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173.
На основу члана 18. Одлуке о грађевинском земљишту (‘’Службени лист општине
Апатин’’ бр. 6/2017), члана 69. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ бр. 1/2019), члана 9. тачка 22. Одлуке о Председнику општине Апатин
и Општинском већу општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 11/2008 и
3/2019),Општинско веће општине Апатин на 5. седници, одржаној дана, 12. новембра 2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења грађевинског земљишта катастарске парцеле
бр.7805/25 к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин у 1/1 дела, у урбанистичком блоку
75 у Апатину , потез полуострво, градско грађевинско земљиште, површине 54505 м2,
уписанe у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, ради изградње објеката индустрије и
складишта, путем јавног оглашавања, јавним надметањем – лицитацијом. Почетна цена
отуђења која је предмет јавног надметања је 64.315.900,00 динара.
Учесник у јавном надметању за наведену катастарску парцелу је у обавези да депонује
на рачун буџета општине Апатин износ у висини од 32.157.950,00 динара.
II

УСВАЈА СЕ приложени текст огласа за отуђење грађевинског земљишта наведеног у
претходном поглављу овог решења.
III

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 3-13/2020-III
Дана,12. новембар 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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173. Решењe о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта кат.парц. бр. 7805/25
к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин

213

IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu,
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik:
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin.
Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 5150
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48;
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za Slu`beni list op{tine".
"

