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175. На основу члана 56. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11), Скупштина
града Ужица на седници одржаној 25.11.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

1.Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Ужица, Жељку Стевановићу,који је изабран на изборима одржаним 6.
маја 2012. године, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – '' СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)''.

2. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у «Службеном листу града Ужица».
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-103/13, 25.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                              Радиша Марјановић, с.р.

176. На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник републике Србије» број 72/2011), а у вези са
чланом 96. и чланом 97. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009 и 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011 и 121/2012) и члана 67. став 1.тачка 19. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица» пречишћен
текст-број 16/13), Скупштина града Ужица на седници одржаној 25.11. 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Одобрава се отуђење градског грађевинског земљишта на локацији «Касарна IV пук» у Ужицу, Крчагово, и то следећих
катастарских парцела уписаних у листу непокретности број 12281 КО Ужице као јавна својина Града Ужица:

а) кат.парцела број 3820/8, површине 0.70.38 ха, као неизграђено грађевинско земљиште, на којој се налази објекат означен
под бројем 1- површине 0.04.75 ха и објекат означен под бројем  2 – површине 0.01.69 ха, за које није издата грађевинска и употребна
дозвола  и

б) кат.парцела број 3820/12, површине 1.55.09 ха, као изграђено грађевинско земљиште, на којој се налазе објекат означен под
бројем 1 – површине 0.03.17 ха, објекат означен под бројем 2 – површине 0.03.11 ха, објекат означен под бројем 3 – површине 0.03.15
ха, који су изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта, као и објекти означени под бројем  4 – површине 0.04.53 ха, бројем 5
– површине 0.03.01 ха, бројем 6 – површине 0.00.68 ха, бројем 7 – површине 0.00.33 ха, бројем 8 – површине 0.00.13 ха и бројем 9 –
површине 0.00.24 ха, за које није издата грађевинска и употребна дозвола.

2. Грађевинско земљиште из тачке 1.ове одлуке се отуђује ради изградње комерцијалних објеката, у складу са Планом
детаљне регулације «Касарна IV пук» у Крчагову – I фаза.

3. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта путем јавног надметања, у једном
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту града Ужица.

4.Рок за подношење пријава за јавно надметање  је  30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу.

5. Почетна цена за катастарске парцеле број 3820/8 и 3820/12, као и објеката који су изграђени на наведеним катастарским
парцелама, износи 1.519.446,00 еура у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

6. Лицитациони корак за катастарске парцеле ближе описане у тачки 1.а) и тачки 1.б) ове одлуке износи 10.000 еура.

7. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног надметања је висина понуђене цене.
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8. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине.
Комисија о току поступка води записник и по окончаном поступку јавног надметања утврђује предлог да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу кој је понудио најповољније услове.

9. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта путем јавног надметања

10. Ова Одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања.
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 418-11/13, 25.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                              Радиша Марјановић, с.р.

177. На основу  члана 96. став 1. и  члана 97. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и Одлуке Скупштине града Ужица о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног надметања
I број 418-11/13 од 25.11.2013. године, Град Ужице

Р А С П И С У Ј Е
ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ
 ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење градског грађевинско земљишта на локацији «Касарна IV пук» у Ужицу, Крчагово и то
катастарскe парцелe уписанe у листу непокретности број 12281 КО Ужице као јавна својина града Ужица :

- катастарска парцела број 3820/8, укупне површине 0.70.38 ха, као неизграђено грађевинско земљиште, на којој се налазе два
објекта за које није издата ни грађевинска ни употребна дозвола, и то:

- објакат означен под бројем 1 - површине 0.04.75 ха
- објекат означен под бројем 2 - површине 0.01.69 ха

- катастарска парцела број 3820/12, укупне површине 1.55.09 ха, као изграђено грађевинско земљиште, на којој се налази
девет објеката, и то:

а) објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта:
-објекат означен под бројем 1 – површине 0.03.17 ха
-објекат означен под бројем 2 – површине 0.03.11 ха
-објекат означен под бројем 3 – површине 0.03.15 ха

б) објекти за које нија издата грађевинска и употребна дозвола:
-објекат означен под бројем 4 – површине 0.04.53 ха
-објекат означен под бројем 5 – површине 0.03.01 ха
-објекат означен под бројем 6 – површине 0.00.68 ха
-објекат означен под бројем 7 – површине 0.00.33 ха
-објекат означен под бројем 8 – површине 0.00.13 ха
-објекат означен под бројем 9 – површине 0.00.24 ха

II  НАМЕНА ПАРЦЕЛА

Планом детаљне регулације  ''Касарна IV пук'' у Крчагову – I фаза, који је донет на седници Скупштине Града Ужица
одржаној 24.09.2013. године, број I 463-124-1/12, на наведеним катастарским парцелама предвиђена је изградња комерцијалних
објеката.

