На основу члана 29. став 4. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/11), члана 3. става 1. тачкa 1. и став 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број
24/12) и члана 29. и 40. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број (8/14 –
пречишћен текст), Скупштина града Лозница је на седници одржаној дана 28. априла 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности означена као катастарска парцела
број 655/4 К.О. Лозница у јавну својину града Лозницe, непосредном погодбом
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом,
непокретност, коју чини катастарска парцела број 655/4 К.О. Лозница, по култури њива I класе,
земљиште у грађевинском подручју, површине 0.07.01 ха, која се води у листу непокретности
број 5171 К.О. Лозница, у својини Ранковић Живадина из Руњана, ради привођења земљишта
сврси према Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница
(„Службени лист града Лозница“, број 12/2014), а за потребе проширивања муслиманског
гробља.
II Купопродајна цена коју ће град Лозница исплатити власнику непокретности из тачке
I ове Одлуке утврђена је у износу од 1.000,00 динара по м2, на основу Налаза Министарства
финансија Пореска управа филијала Лозница број 059-436-03-00497/2015-Г1А02 од 16.03.2015.
године, којим је утврђена тржишна вредност наведене непокретности.
Исплата купопродајне цене извршиће се у динарској противвредности, по средњем
званичком курсу Народне банке Србије на дан уплате.
III На основу ове Одлуке биће сачињен одговарајући Уговор између града Лозница, као
купца наведене непокретности и Ранковић Живадина из Руњана, као продавца непокретности,
којим ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.
IV Овлашћује се начелник Градске управе да у име града Лозница потпише наведени
Уговор.
V Новчана средства за исплату купородајне цене непокретности обезбедиће се из буџета
града Лозницe.
VI Ову oдлуку објавити у „Службеном листу града Лозницe“, и иста ступа на снагу
даном доношења.
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