
 На основу члана 29. ст.4 и чана 30. Закона о јавној својини („Службени  

гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 99.став 19. и 21. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 3. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давањем ствари у закуп у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“, бр.16/2018), члана 58. и 59. став 1. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник града Врања“, бр. 29/2017) и члана 

40.став 1.тачка 35. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, 

бр.3/2019), Скупштина општине Босилеград на седници  одржаној 13.септембра 

2019, године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ       

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прибавља се непокретност-грађевинско земљиште у јавну 

својину општине Босилеград и то: 
- део кп.бр.1371, у површини од 20 м2, од укупне површине  241 м2 и део  кп. 

бр.1372, у површини од  35 м2, од укупне површине  340 м2, обе  државна својина 

РСрбије, корисника Борисов Борчо из Босилеграда и Стојанов Рафаел из 

Босилеграда, са уделом од по 1/4 и Рангелов Ивана из Босилеграда, са уделом од 

1/2, обе уписане у ЛН бр. 122  KO Босилеград 1,  и 

- део кп. бр.1376, у површини од 54 м2 од укупне површине  396 м2, приватна 

својина Зарев Захари и Зарева Дафинка, обоје из Босилеграда као заједничка 

имовина супружника 1/1, уписана у ЛН бр.1080  KO Босилеград 1,   а ради 

регулисања саобраћајница у складу са Планом генералне регулације Босилеграда 

(„Службени гласник града Врања“, бр.2/2016). 

  

Члан 2. 

 Земљиште из члана 1. ове одлуке општина Босилеград прибавља 

непосредном погодбом по тржишној цени коју одређује пореска управа, односно 

непосредном погодбом путем размене. 

 

Члан 3. 

             Овлашћује се Општинско веће општине Босилеград да донесе коначну 

одлуку о прибављању  грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке којом ће се 

ближе уредити површина  и бројеве, односно подбројеве   катастарских парцела 

које ће бити предмет размене. 

             По доношењу и ступања на снагу одлуке из става 1. овог члана, између 

општине Босилеград и  имаоца права наведених парцела закључиће се  Уговор о 

прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине.  



 

 

Члан 4. 

                Овлашћује се  председник општине Босилеград Захаријев Владимир да у 

име општине потпише уговор из члана 3. став 2. ове одлуке.  

  

Члан 5. 

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

гласнику града Врања“. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број:06-238 /2019 

У Босилеграду, дана 13.09.2019. године 

 

 

П р е д с е д н и к,  

                                                                                                    Славчо Владимиров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


