
 
 
 
 
 

 
На основу члана 20. сатав 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана   37. став 1. тачка 6. и 37.  
Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 
16/08 и 20/09  и „Службени  гласник града  Врања“, број 45/13), Скупштина 
општине Босилеград на седници одржаној дана 15.06.2016. године, донела  
је 
 
 

ОДЛУКУ 

 О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗБОГ  ЗАШТИТЕ ОПШТИНСКЕ 

ИМОВИНЕ РЈ КОБОС И РЈ ЧАРАПАРА   

 

 

1.  У  Одлуци   о ангажовању професионалног обезбеђења због 
заштите општинске имовине РЈ Кобос и РЈ Чарапара („Службени гласник 
града Врања“, број 7/2016) у члану 2.  на крају члана,  тачка се замењује  
запетом и  додају речи: „ Преписа листа непокретности, број 1393 К.О. 
Босилеград 1 Службе за катастар непокретности Босилеград, број 952-
1/2015-612 од 07.12.2015. гдине, Решење Републичког геодетског  завода 
Служба за катастар непокретности, број 952-02-4-85/15 и Жалба против 
Решења Службе за катастар непокретности, број 952-02-4-85/15 поднета 
07.04.2016. године.“. 
.  

2. У члну 3. речи: „начелник општинске управе“ замењују се речима: 
„надлежни орган општине Босилеград“.  

 
  
3. У члану 4. речи: „ –Општинска управа–економска класификација 

424-специјализоване услуге.“ бришу се. 
 
4. Одлука  ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику града Врања“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-249/2016 
У Босилеграду, дана  15.06.2016. године 

 
                                        ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                    Славчо Владимиров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Образложење  
 

Чланом 1. Одлуке извршена је измена члана 2. основне Одлуке, на 
тај начин што се у члану 2.  на крају члана,  тачка  замењује  зарезом  и 
додају речи: „Решење Републичког геодетског  завода Служба за катастар 
непокретности, број 952-02-4-85/15 и Жалба против Решења Службе за 
катастар непокретности, број 952-02-4-85/15 поднета 07.04.2016. године.“. 
Након наведене измене , члан 2. основне Одлуке гласи:  

„2. Општина Босилеград ће ангажовати   професионално обезбеђење 
због заштите   објеката    РЈ кобос и РЈ Чарапара уписни  у лист 
непокретности број 1393 К.О. Босилеград 1на кат. парцелама 1400 и 998 као 
јавна својина општине Босилеград, обим удела 1/1,  а на основу 
правноснажне пресуде Општинског суда у Босилеграду, P.br. 124/08 oд 
06.06.2008. године, потврде Републичке дирекције за имовину РС Број 954-
3718/2014-02  од 28. јула 2014. године,  Решења Републичког геодетског 
завода Службе за катастар непокретности, број 952-02-4-13/2015 од 
07.09.2015. године, Преписа листа непокретности, број 1393 К.О. 

Босилеград 1 Службе за катастар непокретности Босилеград, број 952-

1/2015-612 од 07.12.2015. гдине,  Решење Републичког геодетског  
завода Служба за катастар непокретности, број 952-02-4-85/15 и Жалба 

против Решења Службе за катастар непокретности, број 952-02-4-85/15 

поднета 07.04.2016. године. 

Чланом 2. Одлуке извршена је измена члана 3. основне Одлуке, на 
тај начин што су  речи: „начелник општинске управе“ замењени  се речима : 
„надлежни орган општине Босилеград“. 

Након наведене измене , члан 3. основне Одлуке гласи: 
 
„3.  Услови   ангажовања професионалног обезбеђења, које ће 

утврдити Општинковеће, биће унети у уговору  који ће у име општине 
потписати начелник Општинске управе надлежни орган општине Босилегр.  

 
 Чланом 3. Одлуке извршена је измена члана 4. основне Одлуке, на 

тај начин што се речи: „ –Општинска управа–економска класификација 424-
специјализоване услуге.“ бришу. Након наведене измене, члан 4. основне 
Одлуке гласи: 

  
4. Средства за ангажовања професионалног обезбеђења биће 

обезбеђена у Буџету општине. –Општинск управа-економска класификација 
424-специјализоване услуге.  

 


