
На основу члaана 14.  стaв 3.  члана 19. став 2.  и 3.  члана  24.  и члана  28.  став  2.  Закона о јавној 

својини ( „Службени гласник Р Србије“,  број 72/11, 88/13 и 105/14),   члана  37. став  1. тачка 6. 

Статута Општине Босилеград („Службени гласник Пчињског Округа“,  број  16/ 08 и 20 /09  и 

„Службени гласник града  Врања“,  број 45/13) и   члана 3. став 1. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, 

број  11/14), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана      19.  12. 2015. године,  

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА  ТРАЈНОГ КОРИШЋЕЊА  БЕЗ НАКНАДЕ  ОБЈЕКТА КАСАРНЕ   

(КАРАУЛЕ)   СА КАПТАЖНИМ ИЗВОРОМ У С. ЖЕРАВИНО ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан  1. 

Овом Одлуком уређује се поступак и начин прихватања преноса права трајног коришћења без 

накнаде објекта  касарне (карауле) са каптажним извором у с. Жеравино општини Босилеград,са 

досадашњег корисника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, на општину 

Босилеград.  

Члан  2. 

Општина Босилеград прихвата пренос права трајног коришчења без накнаде објекта карауле са 

каптажним извором у с. Жеравино која се налази на кат. Парцели број  1542, уписана у Лист 

Непокретности број  50 КО Жеравино у површини од 1001 м2,објекат Карауле површине 186м2, 

објекат каптажног извора површине 115м2, број Плана 4, подброј парцеле 0, потес друм, врста 

земљишта  остало земљиште, број дела 1, култура  земљиште које служи за војне потребе, имаоци 

права на парцели  Министарство одбране Р. Србије, облик својине  државна  РС, врста права 

корисник, обим права цело право, удео  1 1 , терети на парцели нема терета, забележба парцеле 

нема забележбе. 

Члан  3. 

На непокретности, прецизно  описаној у члану 2. Ове Одлуке општина  Босилеград прихвата 

пренос права трајног коришћења без накнаде, како би трајно  решила  водоснадбевање за  

гранични прелаз Голеш и за мештане  села Жеравино и Голеш. 

Члан  4. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана  објављивања у  Службеном Гласнику града Врања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

  Број 06-305/2015 

У  Босилеграду, дана 19. 12. 2015. године                                                                             

                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                              Саша   Миланов 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке  

 

Правни основ за доношење ове Одлуке, налази се у Одредбама: Закона о 

јавној својини у Члану 14. Став 3., Члану 19. Став 2. и 3., Члану 24. и Члану 28. 

Став 2. („Сл.Гласник Р. Србије бр.72/11, 88/13 и 105/14“); Статута општине 

Босилеград Члану 37. Став 1. Тачка 6.; „Службени гласник Пчињског округа“ 

број:16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник града Врања“ број:45/13; Одлуци о 

прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Босилеград  

„Службени гласник града Врања“ број:11/2014. 

 

Разлози за доношење Одлуке 

 

Основни разлог за доношење ове Одлуке је трајно решавање водоснабдевања 

за гранични прелаз Голеш и за мештане села Жеравино и Голеш.  

Председник општине у циљу решавања водоснабдевања за гранични прелаз 

Голеш и за мештане села Жеравино и Голеш дана 12.06.2015.године обратио се 

Министарству унутрашњих послова, лично Министру Молбом број:167/2014 

тражећи да Министарство  размотри могућност и дозволи коришћење 

каптажног извора Карауле Жеравино за трајно решавање водоснабдевања за 

гранични прелаз Голеш и за мештане села Жеравино и Голеш.  

Поступајући по поднетом Захтеву, Министарство унутрашњих послова 

одговорило је дописом број:01-7220/15-2 од 06.08.2015.године.  

У наведеном допису Министарство унутрашњих послова у циљу трајног 

решавања водоснабдевања, општину Босилеград упућује Републичкој 

Дирекцији за имовину у чијој је искључивој надлежности спровођење поступка 

располагања непокретним и покретним стварима који су у режиму јавне 

својине  Републике Србије.  

 

Министарство унутрашњих послова може дати своје мишљење и сагласност 

на Захтев Републичке Дирекције за имовину за прихватање преноса права 

трајног коришћења без накнаде објекта Карауле са каптажним извором у с. 

Жеравино од стан општине Босилеград из разлога што је општина босилеград 

дала гаранцију да ће трајно решити питање водоснабдевања граничног 



прелаза Голеш током припрема за ставбљање у функцију овог граничног 

прелаза.    

Зато се општина Босилеград дана 19.08.2015.године Дописом број:201/2015. 

Обратила Републичкој Дирекцији за имовину тражећи да се општини 

Босилеград уступи на трајно коришћење без накнаде објекат Карауле са 

каптажним извором у с. Жеравино, за трајно решавање водоснабдевања 

напред описаног.  

Поступајући по поднетом Дописом, Републичка Дирекција за имовину 

Републике Србије 12.10.2015.године, Дописом 04 број:464-6671/2015., а у циљу 

даљег вођења поступка пред овом Дирекцијом, сходно одредбама Закона о 

јавној својини,  поред осталог затражила је  доношење образложене Одлуке 

надлежног органа општине Босилеград о прихватању преноса права 

коришћења на предметној непокретности без накнаде  са досадашњег 

корисника Министарства унутрашњих послова на општину Босилеград.  

Предметна Караула са каптажним извором налази се на кат.парцели број:1542 

уписана у Лист непокретности број 50 КО Жеравино. Као имаоци права на 

парцели уписано је Министарство одбране Републике Србије.  

Поред овог разлога прихватање преноса права коришћења на предметној 

непокретности без накнаде  са досадашњег корисника Министарства 

унутрашњих послова на општину Босилеград је од изузетног значаја и за 

развој туризма на овом делу општине имајући у виду да су села Жеравино и 

Голеш најудаљенија села од центра општине. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ---/2015 

У БОСИЛЕГРАДУ, ДАНА __12-20115. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК                                               

Владимир Захаријев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


