
Општина Лепосавић 
Ул. Војске Југославије бр. 33 
38218 Лепосавић 
028/83-050, 83-860

На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Лепосавић и образовању 
Привременог органа општине Лепосавић ("Сл. гласник РС", број 80/2013), члана 2. Решења о 
разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић ("Сл. 
гласник РС", бр. 84/2015), члана 24. Пословника о раду Привременог органа општине Лепосавић 
("Сл. гласник општине Лепосавић" број 5/2013), члана 68a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), а на основу члана 34. става 3. 
Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског 
конкурса ("Сл. гласник РС", бр. 31/2015), Привремени орган општине Лепосавић на седници 
одржаној 18.01.2019. године, донео је:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења дела центра и 

непосредне околине у насељу Лепосавић - 
израда идејног решења партерног уређења нове локације 

спомен -  обележја жртвама НАТО бомбардовања 1999. године

1. Привремени орган општине Лепосавић -  Расписивач врши измену конкурсне документације и то 
у делу Расписа, број 350-8/2 од 14.12.2018. године, у тачки 11. Услови и начин преузимања 
конкурсне документације, тако да сада гласи:
"Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије, 
11000 Београд, Кнеза Милоша 9/I, тел. +381 63 8105 864, +381 11 3347418 и Општине Лепосавић - 
Општинска управа, ул, "Војске Југославије" бр. 33., 38218 Лепосавић, канцеларија бр. 24, тел. 
028/83-379, у периоду од 17.12.2018. године до 14.02.2019. године, сваког радногданаод 10:00 до 
14:00 часова или путем пријаве на e-mail: udruzenieurb@qmail.com и 
konkursleposavic2018@qmail.com, уз приложен доказ о уплати накнаде од 1000,00 РСД на текући 
рачун Удружења урбаниста Србије -  205-25985-24."

2. У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.

3. Ове измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.

4. Одлуку објавити на званичној интернет страници расписивача и доставити свим конкурентима 
који су се пријавили за преузимање конкурсне документације до предходно утврђеног рока, 
односно 18.01.2019. године.
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