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ГОДИНА 2018  БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“бр. 72/2009 и 81/2009- исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), а на предлог Одељења за привреду и 
локолни економски развој, Општинско веће на седници одржаној дана 27.03. 
2018.године, доноси 
 

ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

1. Овај план се доноси како би се регулисали услови и начин коришћења јавних 
површина у Куршумлији ради постављање киоска. 

2. Одређују се следеће локације за постављање киоска на подручју Куршумлије: 
-Парк (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13). 
-Зелена пијаца (А,Б).  
-Топличка (Б,В,Г,Д,Ђ). 

3. Саставни део овог плана су прилози: 
 Прилог 1 - Приказ постојећих киоска на  локацији  Парк и локацији Зелена 

пијаца. 
 Прилог 2 - Приказ постојећих киоска на локацији Топличка. 
 Прилог 3 – План измене локација 2 киоска на локацији Парк. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“бр. 72/2009 и 81/2009- исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) предвиђено је да постављање и 
уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним 
површинама (киосци, летње баште, покретне тезге и сл.), обезбеђује и уређује 
јединица локалне самоуправе.  

За израду техничке документације за постављање, односно коришћење јавних 
површина не примењују се услови из Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“бр. 72/2009 и 81/2009- исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014). 

На већини локација већ су постављени и користе се киосци. Већина је 
адекватно постављена и не представља сметњу нормалном коришћењу јавних 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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површина. Због регулације паркирања возила, указала се потреба за измештањем 
појединих киоска и постављањем на нове локације.  

Саставни део овог плана су прилози: 
 Прилог 1 - Приказ постојећих киоска у центру града, локација Парк и локација 

Немањина, код зелене пијаце. 
 Прилог 2 - Приказ постојећих киоска локација Топличка. 
 Прилог 3 – План измене локација 2 киоска на локацији Парк. 

 
   
 Број: II-02-24/2018-20 
 У Куршумлији, 27.03.2018. године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

2.  
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон) и члана 61. 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 и 24/2017), Општинско Веће, на седници одржаној 
дана 27.03.2018.године, доноси 
 
 

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

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се расписивање јавног 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: 
- Парк (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13); 
- Зелена пијаца (А,Б,);  
- Топличка (Б,В,Г,Д). 

Члан 3. 
 

Прикупљање писмених понуда се одређује као врста поступка. 
 

Члан 4. 
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Јавни позив за прикупљање писмених 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 1 године. 
 

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. 
 
 
Број: II-02-24/2018-21 
У Куршумлији, 27.03.2018. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                           Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р. 

 

3.  
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон) и члана 61. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09, 7/2011, 
15/2014 и 25/2015), и члана 2. Правилника  о располагању непокретностима и 
покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр. 25/015, 46/16 и 10/17), Општинско Веће,на седници одржаној дана 
27.03.2018. године, доноси 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за закуп станова којима располаже 
општина Куршумлија 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се расписивање јавног позива за закуп станова којима 

располаже општина Куршумлија. 
Члан 2. 

 
Јавни позив се расписује за станове за које постоје законски услови а који ће 

бити накнадно утврђени, као и висина почетног износа закупнине. 
 

Члан 3. 
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Јавни позив за прикупљање писмених понуда ће расписати и поступак ће 
спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на 
којима општина Куршумлија има право јавне својине. 
 

Члан 4. 
 

Прикупљање писмених понуда се одређује као врста поступка. 
 

Члан 5. 
 

Станови се издају у закуп на рок од 5 година. 
 
Број: II-02-24/2018-22 
У Куршумлији, 27.03.2018. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                           Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р. 

 

4.  
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 

83/014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,  15/014 и 25/015), Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему  локалне самоуправе 
за 2015.годину („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.4/2016) и  члана 18.Пословника о 
раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09) Општинско веће 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 27.03.2018.године, донело је 
следећe: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 
послова  ПУ „Сунце“ бр.337 од 20.03.2018.године. 

 
II. Решење доставити:  ПУ „Сунце“ и архиви. 

 
  
Број:II-02-24/2018-31 
 У Куршумлији, 27.03.2018.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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1. План постављања киоска на јавним површинама 17 
2. Одлука о расписивању јавног позива за закуп површина јавне 

намене за постављање киоска 18 
3. Одлуку о расписивању јавног позива за закуп станова којима 

располаже општина Куршумлија 19 
4. Решење о давању сагласности на на Правилник о организацији и 

систематизацији послова  ПУ „Сунце“ 20 
   
 


