Република Србија
Општина Црна Трава
Скупштина општине
Број: 06-280/2020-01
Датум: 26.11.2020. године
Црна Трава
Скупштина општине Црна Трава на захтев Најдановић Мирослава из Црне Траве, узетог на
записник код начелника општинске управе општине Црна Трава дана 16.09.2020. године, за
решавање имовинско правних односа са општином, на основу члана 99. став 2. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019др. закон и 9/2020) и члана 40. тачка 21. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града
Лесковца“ бр.8/2019), на седници одржаној дана 26.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ (КП. бр. 17075/2 и 17078/2, обе у КО Црна Трава)
Отуђује се из јавне својине општине Црна Трава неизграђено грађевинско земљиште, и то
катастарска парцела бр.17075/2 у површини од 17м2 као земљиште уз зграду и други објекат, и
катастарска парцела бр.17078/2 у површини од 47м2 као грађевинска парцела, све по листу
непокретности бр.1717 за КО Црна Трава, путем непосредне погодбе, у корист Најдановић
Мирослава из Црне Траве, ради исправке граница суседних катастарских парцела.
Ставља се ван снаге решење Скупштине општине Црна Трава о давању на трајно
коришћење неизграђеног грађевинског земљишта Најдановић Мирославу из Црне Траве број:
423/06-01 од 28.06.1993. године.
У року од 30 дана по правоснажности овог решења закључиће се Уговор о отуђењу
грађевинског земљишта из јавне својине општине Црна Трава за катастарске парцеле из става 1.
диспозитива овог решења између општине Црна Трава као отуђиоца грађевинског земљишта из
јавне својине и Најдановић Мирослава као лица коме се грађевинско земљиште отуђује из јавне
својине, којим ће се ближе уредити разлог за отуђење, начин како ће се решити питање накнаде за
ове парцеле, као и начин на који се раскида Уговор о давању на трајно коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта између истих странака ОВ.бр.442/96 од 08.04.1996.године.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду
у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
_____________________
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