
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Податак из јавне књиге о земљишту које се отуђује: 
•           Површина за парцелу број 24813 износи 3.157 м2 

•           Површина за парцелу број 24807 износи 2.400 м2 

•           Површина за парцелу број 24808 износи 2.400 м2 

•           Површина за парцелу број 24809 износи 2.400 м2 

•           Површина за парцелу број 24810 износи 2.400 м2 

•           Површина за парцелу број 24811 износи 5.391 м2 

 К.О. Нови Бечеј, улица Арачка 

• врста земљишта: неизграђено грађевинско земљиште, градско грађевинско земљиште,  

јавна својина општине 

Подаци о уређености земљишта: Земљиште је  комунално опремљено, неопходне додатне 

информације 

Почетни износ купопродајне цене за појединачну парцелу износи:  

• грађевинска парцела број  24813,    947.100 динара 

• грађевинска парцела број  24807,    720.000 динара 

• грађевинска парцела број  24808,    720.000 динара 

• грађевинска парцела број  24809,    720.000 динара 

• грађевинска парцела број  24810,    720.000 динара 

• грађевинска парцела број  24811, 1.587.300 динара 

Гарантни износ по парцели за учешће у поступку износи:   
• Гарантни износ за парцелу број 24813 износи  189.420  динара 

• Гарантни износ за парцелу број 24807 износи  144.000  динара 

• Гарантни износ за парцелу број 24808 износи  144.000  динара  

• Гарантни износ за парцелу број 24809 износи  144.000  динара 

• Гарантни износ за парцелу број 24810 износи  144.000  динара 

• Гарантни износ за парцелу број  24811 износи 317.460  динара 

Подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном 

надметању, односно ако не понуди почетни износ купопродајне цене као и ако не закључи  

Уговор о купопродаји, отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у року од 30 дана од 

дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини. 

Обавештење о року пријема пријава: - Рок за подношење пријава на јавни оглас износи 30 дана од 

дана јавног оглашавања у Дневнику. 
Место и време одржавања јавног надметања:  Јавно надметање ће се одржати у просторијама 

ЈП “Урбанизам и путеви” Нови Бечеј ул. Маршала Тита бр.8, у петак 16. децембра 2022. са 

почетком у  12  часова. 

Контакт лице и телефон: стручно лице за контакт Киселички Владимир дипл.правник, на 

телефоне 023 772-305, 772-306,  е-mail: vladimir.kiselicki@jpdirekcijanb.rs. и Драган Раушки 063/ 

536-730 unt.rauski@gmail.com 
 

 

 


