На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Сл.гл.Пчињског округа”,
број 16/08 и 20/09 и „Сл.гл.града Врања”, број 45/13) и Захтеву за давање сагласности за
прибављање објекта у јавну својину од 10.02.2014 год., Дописа од 24.02.2014 год.
Министарствu просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије , Споразума о
заједничком коришћењу спортско школске хале од 25.03.2014 год., дописа Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 451-02-1140-5/2013-05 од
11.04.2014 године и сагласности Основне школе „Георги Димитров“ и Гимназије општине
Босилеград, Скупштина општине Босилеград на одржаној седници 23.04.2014. године,
доноси

одлуку
о давању сагласности Општини Босилеград о преузимању
активности на завршетак Спортско-школске сале (хале)
1. Да ангажује агенцију ради утврђивања степена физичке и финансијске реализације
уговора и извођењу радова, а која ће утврдити евентуална потраживања уговорних
страна у складу са утврђеним чињеницама и спроведе покретање одговарајућих
процедура и поступака.За рад ове агенције општина ће обезбедити средства одмах из
текуће буџетске резерве.
2.Заједно са осталим корисницима спортско школске сале раскине уговор о извођењу
радова.
3.Да обезбеди предмер и предрачун који ће израдити ЈП "Дирекција за грађевинско
земљиште и путеве" чији оснивач је општина Босилеград, а која у свом саставу има
пројектантско биро које има капацитете да изради предмер и предрачун потребних
радова за завршетак хале.
4.У зависности од укупно потребних средстава по предмеру и предрачуну из претходне
тачке а у складу са Законом о Јавним набавкама(СЛ.гл.РС, број124/12) спроведе
одговарајући поступак Јавне набавке (јер има сертификована лица за спровођење јавних
набавки), и након спровођења истог закључи уговор о извођењу радова са најповољнијем
понуђачем, као и поступак јавне набавке вршења стручног надзора над извођењем
радова уколико висина средстава из тачке 3 то захтева.
5.Да након завршетка свих радова на изградњи спортско школске сале сходно важећим
прописима одреди лица за технички пријем објекта и изради употребну дозволу за исти.

6.Након утврђивања потребног износа за завршетак сале изврши ребаланс буџета и
обезбеди недостајућа средства за завршетак исте.
7.Уколико се у поступку реализовања активности везаних за завршетак спортско школске
хале јаве непредвиђене активности које нису обухваћене овом одлуком (техничке или
финансијске природе), начин и ближи услови за решавање тих околности доносиће
Општинско веће општине Босилеград.
8. Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број:06-123/2014
У Босилеграду, дана 23.04.2014.године

П р е д с е д н и к,
Саша Миланов

