ПРЕДЛОГ
На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст,
72/15 и 156/16), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана________2018.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград.
Члан 2.
Предмет прибављања из члана 1. ове Одлуке је катастарска парцела број 1623, градско
грађевинско земљиште, уписана у ЛН бр. 466 КО Димитровград, која је у јавној својини
Републике Србије, у јавну својину општине Димитровград без накнаде.
Члан 3.
Ради преноса права својине на непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину
општине Димитровград по окончању поступка код Дирекције за имовину Републике Србије и
Владе Републике Србије извршити упис права својине код надлежног органа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“.
О бразложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 27. став 9. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17) којим је
прописано да о прибављању ствари у својину јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом
и статутом јединице локалне самоуправе. У складу са наведеним чланом 41. став 1. тачка 9.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и
156/16) прописано је да о пибављању непокретности у јавну својину Општине одлучује
Скупштина општина Димитровград.
Разлог за прибављање кп бр. 1623 КО Димитровград у јавну својину општине
Димитровград је тај што је на наведеној катастарској парцели изграђена улица, те је неопходно
уредити имовинско правне односе.
Имајући у виду све напред речено донета је одлука као у диспозитиву.
Број:_____________
У Димитровграду, ______________.2018. год.
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