020.ГОДИНУ

1.

2.

У поступку припреме Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину,
Општинско веће општине Куршумлија спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о
локалним комуналним таксама за 2020. годину (у даљем тексту:Нацрт одлуке).
Нацрт Одлуке је саставни део овог Програма.

3.

Јавна расправа о Нацрту одлуке спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до
12.12.2019. године.

4.

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са Нацртом одлуке објављује се на
интернет страници Општине Куршумлија www.kursumlija.org и огласној табли
општине Куршумлија.

5. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org
или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430
Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту одлуке о локалним
комуналним таксама за 2020. годину“, најкасније до 12.12.2019. године до 12,00
часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.
6. Јавни позив за учешће у јавној расправи упутиће се грађанима, удружењима,
стручној и осталој јавности и исти ће се објавити на интернет страници Општине
Куршумлија www.kursumlija.org и на локалној телевизији.
7. По окончању јавне расправе Одељење за локаклну пореску администрацију, буџет
и финансије ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и
на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се
објавити на интернет презентацији општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-7-1
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину, даје се на јавну
расправу од 27.11.2019. године до 12.12.2019. године.
Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној
расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину.
Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се у писаном облику, доставити путем електронске поште на адресу
javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул.
Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту
одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину“, најкасније до 12.12.2019. године
до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-7-2
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,ецц.

3.
На основу члана 108. став 1. и 3. и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл.
лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној дана 26.11.2019. године донело је:
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Члан 1.
Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за
коришћење јавне површине.
Члан 2.
Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење
јавне површине.
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Члан 3.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине
спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до 12.12.2019. године.
Члан 4.
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ".

Број: II-02-153/2019-8
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,ецц.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
1. У поступку припреме Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине,
Општинско веће општине Куршумлија спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о
накнадама за коришћење јавне површине (у даљем тексту: Нацрт одлуке).
2.

Нацрт Одлуке је саставни део овог Програма.

3.

Јавна расправа о Нацрту одлуке спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до
12.12.2019. године.

4.

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са Нацртом одлуке објављује се на
интернет страници Општине Куршумлија www.kursumlija.org и огласној табли
општине Куршумлија.

5. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се у писаном облику, доставити путем електронске поште на адресу
javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул.
Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о
Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине“, најкасније до
12.12.2019. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на
сајту општине Куршумлија.

Страна 648 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 30

Датум: 26.11.2019.године

6. Јавни позив за ућешће у јавној расправи упутиће се грађанима, удружењима,
стручној и осталој јавности и исти ће се објавити на интернет страници Општине
Куршумлија www.kursumlija.org и на локалној телевизији.
7. По окончању јавне расправе Одељење за локаклну пореску администрацију, буџет
и финансије ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и
на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се
објавити на интернет презентацији општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-8-1
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,ецц.

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине, даје се на јавну
расправу од 27.11.2019. године до 12.12.2019. године.
Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној
расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине.
Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org или
поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430
Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту одлуке о локалним комуналним
таксама за 2020. годину“, најкасније до 12.12.2019. године до 12,00 часова, на посебном
обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-8-2
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц
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4.
На основу члана 108. став 1. и 3. и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл.
лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија на
седници одржаној дана 26.11.2019. године донело је:
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Члан 1.
Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси.
.
Члан 2.
Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси.
Члан 3.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о боравишној такси спровешће се у периоду од
27.11.2019. године до 12.12.2019. године.
Члан 4.
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ".
Број: II-02-153/2019-9
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,ецц.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНИМ ТАКСАМА

1.

2.

У поступку припреме Одлуке о боравишној такси, Општинско веће општине
Куршумлија спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о боравишној такси (у
даљем тексту: Нацрт одлуке).
Нацрт Одлуке је саставни део овог Програма.
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3.

Јавна расправа о Нацрту одлуке спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до
12.12.2019. године.

4.

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са Нацртом одлуке објављује се на
интернет страници Општине Куршумлија www.kursumlija.org и огласној табли
општине Куршумлија.

5. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org
или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430
Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту одлуке о боравишним
таксама“, најкасније до 12.12.2019. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу
који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.
6. Јавни позив за ућешће у јавној расправи упутиће се грађанима, удружењима,
стручној и осталој јавности и исти ће се објавити на интернет страници Општине
Куршумлија www.kursumlija.org и на локалној телевизији.
7. По окончању јавне расправе Одељење за привреду и локални економски развој ће
анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога
сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се објавити на интернет
презентацији општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-9-1
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине
Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Нацрт Одлуке о боравишним таксама, даје се на јавну расправу од од 27.11.2019.
године до 12.12.2019. године.
Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној
расправи о Нацрту Одлуке о боравишним таксама.
Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи
могу се у писаном облику, доставити путем електронске поште на адресу
javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул.
Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту
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Датум: 26.11.2019.године

одлуке о боравишним таксама“, најкасније до 12.12.2019. године до 12,00 часова, на
посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.
Број: II-02-153/2019-9-2
У Куршумлији, дана: 26.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц

САДРЖАЈ

1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на
територији општине Куршумлија...................................................................................
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