
 

 

На основу чл. 99 ст. 15 и чл. 146. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), 

члана 8. Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене („Службени гласник града Лесковца, бр. 25/14), 

Програма постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама за 2020 и 2021. 

годину, општине Власотинце, Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 

територију општине Власотинце, (“Службени гласник града Лесковца“, бр, 37/19),   

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за коришћење локација за постављање 

мањих монтажних објеката на јавним површинама – киоска и билборда расписује  

O Г Л А С  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  (КИОСКА) ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

(II круг)  

I 

Предмет јавног надметања је давање у закуп површина јавне намене односно 

неизграђеног грађевинског земљишта ради постављања мањих монтажних објеката 

(киоска), на следећим локацијама у Власотинцу: 

1.Локација тротоар на углу улице Душанова и улице Синише Јанића (два монтажна 

киоска); 

2. Локација тротоар на углу улице  крак Првомајска и улице Трг Ослобођења  (четири 

монтажна киоска); 

3. Локација тротоар и цветна алеја на углу улице Немањина и улице Иво Лола Рибар (три 

монтажна киоска); 

4. Локација на тротоару улице Виноградарска испред аутобуске станице (један монтажни 

киоск); 

5. Локација на тротоару улице Виноградарске испред салона намештаја „СИМПО“ (два 

монтажна киоск); 

7. Локација тротоар у улици Стевана Синђелића поред моста на Пушкиној долини (два 

монтажна киоска); 

8. Локација испред хуманог гробља у улици Марка Орешковића (пет монтажна киоска). 

Локације из тачке  I су намењене за постављање монтажних објеката (киосци) без 

чврсте физичке везе са тлом и без укопавања темеља или анкерских стопа које нису 

прикључене на водоводну и канализациону мрежу. 

 



 

 

II 

Почетни износ закупа за  локације из тачке  I овог огласа за постављање  мањих 

монтажних објеката (киоска)  износи  дин/м2 дневно : 

 -за I зону .......20 динара/м2 

 -за III зону.............12 динара/м2 

III 

Лицитациони корак  износи 500,оо динара. 

IV 

Право учешћа на јавном огласу имају физичка лица,  правна лица и предузетници.  

Учесници огласа су у обавези да уплате гарантни износ по локацији депозит у висини од 

10 %  од почетног укупног износа закупнине односно цене локације за годину која се даје 

у закуп за годину дана. 

Депозит се уплаћује на рачун  840-742152843-59, позив на број 97  50-113, Oпштина 

Власотинце, депозит за лицитацију. 

Учесницима који нису добили земљиште – локацију у закуп, депозит се враћа у року од 5 

дана од дана отварања понуда. 

V 

Понуда се подноси у писаној форми, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за 

јавно надметање за давање у закуп површине јавне намене “ – не отварати“ на адресу: 

Општина Власотинца, Трг ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце, за „Комисију за 

спровођење поступка  јавног надметања за коришћење локација за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним површинама киоска и билборда или се предаје непосредно 

на шалтеру Општинске управе општине Власотинце, до 23.03.2020. године до 15 часова. 

Понуђачи су дужни да у пријави на оглас за јавно надметање наведу односно приложе: 

1. За правна лица и предузетнике: Назив, седиште, податке о оснивању и упису у регистар 

привредних субјеката,  потпис овлашћеног лица, печат, овлашћење за заступање; 

2. Локација за коју се подноси понуда из Програма постављања монтажних објекта на 

јавним површинама за 2020 и 2021. годину ; 

3. Уколико се понуда односи на више локација – редослед локација; 

4. Доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за повраћај депозита; 

5.Потврда надлежног органа да понуђач нема неизмирених обавеза у погледу закупа  

земљишта ако је већ користио неку од понуђених локација  

6.Изјава понуђача да прихвата све услове јавног огласа; 



1.За физичка лица:  Име, презиме, пребивалиште, ЈМБГ,  број личне карте; 

 

 

2. Локација за коју се подноси понуда из Програма  постављања монтажних објекта на 

јавним површинама за 2020 и 2021. годину ; 

3. Уколико се понуда односи на више локација – редослед локација; 

4.Доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за повраћај депозита; 

5.Потврда надлежног органа да понуђач нема неизмирених обавеза у погледу закупа  

земљишта ако је већ користио неку од понуђених локација  

6.Изјава понуђача да прихвата све услове јавног огласа; 

VI 

4.Јавно надметање ће се одржати дана 25.03.2020. године  у 11 часова у скупштинској сали 

СО-е Власотинце, Трг ослобођења бр. 12.  

Отварању пријава за јавно надметање морају присуствовати понуђачи односно лица која 

имају овлашћења за заступање.  

Уколико подносилац пријаве не присуствује јавном надметању сматра се да је одустао од 

пријаве.  

Најповољнији понуђачем сматраће се лице које понуди највиши износ закупнине. 

VII 

Оглас за јавно надметање се проглашава успелим ако је по јавном огласу приспела 

најмање једна уредна и благовремена понуда.  

По завршеном јавном надметању учесник има право приговора у року од 5 дана од дана 

завршетка јавног надметања. Приговор се подноси и о њему одлучује Општинско веће 

општине Власотинце.  

VIII 

Локације за киоск дају се на привремено коришћење на временски период од 2 (две) 

године.  

Делатност на одобреним локацијама је трговинско-услужна делатност.  

IX 

По спроведеном јавном надметању надлежни орган Општинске управе за послове 

урбанизма закључује уговор о закупу локације којим се регулишу права и обавезе.  

Учесници огласа дужни су да у року од 8 дана од дана пријема Записника закључе уговор 

о закупу локације којим се регулишу права и обавезе. 

Уколико лице које је добило локацију не закључи уговор губи право на локацију.  



 

 

Уколико учесник – корисник локације редовно не измирује обавезе плаћања закупа 

земљишта општина Власотинце стиче право да једнострано раскине уговор. 

  

Детаљне информације у вези са коришћењем локација за постављање мањих монтажних 

објеката на јавним површинама могу се добити на мобилни телефон 063/288842, особа за 

контакт Марјан Станковић, начелник општинске управе.  

                                                                                               

             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                    Снежана Голубовић-Илић 


