
     На основу члана 27. став 10. и 11., члана 28. став 2., члана 36. став 6., члана  

49. став 3., члана 51. и 52. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана  32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 – др закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 2. став 1., члана 6. и 10. став 

1. и 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном 

погодбом  и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања  

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 40. став 

1. тачка  6., 24. и 35. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, 

број 3/2019), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 14. јуна  2019. 

године,  донела је  

 

                                                           

                                                          ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

 

 

Члан 1. 

              У Одлуци  о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној 

својини општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 8/2019) у члану 36. 

после става 1. додаје се нови став који гласи: 

 

 „Покретне ствари у јавној својини општине Босилеград могу се дати и другим 

правним лицима  који су регистровани на територији општине Босилеград и који имају 

закључени уговор са општином Босилеград и који у првој години по закључењу 

уговора запосле преко 50 радника, који могу да их користе за обуку, доквалификацију, 

преквалификацијуи друге потребе у циљу њиховог опстанка и развоја привреде на 

територији општине Босилеград.“ 

 

 Ст. 2- 5. постају ст. 3- 6.  

 

 У  досадашњем ставу 2.  који постаје став 3. на крају реченице  брише се тачка и 

додају се речи: „на предлог Комисије и претходну сагласност Општинског већа. “ 

  

Члан 2.  

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БОСИЛЕГРАД  

Број:06-155/2019 

У Босилеграду, дана 14.06.2019. године 

 

                                                                                                                    Председник, 

                Славчо Владимиров 

 
 
 
 
 

 


