
На основу  члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.  72/11,  88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), 
члана 15. став 1. тачка 25.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 129/07 и 83/14,) члана 37. став 1. тачка 13. и члана 58. 
став 1. тачка 9.  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 20. децембра  2018. 
године, донела  је 
 
 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Предлог  уговора о регулисању међусобних односа 

поводом започете изградње стамбене зграде у Босилеграду на локацији у 
улици Маршала Тита 

 

Члан 1. 

  Даје се сагласност на Предлог  уговора о регулисању међусобних 
односа поводом започете изградње стамбене зграде у Босилеграду на 

локацији у улици Маршала Тита, који ће закључити Грађевинска дирекција 
Србије д.о.о. Нови Београд, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, ПИБ 
100291007, матични број 17354043,   коју заступа директор директор Др Небојша 
Шурлин, са једне стране и Општина Босилеград,  улица Георги Димитрова 82, 
Босилеград, ПИБ:100981381,  матични број 07197144, коју заступа  Председник 
општине Босилеград Владимир Захаријев, са друге стране.   
 

Члан 2. 

 Овлашћује се  Председник општине Босилеград , Владимир Захаријев да са 
Грађевинском  дирекцијом  Србије д.о.о. Београд закључи  Уговора  из члана 1. 
ове Одлуке, у  датом предлогу (тексту).  
 
 
         Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању 
сагласности на Предлог Анекса уговора о заједничкој изградњи (суфинансирању) 
стамбено-пословног објекта на локацији у улици Маршала Тита у Босилеграду 
(„Службени  гласник града  Врања“, број: 13/18) и Одлука о давању сагласности на 
Предлог Анекса уговора о заједничкој изградњи (суфинансирању) стамбено-
пословног објекта на локацији у улици Маршала Тита у Босилеграду („Службени  
гласник града  Врања“, број: 19/18). 
 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-335/2018 

У Босилеграду, дана 20.12.2018. године 
 

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                   Славчо Владимиров 
 


