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На основу Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“ број, 72/11, 83/13, 105/2014, 104/2016 – др. 

закон и 108/2016), члана 3., 6. став 2., члана 17. и члана 19. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљању 

писмених понуда („Службени гласник РС“, број 

24/2012,48/2015 и 99/2015), члана 5. става 2. Одлуке о 

располагању непокретностима у јавној својини општине 

Осечина („Општински службени гласник“ бр. 6/2017), 

члана 2. и 23. Одлуке о општинском већу општине Осечина 

(„Општински службени гласник“ бр. 10/08) и члана 65. 

Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ 

бр. 7/08 и 6/2015), Општинско веће општине Осечина на 

седници одржаној дана 05.09.2017 године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ПРИБАВЉАЊА И 

ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА И ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА 

ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

I Именује се Комисија за спровођење поступака 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине 

Осечина као и поступака јавног надметања и прикупљању 

писмених понуда у следећем саставу: 

1. Дане Крсмановић, дипл. правник – 

председник; 

2. Душан Вучићевић, дипл. инг. пољопривреде - 

члан; 

3. Марија Петровић, дипл. просторни планер - 

члан; 

4. Жељко Андрић, дипл. инг. пољопривреде - 

члан; 

5. Миодраг Станишић, дипл. економиста - члан. 

 

II Задатак Комисије је да у складу са Законом о 

јавној својини („Службени гласник РС “ бр. 72/11, 83/13, 

105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/2016), Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљању 

писмених понуда („Службени гласник РС“, број 

24/2012,48/2015 и 99/2015) и Одлуком о располагању 

непокретностима у јавној својини општине Осечина 

(„Општински службени гласник“ бр. 6/2017), спроводи 

поступке прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини општине Осечина као и поступке јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда. 

 

III Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, исто објавити у „Општинском службеном 

гласнику“ и доставити именованим члановима Комисије, 

Општинској управи Осечина, а један примерак задржати за 

архиву. 

 

Општинско веће општине Осечина, 

Број: 060-37/2017, дана 05.09.2017. год. 

 

                                                                                            

Председник Већа, 

Драган Алексић, с.р. 

 


