
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),  

члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“ 45/2013), члана 1, 2. и 3. Одлуке о учешћу  на 

прву продају имовине ДП „Кварц“  из Босилеграда у стечају, број 06-230/2015 од 12.08.2015. године и 

Одлуке ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“, број 06-1171/2015 од 

15.09.2015. године, Скупштина општине Бослиград на  седници одржаној   26.10.2015. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ КУПОВИНЕ ИМОВИНЕ ДП „КВАРЦ“  

ИЗ БОСИЛЕГРАДА У СТЕЧАЈУ, ПОТПИСВАЊЕ УГОВОРА И ПРЕНОС У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ 

 
Члан  1. 

 Потврђује се куповина имовине ДП „Кварц“ из Босилеград у стечају од стране  ЈП 

„Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ извршене ускладу  са 

чланом члана 1, 2. и 3. Одлуке о учешћу  на прву продају имовине ДП „Кварц“  из 

Босилеграда у стечају, број 06-230/2015 од 12.08.2015. годин,е на првој продаји имовине 

одржане 15.09.2015. године у Агенцији за приватизацију РС-Центар за стечај, за износ од 

1.949.965, 00 динара сходно члану 3. Одлуке о учешћу  на прву продају и Одлуке  Надзорног 

одбора ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“, број 06-

1171/2015 од 15.09.2015. године. 

Члан 2. 

 Овлашћује Страшко Апостолов-директор ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и 

путеве општине Босилеград“ да овери Уговор о куповини имовине ДП „Кварц“ из 

Босилеграда из члана 1. Ове Одлуке,  код надлежног суда-органа и предузима све радње и 

поступке у скалду са чланом 3. Ове Одлуке.  

Члан 3. 

 Купљена имовина се прибавља у јавну својину општине Босилеград, а корисник те 

имовине ће бити ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“.  

                                                                            Члан 4. 

 На основу ове Одлуке и Уговора о куповини имовине ДП „Кварц“ из Босилеграда у 

стечају, Служба за катастар непокретности извршиће упис у складу са чланом 3.  Ове Одлуке. 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у   „Службеном 

гласнику града Врања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-269/2015 

У Босилеграду, дана 26.10.2015. године 

 

                                                                                                         Председник,  

                                                                                                                                          Саша  Миланов 
 

 


