
На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник 
града Врања“, број 3/2019), као и решења Скупштине општине Босилеград, број 465-
187/84 од 20.04.1984. године и број 461-489/85 од 30.06.1986. године, Скупштина општине 
Босилеград, на седници одржаној дана 15. јуна 2022. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ СВИХ ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3692 КО МЛЕКОМИНЦИ 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Општинској управи општине Босилеград, да може након спроведеног 
поступка пред овим органом управе и испуњења законских услова извршити озакоњење 
свих објеката који се могу ускладити са планским документом у оквиру комплекса 
овчарске-козарске фарме, инвеститора „НАПРЕДАК ДОО Босилеград, матични број: 
06143148, Млекоминци бб, Босилеград, изграђених на катастарској парцели број 3692 КО 
Млекоминци, општина Босилеград, или који објекти својим једним делом захватају ову 
катастарску парцелу, а која се парцела код Републичког геодетског завода, Службе за 
катастар непокретности Босилеград, води као јавна својина Општине Босилеград, у 
целом поседу (1/1).  
 

Члан 2. 
 

Дата сагласност из члана 1. ове одлуке, представљаће доказ о праву на грађевинском 
земљишту за озакоњење свих објеката изграђених на катастарској парцели број 3692 КО 
Млекоминци, општина Босилеград, или који објекти својим једним делом захватају ову 
катастарску парцелу, а у оквиру комплекса овчарске-козарске фарме инвеститора 
„НАПРЕДАК“ ДОО Босилеград, матични број: 06143148, Млекоминци бб, Босилеград. 
 

Члан 3. 
 

Обавезује се „НАПРЕДАК ДОО Босилеград, матични број: 06143148, Млекоминци бб, као 
инвеститор и власник комплекса овчарске-козарске фарме, да након завршеног поступка 
озакоњења свих објеката који су изграђени и својим деловима захватају катастарску 
парцелу број 3692 КО Млекоминци, која парцела по намени и начину коришћења 
представља некатегорисани пут - путно земљиште, у поступку препарцелације изврши 
измештање предметне катастарске парцеле изван комплекса фарме, поготово што је ова 
катастарска парцела у фактичком стању по самој намени као путно земљиште већ 
измештена пре 30. година, односно иста је измештена тренутком када су изграђени 
предметни објекти који сада захватају ову парцелу, а што је и видљиво на сателитском 
снимку територије Републике Србије, како би се фактичко стање усагласило са стањем на 
лицу места. 

Члан 4. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
Број:05-171/2022 

У Босилеграду, дана 15. јуна 2022. године 
 

Председник 
Славчо Владимиров 

 


