На основу члана 38 став 1 тачка 2 и 9 Закона о локалној самоуправи
(„Сл.лист ЦГ'' бр: 02/18) члана 33 и 37 Статута Општине Беране („Сл. лист
РЦГ-Општински прописи“ бр: 21/04 и 34/06 и ''Сл. лист ЦГ-Општински
прописи'' бр: 06/11), Скупштина општине Беране на сједници одржаној
дана, 31. маја 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О ПРОДАЈИ
НЕПОКРЕТНОСТИ УЗЗ БР 95/2018 ОД 26.04.2018.ГОДИНЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Уговор о продаји непокретности УЗЗ бр. 95/2018 од
26.04.2018.године, који је закључен између ДОО „Водовод и
канализација“ Беране, као продавца кат.парцеле број: 1165, подброј 3,
потес Селача, површине 1110м2, шума 3 класе, КО Лужац са обимом
права својине 1/1 и ДОО „Бенерго“ Беране, као купца предметне парцеле.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу ЦГ-Oпштински прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-245
Беране, 01.06.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Новица Обрадовић

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 38 став 1 тачка
2 Закона о локалној самоуправи којим, је прописано да Скупштина доноси
прописе и друге опште акте и тачка 9 истог члана, којим је прописано да
Скупштина располаже непокретном имовином. Чланом 33 и 37 Статута
Општине Беране, прописано је да Скупштина у вршењу послова из свог
дјелокруга, доноси прописе и друге опште акте.
Разлози за доношење ове Одлуке су у томе што је ДОО“ Бенерго“ Беране,
ради изградње мини хидроелектране „Миоље Поље“, закључило Уговор о
куповини непокретности, катастарски означену као кат. Парцела бр.1165,
подброј 3, потес Селача, шума 3 класе, површине 1110м2, КО Лужац са
ДОО „Водовод и канализација“ Беране, са обимом права својине 1/1, по
цијени од 6.000,00€.
Саставни дио Уговора чине Лист непокретности 692-КО Лужац бр 111 956-3698/2018 од 26.04.2018.године, и Одлука о продаји катастарске
парцеле бр.345 од 23.04.2018.године, које је донио Одбор директора ДОО
„Водовод и канализација“.
Предлажемо одборницима да донесу Одлуку о давању Сагласности на
Уговор о продаји непокретности, као у тексту предлога.

