
                                                                                                                                                                                                                                                          

  На основу члана 14. став 3. и члана 20. став. 2, 3.  и  4. Закона о јавној својини (“ 

Службени гласник Републике Србије” , број 72/2011), члана 37. став 1.  тачка 6. Статута 

општине Босилеград (“ Службени гласник Пчињског округа” број 16/2008 и 20/2009) и 

правноснажне пресуде  Основног суда у Врању П.бр.124/08 и уписа у катастар Решењем 

Службе за катастар непокретности Босилеград бр.952-02-4-13/2015 од 07.04.2015. године 

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 28.04.2015.године, донела је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

 О Д Л У К Е 

О УСТУПАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ПОГОНУ „КОБОС“ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се   услови,  начин, поступак и  критеријуми за уступање 

права коришћења на погону „Кобос“ у  Босилеграду или делова хале „Кобос“, кп.бр.1400, 

место звано „Блат“(„Поље“) ( у даљем тексту: „Кобос“). 

Члан 2. 

  Општина Босилеград може уступити право коришћења на погону „Кобос“ са 

земљиштем,                                                                                                                                                          

производним и пратећим објектима, са постојећом опремом с тим што општина задржава 

право да израђује и спроводи пројекте везане за кров и кровну конструкцију. 

Општина Босилеград  уступа право коришћења на погону „Кобос“  на 

период до 30 година правном лицу које испуњава следеће услове: 

- да је регистровано за обављање   те врсте делатности,                                                                                                                             

- да испуњава друге услове прописане законом, 

- да је измирило све доспеле обавезе у складу са прописима државе у којој има 

седиште, 

- да  му у року две године пре објављивања конкурса није изречена правоснажна 

судска одлука или управна мера забране обављања те врсте делатности,                                 

- да против тог правног лица није покренут и не води се поступак принудног 

поравнања, стечаја или ликвидације, 

- да се обавеже  да регулише радно правни  статус затечених  радника у погону 

„Кобос“, који су    до  момента доношења одлуке  засновала  радни однос на 

неодређено време. 

 

Члан 3. 

   За уступање права   коришћења на погону  „Кобос“ расписује се међународни 

конкурс у коме  ће бити предвиђени  посебни услови. 

Конкурс расписује и спроводи Општинско Веће општине Босилеград, 

О поднетим захтевима за коришћење погона „Кобос“ одлучује Општинско веће,  по 

претходно обрађеним пријавама од стране комисије коју формира Општинско веће. 

 

Члан 4. 

 О коришћењу  објекта из члана 1. ове Одлуке Општина може закључити уговор о 

стратешком партнерству са било којим правним лицем у складу са Законом о приватном -

јавном партнерству и концесијама.( „Сл. гласник РС, број 88/11).  

 

Члан 5. 

 Са правним лицем из члана 3. и 4. Општина Босилеград ће закључити 

уговор самостално или уз сагласност надлежног органа уколико је потребно.  

 

Члан 6. 

 Обавезује се садашњи корисник погона „Кобос “ ХК ПК „Јумко“ АД Врање да се 

стара о  одржавању погона, земљишта, производних и и пратећих објеката     и да  о томе 

једном месечно подноси извештај Општинском већу општине Босилеград  и то  све до 

примопредаје по Закључку Општинског Већа  бр.06-152/2015 од 20.04.2015. године. 

  



   

 

  Члан 6 а. 

 Садашњем кориснику из члана 6. престаје право коришћења на погону „Кобос“ по 

завршетку социјалног програма. 

 

Административно стручне послове за спровођење ове одлуке врши надлежна 

служба Општинске Управе, општине Босилеград. 

 

Члан 7. 

 У року од 8 дана од  дана ступања на снагу ове Одлуке извршиће се 

примопредаја објеката из члана 2. став1.  Одлуке измемеђу постојечег руководства 

погона „Кобос“ и  Општине Босилеград. 

 Услове    уређења и коришћења објеката  уредиће Општинско веће општине 

Босилеград. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

У преамбули после речи Основног суда у Врању П.бр.124/08 додаје се и 

упис у катастар Решењем Службе за катастар непокретности Босилеград 

бр.952-02-4-13/2015 од 07.04.2015. године. У члану 1. после речи на погону 

„Кобос“ Босилеград, додаје се или делова хале „Кобос“. У члану 2. став 2. мења се 

реч од 30 година у реч до 30 година. После члана 6. додаје се члан 6 а. 
 

 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-145/2015 

У Босилеграду,дана  28.04.2015.године. 

 

                       ПРЕДСЕДНИК, 

                                                   Сашa Миланов 
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 


