На основу члана 60. тачка 3в. Статута општине Ада ("Службени лист општине Ада",
број 10/2014 – пречишћени текст), и члана 24. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта ("Службени лист општине Ада", број 21/2015), Општинско
веће општине Ада дана 19.11.2015. године, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА
I Подаци о катастарској парцели
Предмет отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Ада је:
 5220/2 КО Ада – улица Доша Андраша, њива 1. класе, површине 611 м2 –
земљиште у грађевинском подручју и
 5219/2 КО Ада – улица Доша Андраша, њива 1. класе, површине 489 м2 –
земљиште у грађевинском подручју
која је уписана у лист непокретности број 526 катастарске општине Ада.
II Подаци о планској намени грађевинског земљишта
Предмет јавног надметања је катастарска парцела у јавној својини општине Ада, по
планској намени земљиште у грађевинском подручју општине Ада, намењено за
породично становање, за постојеће радне површине индустрије и мале привреде као и
за предшколску установу, а која се отуђује ради привођења планској намени.
III Подаци о уређености - комуналној опремљености земљишта
Грађевинскo земљиште које је предмет отуђења је уређено.
IV Обавештење о промени намене
Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште сноси лице које прибавља предметно земљиште у својину.
V Почетни износ цене за отуђење земљишта:
Почетни износ цене за отуђење земљишта је 152.750,00 динара за парцелу број 5220/2
Ко Ада, и 122.250,00 дин за парцелу број 5219/2 КО Ада динара што износи 250 динара
по м2.
VI Гарантни износ и рок за повраћај
Гарантни износ утврђује се у висини од 25% од почетног износа цене земљишта,
одосно 38.187,50 дин за парцелу број 5220/2 Ко Ада, и 30.562,50 дин за парцелу број
5219/2 КО Ада.
Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број: 840-785804-10, број модела: 97,
позив на број: 77-201, са назнаком Гарантни износ за парцелу бр. _____

Учесницима који нису излицитирали куповину предметне парцеле у грађевинском
подручју, гарантни износ се враћа у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања
јавног надметања.
VII Рок за подношење пријаве
Пријаве се достављају лично или путем препоручене пошиљке у затвореној коверти на
адресу:
Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
24430 Ада
са назнаком:
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ПАРЦЕЛИ БРОЈ _____ К.О. АДА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА“
Рок за подношење пријаве је 21.12.2015. године до 8 часова.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку
јавног надметања - односно непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.
VIII Обавештење о документацији која се мора приложити уз пријаву
Пријава за учешће на јавном надметању садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште.
Уз пријаву се доставља:
1.
2.
3.
4.
5.

писмо о намерама инвеститора;
доказ о уплаћеном гарантном износу;
уредно овлашћење за заступање;
фотокопија личне карте за физичка лица и
одлуку о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући
регистар.

Лице које стекне својину на земљишту у Индустријској зони општине, има обавезу да
органу надлежном за издавање грађевинске дозволе, у року од осам месеци од
закључења уговора о стицању земљишта, поднесе уредан захтев за издавање
грађевинске дозволе за изградњу објекта чија је изградња предвиђена планским
документом на основу кога се могу издати локацијски услови.
Одредба претходног става не односи се на лице које стекне својину на земљишту изван
Индустријске зоне.

IX Рок за закључење уговора
Подносилац пријаве који је на јавном надметању изабран за отуђиоца предметног
грађевинског земљишта има обавезу да у року од 30 дана од дана правоснажности
Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Ада, закључи
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, у супротном губи право на повраћај
гарантног износа.
X Место и време одржавања јавног надметања
Јавно надметање ће се одржати дана 21.12.2015. године у Скупштинској сали
општинске управе Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1 у Ади, са почетком у 10 часова.
ХI Поступак јавног надметања
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за отуђење грађевинског земљишта именована од стране Општинског већа.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет
подносиоца уредних пријава или њихових овлашћених заступника и утврђује листу
учесника јавног надметања.
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су када јавном надметању
приступи бар један учесник, односно његов овлашћени заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.
Председник Комисије утврђује језик поступка, чита јавни оглас, констатује евентуалне
примедбе на јавни оглас.
Након тога објављује почетак јавног надметања и наводи катастарску парцелу која је
предмет јавног надметања, почетну цену грађевинског земљишта, односо закупнине и
лицитациони корак.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за катастарску парцелу
која је предмет јавног надметања и ко нуди почетну цену грађевинског земљишта.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од
понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи
износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већу
цену грађевинског земљишта, односно већу закупнину од последње понуде, Комисија
констатује најповољнију понуду у записник и председник Комисије објављује да је
јавно надметање за ту катастарску парцелу завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметну катастарску
парцелу завршено и у случају кад после његовог трећег позива нико од присутних
учесника не понуди ни почетну цену грађевинског земљишта.
Након објављивања завршетка јавног надметања, не могу се подносити накнадне
понуде.

Уколико у поступку јавног надметања за предметну катастарску парцелу учествује
један учесник, односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када
учесник, односно овлашћени заступник прихвати почетну цену грађевинског
земљишта, односно закупнине.
Почетна цена грађевинског земљишта, односно закупнине се
најповољнији износ.

утврђује као

Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник, поступак оглашавања ће се
поновити.
Учесник јавног надметања не може бити лице које до дана подношења пријаве није
измирило своје обавезе (по основу закупа земљишта, накнаде за уређење грађевинског
земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта) према општини Ада.
По обављеном јавном надметању, а најкасније у року од 8 дана, Комисија доставља
записник Општинском већу, који садржи предлог доношења Решења о отуђењу
грађевинског земљишта учеснику који је понудио највишу цену.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта, Општинско веће доставља свим
учесницима у поступку јавног надметања и Одељењу за имовинско–правне послове
општинске управе општине Ада.
XII Објављивање огласа
Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
општине Ада, објаљује се у "Службеном листу општине Ада" и у електронском облику
путем интернет странице Општине.
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