
На основу 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),  Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 27. априла 2018. године, донела  
је 

 
О Д Л У К У 

 о давању овлашћења Председнику општине Босилеград за  учешће на   

продаји непокретности – јавним надметањем извршног дужника А. Д. 

„Аутотранспорт“ Босилеград  

 

Члан 1. 

 Даје се овлашћење Председнику општине Босилеград Захаријев Владимиру за учешће на   
продаји непокретности- јавним надметањем извршног дужника А. Д. „Аутотранспорт“ Босилеград, 
улица Георги Димитров број 13А, МБ 07197136, ПИБ 100981148, по Закључку Јавног извршитеља 
Станка Филиповића И.И. бр. 911/2017 од 25.04.2017. године и одговарајућег Закључка истог 
извршитеља о дану и часу продаје по доношењу истог и то:   
 - зграда техничког прегледа и сервиса, гаража и радионица које се налазе на КП бр. 480 на 
мзв „Преко реке“ уписане у ЛН бр. 115 КО Босилеград 1. 

  
Члан 2. 

 Средства за јемство и учешће на јавном надметању продаје непокретности (у висини од 10% 
утврђене цене непокретности  и цену непокреност у случају да општина Босилеград буде понуђаћ са 
најповољнијом понудом обезбедиће се у буџету општине Босилеград.  

 

Члан 3. 

 Висину износа до којег се може ићи код продаје непокретности – јавним надметањем из члана 
1. ове Одлуке одредиће Комисија коју образује Општинско веће општине Босилеград. 

 
Члан 4. 

 Овлашћује се заступник општине Босилеград Захаријев Владимир да у име општине 
Босилеград, уколико буде понуђач са највповољнијом понудом, односно купи предметне 
непокретности да потпише и овери уговор о купопродаји код надлежног суда и предузима друге 
потребне радње у вези с тим.  
  

Члан 5. 

 Наведене непокретности се прибављају у јавну својину општине Босилеград. 
 

Члан 6. 

 На основу ове Одлуке и Уговора о куповини непокретности,  Служба за катастар 
непокретности извршиће упис  у складу са чланом 4. ове Одлуке.  
 

Члан 7. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-106/2018 
У Босилеграду, дана 27.04.2018. године 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК, 
                                             Славчо Владимиров 


