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ГОДИНА 2021        БРОЈ 46                   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 47/2018) и члана 66. 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, 16/2017, 24/2017 и 9/2019), 

Општинско Веће, на седници одржаној дана 23.11.2021.године, доноси 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о расписивању Јавног позива за издавање у закуп површина јавне 

намене за постављање киоска 

Члан 1. 

СТАВЉА СЕ  ван снаге Одлука о расписивању Јавног позива за издавање у закуп површина 

јавне намене за постављање киоска бр. II-02-95/2021-2 од 05.11.2021. године („Службени лист 

општине Куршумлија бр. 43/2021), због измене локација за постављае киоска у Плану постављања 

киоска на јавним површинама бр. II-02-47/2021-10 од 25.06.2021. године („Службени лист општине 

Куршумлија бр. 28/2021). 

Члан 2. 

НАЛАЖЕ СЕ Комисији за спровођење поступка издавања површина јавне намене за 

постављање киоска да донесе Обавештење о обустави Јавног позива за прикупљање писаних 

понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска објављеног дана 

10.11.2021. године (Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у 

закуп површина јавне намене за постављање киоска од 15.11.2021. године) 

Члан 3. 

Поништава се текст Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп 

површина јавне намене за постављање киоска (Измена и допуна Јавног позива за прикупљање 

писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска), објављен на 

огласној табли општине Куршумлија, као и на сајту општине Куршумлија https://kursumlija.org/ . 

Члан 4. 

Након доношења Измена и допуна Плана постављања киоска на јавним површинама и 

нове Одлуке о расписивању Јавног позива за издавање у закуп површина јавне намене за 

постављање киоска, Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за 

постављање киоска ће расписати нов Јавни позив за прикупљање писаних понуда за издавање у 

закуп површина јавне намене за постављање киоска и спровести поступак. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

https://kursumlija.org/
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Члан 5. 

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

Куршумлија“. 

Члан 6. 

Одлуку доставити: Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за 

постављање киоска и архиви. 

Број: II-02-103/2021-1 

У Куршумлији, 23.11.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                              Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

С А Д Р Ж А Ј 
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