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ГОДИНА 2021        БРОЈ 43                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. Статута 
општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 8. Одлуке о 
постављању киоска (“Службени лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017, 24/2017 и 
9/2019), а на основу Плана постављања киоска на јавним површинама бр. II-02-47/2021-10 
од 25.06.2021. године, Општинско веће на седници одржаној дана 05.11.2021.године, доноси 
 

Одлуку о расписивању Jавног позива за закуп површина јавне намене  
за постављање киоска 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређује се расписивање Jавног позива за закуп површина јавне намене 
за постављање киоска. 

 
Члан 2. 

 
Следеће локације површина јавне намене, одређене Планом постављања киоска,  

издају се у закуп за постављање киоска на јавним површинама: 
- Локација 1 (угао Косовске и Карађорђеве улице) – 2 киоска; 
- Локација 2 (угао Косовске и улице Палих бораца) – 2 киоска; 
- Локација 3 (површина градског парка) – 1 киоск; 
- Локација 4 (улица Вука Караџића пре укрштања са улицом Свете Ане) – 4 киоска; 
- Локација 5 (плато у Немањиној улици) – 1 киоск. 
 

Члан 3. 
 

Поступак прикупљања писаних понуда се одређује као врста поступка. 
 

Члан 4. 
 

Јавни позив за поступак прикупљања писаних понуда  ће расписати и поступак ће 
спровести Комисија за спровођење поступка издавања површине јавне намене за 
постављање киоска на подручју општине Куршумлија. 
 
 

Члан 5. 
 

Површине јавне намене издају се на рок до 2 године. 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан 6. 

 
Висина почетног износа закупнине одређује се у износу од 700,оо динара по м2 у првој 

зони, 500,оо динара у другој зони, односно 300,оо динара у трећој зони. 
Висина гарантног износа који су у обавези да уплате учесници у поступку прикупљања 

писмених понуда одређује се у износу од 50.000,оо динара. 
 
Део депозита урачунаће се у цену месечне закупнине за период од 2 године а ако висина 

депозита премашује укупан износ закупнина за време трајања закупа, преостали износ од ће 
бити враћен закупцу у року од 30 дана од потписивања Уговора. 
 

 
      Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

 
          Члан 8. 
 

Одлуку доставити:  Комисији за спровођење поступка издавања површине јавне 
намене за постављање киоска на подручју општине Куршумлија и архиви. 
 

Број: II-02-95/2021-2 
Датум: 05.11.2021. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                                                                     Војимир Чарапић, дипл. правник ср. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1 Одлукa о расписивању Jавног позива за закуп површина јавне намене за 

постављање киоска … 806 

 


