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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број: I-01-23/2015-1
Данa: 05.10.2015.год.
НОВА ЦРЊА
85.На основу члана 29. став 4.
Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013 и
105/2014), члана 3. став 1. тачка 1. и
став 3. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012,
48/2015) и члана 5., 6., 7. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини
општине Нова Црња („Сл.лист Општине
Нова Црња“, бр. 13/12), члана 46.
Закона о локалној самоупави
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07),
члана 61. Статута општине Нова Црња
(„Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.
9/08, 16//12), Општинско веће, на
седници оржаној дана 05.10.2015.
године, донело је:
ОДЛУКУ
о приступању прибављања
непокретности непосредном погодбом
у јавну својину Општине Нова Црња

06.10.2015. године
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-кп. 444 и 445, к.о. АлександровоЧлан 1.
СЕ поступку прибављања у
јавну својину Општине Нова Црња,
непосредном погодбом, непокретности
у власништву сувласника Делић Ђорђе,
Зрењанин, Багремова 7 и Делић Стеван,
Нови сад, Прерадовићева 130, у
уделима ½, и то:
-Катастарска парцела бр.444,
уписана у лист непокретности бр. 162,
к.о. Александрово, њива 3.класе,
површине 25 ари 21 м2, која се налази
на адреси Милоша Петровића ред и
-Катастарска парцела бр. 445, к.о.
Александрово коју чини:
Земљиште под зградом-објектом,
површине 36 m²;
Земљиште уз зграду-објекат,
површине 3 ари 02 m²
Члан 2.
Образује се Комисија за
спровођење поступка непосредне
погодбе, у следећем саставу:
Владимир Бракус, председник;
Јелена Николин, члан;
Ружица Богдановић Адамовић,
члан.
Члан 3.
Задатак Комисије је да:
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Спроведе поступак непосредне
погодбе са сувласницима непокретности
ради прибављања непокретности у јавну
својину Општине Нова Црња (прибави

извештај надлежног пореског органа о
тржишној цени непокретности из тачке
I ове Одлуке, прибави понуду за продају
сувласника непокретности из тачке I ове
Одлуке);
Води записник о току непосредне погодбе,
Председнику општине достави записник са
одговарајућим предлогом на даљу
надлежност.

Члан 4.
У поступку прибављања
непокретности из тачке I ове Одлуке у
свему поступити према одредбама
Закона о јавној својини и Уредби о
условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.
Члан 5.
Непокретност из тачке I ове
Одлуке прибавиће се по тржишној
вредности, коју утврди Министарство
финансија- Пореска управа- Регионални
центар Нови Сад- Експозитура Нова
Црња, или нижој, у складу са Законом о
јавној својини.
Члан 6.
Овлашћује се Председник
општине да, по спроведеном поступку,
донесе одлуку о предлогу комисије у
погледу прибављања непокретности из
члана 1.ове Одлуке у јавну својину
Општине Нова Црња непосредном
погодбом.
Члан 7.
Уговор о прибављању
непокретности из члана 1. ове Одлуке

закључује и потписује Председник
општине.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Нова Црња
“

Председник Општинског већа,
Пера Миланков
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“Службени лист општине Нова Црња”
издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,
23218 Нова Црња,ЈНА број 110.
Главни и одговорни уредник: Миланков Невенка.Телефон број:815-031.
Жиро рачун број ; 840-494845-81
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.
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