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ГОДИНА 2022        БРОЈ 33                 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, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), 

члана 66 Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), 

члана 3, став 3, 4 и 5 и члана 8. Одлуке о постављању киоска (“Службени лист општине 

Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017, 24/2017, 9/2019, 48/2021 и 13/2022), а на основу Измена 

и допуна Плана постављања киоска на јавним површинама бр. II-02-107/2021-16 од 

13.12.2021. године, Општинско веће на седници одржаној дана 26.08.2022.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. 

Следећа локација површине јавне намене, одређена Изменом и допуном Плана 

постављања киоска, издаје се у закуп за постављање киоска на јавним површинама: 

- Локација 3 (улица Вука Караџића) – 1 киоск и то: Вука Караџића В. 

Скица са локацијом која је предвиђена за постављање киоска биће истакнута на огласној 

табли у згради СО Куршумлија.  

 

   Члан 3. 

 

Основна делатност монтажног објекта – киоска за локацију из члана 2 ове Одлуке је 

трговина (продаја робе на мало примарно штампе дуванских производа, безалкохолних 

пића и алкохолних пића и кондиторских производа, папирне галантерије, играчака, 

телефонских апарата, срећки, сервис мобилних телефона и пратеће опреме, асесоара и 

др.сличних производа), као и занатско-услужне делатности (мењачница, уплатни шалтери и 

др.) и агенцијске услуге.  

 

Члан 4. 

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

површину јавне намене са увећаном ценом закупа за износ од 200,00 динара по м2 за нови 
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киоск који је у власништву Општине Куршумлија, у складу са одредбама члана 27. став 1. 

Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини 

општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 и 10/17). 

Висина гарантног износа који су у обавези да уплате учесници у поступку одређује се 

у износу од 150.000,оо динара. Део депозита у износу од 50.000,оо динара урачунаће се у 

цену месечне закупнине. Преостали износ од 100.000,оо динара ће бити враћен закупцу 

након потписивања Уговора.      

Члан 5. 

Површина јавне намене и киоск у закуп се издају на рок до 5 године.  

 

Члан 6. 

  Поступак јавног надметања се одређује као врста поступка. 

Члан 7. 

Јавни позив за поступак јавног надметања ће расписати и поступак ће спровести 

Комисија за спровођење поступка издавања површине јавне намене за постављање киоска 

на подручју општине Куршумлија.  

Члан 8. 

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

општине Куршумлија“. 

Члан 9. 

Одлуку доставити: Комисији за спровођење поступка издавања површине јавне 

намене за постављање киоска на подручју општине Куршумлија и архиви. 

Број: II-02-92/2022-1 

Датум: 26.08.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
                  Војимир Чарапић, дипл. правник ср. 
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