
          

 

 На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2011), члана 3. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима, јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр. 24/2012), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

129/07) и чл. 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ бр. 11/2013), 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 16.08.2014. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

 

Члан 1.  

 

 Овом одлуком у корист општине Владичин Хан прибавља се непосредном 

погодбом у јавну својину земљиште у КО Лепеница, а које је обухваћено Планом 

детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“ 

бр. 25/10).  

 

Члан 2.  

 

 Земљиште које се прибавља у јавну својину непосредном погодбом је:  

 

- кп.бр. 1244 по култури њива 3. класе у површини од 3 а 28 м2;  

уписана у ЛН бр. 407 КО Лепеница чији је власник Аца (Станиша) Витковић из 

Ниша, ул. Браће Игњатовића бр. 23;  

  

- кп.бр. 1235 по култури њива 2. класе у површини од 14 а 20 м2;  

уписана у ЛН бр. 260 КО Лепеница чији су сувласници Зоран (Тома) Стојановић из 

Владичиног Хана, ул. Ратка Павловића бр. 12/9 и Светлана (Тома) Стојановић из 

Владичиног Хана, ул. Владике Пајсије бр. 6/8, обоје са по ½ дела;  

 

- кп. бр. 611 по култури ливада 3. класе у површини од 3 а 80 м2;  

- кп. бр. 620 по култури шума 1. класе у површини од 4 а 19 м2;  

- кп. бр. 860 по култури ливада 1. класе у површини од 6 а 12 м2;  

- кп. бр. 851 по култури ливада 1. класе у површини од 5  а 20 м2;  

- кп. бр. 959 по култури ливада 3. класе у површини од 2 а 01 м2;  

све уписане у ЛН бр. 2 КО Лепеница чији је власник Стевановић (Миодраг) Јован 

из Лепенице;  

 

- кп. бр. 613 по култури врт 1. класе у површини од 2 а 83 м2;  

- кп. бр. 635 по култури врт 1. класе у површини од 6 а 74 м2 и пашњак 3. 

класе у површини од 4 а 31 м2; 

- кп. бр. 636 по култури ливада 1. класе у површини од 6 а 59 м2, ливада 2. 

класе у површини од 2 а 54 м2 и пашњак 3. класе у површини од 2 а 11 м2;  

- кп. бр. 637 по култури пашњак 3. класе у површини од 4  а 12 м2 и река у 

површини од 10 м2;  

- кп. бр. 638/1 по култури врт 1. класе у површини од 13 а 04 м2;  

- кп. бр. 638/2 по култури њива 2. класе у површини од 10 а 32 м2;  



- кп. бр. 621 по култури шума 1. класе у површини од 8 а;  

све уписане у ЛН бр. 445 КО Лепеница чији је власник Стевановић (Богосав) Миле 

из Лепенице;  

 

- кп.бр. 843 по култури њива 2. класе у површини од 4 а 55 м2;  

уписана у ЛН бр. 549 КО Лепеница чији је власник Јаћимовић (Живојин) Драги из 

Владичиног Хана, ул. Ратка Павловића бр. 46;  

 

- кп.бр. 1238 по култури шума 2. класе у површини од 19 а 38 м2;  

уписана у ЛН бр. 523 КО Лепеница чији је власник Милева (Станко) Цветковић из 

Стубла;  

 

- кп.бр. 1252/1 по култури њива 2. класе у површини од 16 а 56 м2, њива 3. 

класе у површини од 16 а 21 м2 и њива 4. класе у површини од 10 а 55 м2;  

уписана у ЛН бр. 233 КО Лепеница чији је власник Стошић (Станко) Бора из Пуле, 

ул. Крањчевића бр. 3. 

 

Члан 3.  

 

 

 Ближа права и обавезе између Општине Владичин Хан и власника 

регулисаће се Уговором, а након ступања на снагу ове Одлуке и прибављања 

мишљења надлежног Републичког јавног правобраниоца.  

 

Члан 5.  

 

 Овлашћује се председник општине Владичин Хан,  да у име општине може 

са власницима земљишта потписати Уговор.  

 

Члан 6.  

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику града Врања“.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН  

БРОЈ: 06-126/6/2014-01 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И Ц А  

                                                                              Данијела Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


