
На основу члана 20. сатав 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 15.  и 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“) и 
Закључка Основног суда Сурдулица, Судска јединица у Босилеграду I И.бр. 
3151/11 од 01.06.2016. године,  Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној дана 15.06.2016.  године, донела  је 

 
 
 

ОДЛУКУ 

 о давању сагласности ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и 

путеве општине Босилеград“ за  учешће на   продаји непокретности 

извршног дужника А. Д. Аутотранспорт Босилеград 22.06.2016. године 

 

Члан 1. 

 Даје  се  сагласност Јавном предузећу  „Дирекција за грађевинско 
земљиште и путеве општине Босилеград“ за  учешћу на   продаји 
непокретности извршног дужника А.Д. Аутотранспорт Босилеград 
22.06.2016. године по Закључку Основног суда Сурдулица, Судска јединица 
у Босилеграду I И.бр. 3151/11 од 01.06.2016. године, и то:   

- зграда друмског саобраћаја-гараже и радионице која се налази на 
кат. парцелибр. 480 на место звано „Преко река“, у улици Георги 
Димитров, бр. 65 уписане у ЛН.бр. 115 КО Босилеград 1 чија 
процењена вредност износи 5. 548.028,00 динара.  

-   
Члан 2. 

 Средства за јемство и учешће на непосредној продаји непокретности 
(у висини од 10% утврђене цене непокретносту) и цену непокретности, у 
случају да Јавно предузеће  „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве 
општине Босилеград“ буде понуђач са највећом понудом, обезбедиће се на 
одговарајућа конта Јавног предузећа„Дирекција за грађевинско земљиште и 
путеве општине Босилеград“.  
  
 

Члан 3. 

 Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско 
земљиште и путеве општине Босилеград“ одредиће висину износа до којег 
се може ићи код продаје непокретноси из члана 1. ове Одлуке. 
 У случају највеће понуђене цене, а због недостатка финансијских 
средстава на одговарајучем конту Јавно предузеће из става 1. овог члана 
може подићи кредит.  
 

Члан 4. 

 Овлашћује се Страшко Апостолов, директор Јавног предузећа 
„Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ да у 
њено име учествује на продаји непосредном погодбом, те у колико буде 
понуђач са највећом понудом, односно купи предметне непокретности, да 



потпише и овери уговор о куповини код надлежног суда и предузима друге 
потребне радње у вези са тим. 
  

Члан 5. 

 Купљена имовина се прибавља у јавну својину општине Босилеград, 
а корисник те имовине ће бити Јавно предузећа „Дирекција за грађевинско 
земљиште и путеве општине Босилеград“,до изналажења инвеститора, 
склапања јавног-приватног партнерства и др.  
 Ближе услове утврдиће Општинско веће општине Босилеград.    
 

Члан 6. 

 На основу ове Одлуке и уговора о куповини непокретности,  Служба 
за катастар непокретности извршиће упис  у складу са чланом 5. ове 
Одлуке.  

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Врања“. 
  
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-249/2016 
У Босилеграду, дана15.06.2016. године 

 
 

                             ПРЕДСЕДНИК, 
                                             Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


