
На основу члана 96. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник Републике 
Србије“, број 72/09 и 81/09), и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
општине Књажевац“, број 5/2010), Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 01.09.2011. године, доноси

О Д Л У К У
о расписивању Огласа ради отуђења грађевинског земљишта  у јавној својини 

општине Књажевац, путем јавног надметања  
за  изградњу пословно стамбених објеката у Књажевцу

1.Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Књажевац, за изградњу пословно стамбених објеката у складу са 
важећим планским документима, на следећим локацијама у Књажевцу:

I.
Адреса: Књажевац, ул. 9. бригаде
Кат парцела: број 6853/1 КО Књажевац
Површина парцеле: 478 м2
Намена објекта: индивидуално становање са пословањем
Карактер објекта: стални
Спратност: од По+П до По+П+1+ Пк
Коефицијент изграђености: 0,8
Коефицијент заузетости парцеле: 58%
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту („Сл.лист општине Књажевац“, бр. 5/2010) и износи 478.000,00 
динара.

Гарантни износ одређен је  у износу од 10% од почетне цене и износи 47.800,00 
динара.

II.
          Адреса: Књажевац, ул. Цара Лазара

Кат парцела: број 7372 КО Књажевац
Површина парцеле: 442 м2
Намена објекта: индивидуално становање са пословањем
Карактер објекта: стални
Спратност:  од По+О до По+П+1+ Пк
Коефицијент изграђености: 1,6
Коефицијент заузетости парцеле: 60%
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 5/2010) и износи 353.600,00 
динара.

Гарантни износ одређен је  у износу од 10% од почетне цене и износи 35.360,00 
динара.

III.
Адреса: Књажевац, ул. Спасоја Милкића бр. 4а
Кат парцела: број 81/4 КО Књажевац
Површина парцеле: 306 м2
Намена објекта: индивидуално становање са пословањем
Карактер објекта: стални
Спратност: од По+О до По+П+2+Пк
Коефицијент изграђености:  2,4 
Коефицијент заузетости парцеле: 60%



Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о 
грађевинском земљишту („Сл.лист општине Књажевац“, бр. 5/2010) и износи 459.000,00 
динара.

Гарантни износ је одређен   у износу од 10% од почетне цене и износи 45.900,00 
динара.

2.Грађевинско земљиште се отуђује као уређено и у виђеном стању. Катастарске 
парцеле су опремљене потребном инфраструктуром и може се извршити прикључење 
објеката на исту, а према условима добијеним од јавних предузећа, тако да Општина нема 
никакву обавезу на измештању, обезбеђењу и заштити (евидентираних и неевидентираних 
на Копији плана водова) инсталација и објеката инфраструктуре.

Заинтересовани могу разгледати предметне локације према договору са ЈП 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“.

 Будући инвеститор објекта је у обавези  да плати накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област, као и евентуалне 
трошкове промене намене пољопривредног земљишта у грађевинско.

3. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу 
писане пријаве на начин одређен овим огласом и уплате гарантни износ на рачун буџета 
општине Књажевац, број 840-592804-17.

Учеснику јавног надметања који постигне највећу цену земљишта и добије земљиште 
у својину, гарантни износ се урачунава у цену земљишта. Осталим учесницима гарантни 
износ се враћа у року од 8 дана.

У случају да учесник у поступку јавног надметања, не приступи јавном надметању или 
не учествује у јавном надметању са понуђеним почетним износом цене земљишта као и 
учесник који је понудио највиши износ цене земљишта одустане од закључења уговора  губи 
право на повраћај гарантног износа.

4. Писане пријаве за учешће на јавном надметању се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „За Комисију за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини“, са тачним одређивањем  парцеле за коју се пријава подноси.  

Пријава поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се парцелу 
односи, сматраће се неуредном и као таква биће одбачена.

5. Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи:
1) За физичка лица: Име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног 

физичког лица, а за предузетнике и податке о упису у регистар надлежног органа (као и 
порески идентификациони број).

2)  За правна лица: назив, односно фирму и седиште правног лица, податке о упису у 
регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), порески идентификациони број, 
потпис и печат овлашћеног лица, овлашћење за заступање оверено од стране надлежног 
органа.
           3) доказ о уплаћеном гарантном износу ,
           4) изјаву о прихватању услова огласа.

6.Пријаве за јавно надметање се подносе у периоду од 05.09.2011. до 04.10.2011. 
године.

Неблаговремено поднета пријава се неотворена враћа подносиоцу са обавештењем 
да је иста неблаговремено поднета.

          7. Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако су најмање два 
лица стекла статус учесника у јавном надметању (за сваку појединачну локацију) и ако та 
лица, односно њихови овлашћени заступници присуствују јавном надметању.

Председник,  и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног 
надметања.



8. Јавно надметање ће се одржати дана 07.10.2011. године  у просторијама 
општине Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, соба број 1 (сала Општинског већа), и то 
за локацију под  бројем I у 10,00 сати, за локацију под  бројем II у 10,30 сати, за локацију 
под  бројем III у 11,00 сати.                                
          9. Поступак по огласу спроводи Комисија за отуђење и давање у закуп на одређено 
време грађевинског земљишта у јавној својини.

         10. Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену 
за то земљиште, и која се не може накнадно умањити.

Решење о отуђењу доноси Општинско веће општине Књажевац и доставља га свим 
учесницима у поступку и Општинском јавном правобранилаштву општине.

Против овог Решења може се пред надлежним судом покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана достављања решења.

         11. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини се закључује у року од 
30 дана од дана правноснажности решења којим ће регулисати међусобна права и обавезе.

Ако лице коме се земљиште отуђује  у року из претходног става не приступи 
закључивању уговора, Општинско веће доноси решење којим ће поништити решење о 
отуђењу земљишта.

Одлука Општинског већа о поништају решења је коначна.
Лице из става 2. ове тачке нема право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

        12. Цена грађевинског земљишта које се отуђује, плаћа се у целости тј. у једнократном 
износу пре овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

        13. Трошкови овере Уговора, пореза и укњижбе у јавним катастарским књигама и други 
трошкови отуђења грађевинског земљишта падају на терет купца.
 
        14. О резултатима огласа учесници ће бити обавештени на сам дан одржавања јавног 
надметања.
 Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124 и 132. 

        15. Оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања, на сајту Општине и 
Огласној табли Општинске управе.

Број: 463-72/2011-09                                                                        ПРЕДСЕДНИК
01.09.2011. године                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
К њ а ж е в а ц                                                                          Младен Радосављевић


