
 

 Општинско веће општине Власотинце, на основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Власотинце 

(''Сл.гласник града Лесковца'', бр. 12/2008 и 24/11), ради спровођења Стратешког и 

Акционог плана општине Власотинце за период од 2006. до 2016. године, а у циљу 

изградње привредних објеката и запошљавања незапослених лица на подручју општине 

Власотинце, на седници одржаној дана 16.01. 2014. године, донело је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

 

 

 Да се у корист првних и физичких лица која изразе спремност да инвестирају у 

изградњу привредних објеката у Индустријској зони Власотинце и запосле 

незапошљена лица са подручја општине Влсотинце отуђи непокретност у јавној 

својини општине Власотинце, и то катастарска парцела бр. 864/13 у површини од 8.737 

м2 са листа непокретности бр. 5772 КО Власотинце – варош, у Индустријској зони 

Власотинце, на основу спроведеног поступка прикупљања понуда и избора 

најповољнијег понуђача у складу са чланом 96. ст.1. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009, исправка 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/213 – Одлука УС и 50/2013 – Одлука УС). 

 

      Члан 2. 

 

 Ради провођења поступка из члана 1. ове Одлуке овлашћује се председник 

општине да формира Комисију за отуђење непокретности из јавне својине општине 

Власотинце од 5 чланова која ће примати понуде понуђача и предложити Општинском 

већу најповољнијег понуђача са образложењем разлога који опредељују најповољнијег  

понуђача да се у његову корист отуђи непокретност из јавне својине општине 

Власотинце. 

 Комисија из става 1. овог члана треба да се  састоји од 3 представника општине 

Власотинце и 2 представника ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Власотинце из 

реда запослених  са високом стручном спремом. 

 У решењу о одређивању Комисије одредиће се председник комисије и заменик 

председника комисије на начин да председник комисије и заменик буду један из 

представника општине у комисији и један из представника ЈП Дирекције у комисији. 

 

      Члан 3. 

  

 Расписивање и истицање огласа на огласној табли општине Власотинце 

извршиће Општинско веће општине Власотинце, са условима да рок за достављање 

понуда понуђача износи 15 дана од дана објављивања огласа на огласној табли, и да се 

понуде достављају комисији за отуђење непокретности из јавне својине, непосредно 

комисији или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком: ЗА 



КОМИСИЈУ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ. 

 

 Комисији се лично може предати понуда сваког радног дана од 8 до 14,30 часова 

до истека рока за достављање понуда. 

      Члан 4. 

 

 Комисија је дужна да у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда 

донесе Одлуку о избору најповољнијег понуђача и Одлуку у виду предлога доставити 

Општинском већу. 

 

      Члан 5. 

 

 По разматрању Предлога одлуке из члана 4. ове Одлуке, Општинско веће доноси 

своју одлуку о избору најповољнијег понуђача, и налаже Одељењу за урбанизам, ко 

мунално-стамбене, грађевинске, инспекцијске и имовинско-правне послове да 

припреми нацрт решења о отуђењу непокретности јавне својине општине Власотинце, 

и након усвајања предлога решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине 

Власотинце, исто доставља Скупштини општине Власотинце на доношење као 

коначног акта, на основу кога се у року од 30 дана од дана доношења закључује уговор 

о отуђењу непокретности из јавне својине са лицем у чију корист се на основу 

скупштинског решења непокретност отуђује из јавне својине општине Власотинце. 

 

      Члан 6. 

 

 Уколико Општинско веће не прихвати одлуку комисије о избору најповољнијег 

понуђача,  исту одлуку може поништити и вратити комисији на поновно одлучивање са 

одређивањем рока за поновно одлучивање, али нема права да самостално одлучи о 

избору најповољнијег понуђача. 

 Уколико Општинско веће у поновљеном поступку поново поништи одлуку 

комисије, у том случају се поништава и оглас на основу кога је донета одлука о избору 

најповољнијег понуђача. 

 У случају из става 2. овог члана Општинско веће истом одлуком поништава 

одлуку комисије и оглас на основу кога је донета одлука комисије која се поништава. 

 

      Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу одмах. 

 

 
Тачност преписа Оверава                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Секретар већа            Зоран Тодоровић 
Снежана Голубовић-Илић  

  

 

Одлуку доставити: 

 

1. Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене, грађевинске,  

инспекцијске и имовинско-правне послове, 

2. Служби Општинског јавног правобранилаштва и 

3. ЈП Дирекцији за урбанизам и изградњу Власотинце. 


