
 На основу члана 27. став 10., члана 28.став 2., члана 36.став 6., члана 49.став 

3.,члна 51., члана 52 и члана 53. став1.Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон 108/2016 и 113/2017), члана  

32. став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – др закон и 101/2016- др. закон), члана 2. став 1., члана 6., члана 

10.став 1.тачка 13. и став 4. и члана 12. став1. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом , давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 37. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“ број 16/2008 и 

20/2009) и члана 3. став 1. тачка 14. Одлуке о изменама и допунама Статута 

општине Босилеград („Службени гласник града Врања“ број 45/2013), Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној  дана 31. јануара 2018. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“ број 29/2017) у члану 10. став 1. 

тачке 1-3 мењају се и гласе: 

 

1. да  је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући 

регистар; 

 

 2. да му није изречена мера забране обављања делатности  у року од две године 

пре објављивања огласа за јавно надметање, односно прикупљање писмених 

понуда  за давање у закуп пословног простора; 

 

 3. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности  за чије 

обављање је пословни простор намењен, односно коју жели да обавља ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом, а поседовање пословног простора није 

услов за издавање дозволе. 

 

Члан 2. 

 У члану 31.став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и гласе : 

-канцеларије 168,00 динара по м2, без ПДВ 

-локали  252,00 динара по м2, без ПДВ 

-магацини 126,00, динара по м2, без ПДВ 

-производне хале  84,00 динара по м2, без ПДВ 

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 

-остали пословни простор( кухиња, гардероба, трпезарија и сл.) 60,00 динара по м2, 

без ПДВ. 



                                                               Члан 3. 

У члану  32. став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и гласе : 

-канцеларије 134,00 динара по м2, без ПДВ 

-локали  202,00 динара по м2, без ПДВ 

-магацини 101,00 динара по м2, без ПДВ 

-производне хале  67,00 динара по м2, без ПДВ 

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 

-остали пословни простор  48,00 динара по м2, без ПДВ. 

 

Члан 4. 

У члану  33. став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и гласе : 

-канцеларије  67,00 динара по м2, без ПДВ 

-локали  101,00 динара по м2, без ПДВ 

-магацини  50,00  динара по м2, без ПДВ 

-производне хале  34,00 динара по м2, без ПДВ 

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 

-остали пословни простор 24,00 динара по м2, без ПДВ. 

 

                                                             Члан  5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

града  Врања“.   
 
                                                                      

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БОСИЛЕГРАД  

Број:06-20/2018 

У Босилеграду, дана 31.01.2018 .године 

 

 

 

                                                                                                                Председник, 

                Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


