
               
 На основу члана 20. и 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца, бр. 20/14 и 30/16), члана), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон), члана 40. Статута општине Власотинце  („Службени 

гласник града Лесковца“, број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст)  36. и 38. Одлуке о 

општинском већу општине Власотинце („“Сл. гласник града Лесковца 12/08 и 24/11), члана 
19. Пословника о раду Општинског већа Општине Власотинце), а на предлог Начелника 
Општинске управе општине Власотинце 01бр.464-16/19 од 08.05.2019. године, Општинксо 
веће општине Власотинце на 133. седници одржаној 09.05.2019.године, донело је  
  

ОДЛУКУ 
I 

 О  расписивању јавног Огласа за давање на привремено коришћење површине јавне 
намене- закуп на две године на делу кп. бр. 2296 КО Власотинце-варош, површине 170 м2 
које се налази на платоу поред Акумулационог језера, ради постављања привремених 
објеката (летња башта),  путем прикупљања писаних понуда. 
 

II 
 Неизграђено грађевинско земљиште на делу  кп. бр. 2296 КО Власотинце-варош се           
се издаје у закуп на временски период од 2 (две) календарске године и то од 15.05.2019. 
године до 15.09.2019. године (укупно 4 месеца)  и од 15.05.2020. године до 15.09.2020. 
године (укупно 4 месеца) по почетној цени од _______ динара месечно за период 
коришћења. 
 

  III 
 Образује се Комисија за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у 
својини општине Власотинце на делу кп. бр. 2296 КО Власотинце-варош која ће расписати 
Оглас  за давање у закуп и спровести поступак давања у закуп непокретности у саставу: 
 

1. Александар Кованџић,  председник Комисије 
2. Драган Ранђеловић, члан комисјије 
3. Станиша Тевденић, члан комисије 
4. Бојан Петровић, члан комисије и 
5. Снежана Голубовић Илић, члан комисије 

 
Време и место разматрања приспелих понуда, начин и време за достављање писмених 

понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, висина и начин плаћања 
депозита, висина и начин полагања депозита, рок за повраћај депозита учесницима који нису 
успели у поступку прикупљања писмених понуда, критеријуми за избор  најповољнијег 
понуђача биће накнадно одређени у Огласу.   

 
                                                                          IV 

Комисија за давање у закуп неизграђеног грађевинског  земљишта у својини општине 
Власотинце се образује на период од 1 године. 

 
                                                                     V 
Одлуку доставити члановима комисије, Одељењу за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне и имовинско правне послове Општинске управе општине Власотинце. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01бр.06-27-30/19 дана 09.05.2019. године 

  
 

                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Зоран Тодоровић 