Рок за привођење земљишта намени за наведене катастарске парцеле из овог огласа је 3 (три) године од дана закључења
уговора о отуђењу.

III СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле које се отуђују су уређено грађевинско земљиште (постоје услови за прикључак објеката на
инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, гасне инсталације, као и повољан саобраћајни положај, тако што су наведене
катастарске парцеле оивичене саобраћајницама - улицом Милоша Обреновића и улицом  Норвешких интернираца).

IV ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена за катастарске парцеле број  3820/8 и 3820/12 КО Ужице износи 1.519.446,00 еура у динарској противвредности
на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.
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V  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило грађевинско земљиште  у својину дужно је да  цену исплати у
целости, у року од 10 дана од дана потписивања уговора.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се потписује у року од 30 дана од дана коначности решења о отуђењу. Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта ће бити оверен пред надлежним судом, а трошкови те овере и сви други трошкови око преноса и
уписа непокретности падају на терет стицаоца права својине.

VI ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Оглас ће спровести Комисија именована решењем Градског већа града Ужица, по поступку јавног надметања јавним огласом
који ће бити објављен у дневном листу «Данас» и на званичном сајту града Ужица.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу.
Рок за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања  је 27.12.2013. године до 15,00 часова.
Лицитациони корак за катастарске парцеле број 3820/8 и 3820/12 износи  10.000 еура.
 Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће на огласу у износу од 25% од почетне цене, односно

379.861,5 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-
818804-47 код Управе за трезор или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до
27.12.2013. године до 15,00 часова. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал гаранције се ради
провере доставља Одељењу за јавне набавке Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,
канцеларија број 47, улица Димитрија Туцовића број 52 најкасније до 27.12.2013. године до 15,00 часова. Банкарска гаранција мора
имати рок важења до 31.12.2013. године. У случају да на јавном надметању победи понуђач који је депозит обезбедио банкарском
гаранцијом, најповољнији понуђач мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана одржавања јавног надметања, а пре
потписивања уговора о отуђењу непокретности, након чега ће му бити враћена гаранција.

Цена продајне документације износи 30.000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног
дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у
канцеларији број 26. Правна и физичка лица стичу право учешћа када, након добијања профактуре изврше уплату ради откупа
продајне документације. Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да потпишу изјаву о губитку
права на враћање депозита која чини саставни део продајне документације.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

VII ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

- за физичка лица, број обе катастарске парцеле за коју се подноси пријава, доказ о уплати депозита или копију гаранције,
име, презиме, фотокопија личне карте, адреса становања, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита и изјаву учесника
огласа да прихвата услове из овог јавног огласа;

- правно лице и предузетник, број обе катастарске парцеле за коју се подноси пријава, доказ о уплати депозита или копију
гаранције, подаци о називу, пословном имену, решење о упису у регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
датум, назив органа, ПИБ, уредно овлашћење за заступање, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита и  изјаву учесника
огласа да прихватa услове из овог јавног огласа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Неуредна пријава је: пријава у којој нису наведене обе катастарске парцеле, пријава која не садржи све тражене податке из
јавног огласа и тражена  документа из дела који је означен као «обавезна садржина пријаве».

Неблаговремене и неуредне пријаве се одбацују, а право на повраћај депозита се губи.

Јавно надметање одржаће се 09.01.2014. године у 12,00 часова у свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића
број 52, 31000 Ужице, у присуству комисије формиране решењем Градског већа града Ужица и учесникa огласа. Ако јавном
надметању присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У
случају да га заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на
јавном надметању.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу
које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену из јавног огласа прихвати, с тим да уколико не прихвати
почетну цену губи право на враћање депозита.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног надметања је висина понуђене цене.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 8  дана

од дана јавног надметања.
Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, губи право на повраћај депозита, а поступак јавног оглашавања се

понавља.
Најповољнијем понуђачу који је добио решење о отуђењу земљишта у својину, депозит се урачунава у укупан износ накнаде

приликом закључења уговора о отуђењу. Уколико не приступи закључењу уговора или не уплати уговорени износ купопродајне цене у
целости у остављеном року и Скупштина града поништи акт о отуђењу земљишта у својину, најповољнији понуђач губи право на
повраћај депозита.

Заинтересовани учесници огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о
намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту,
спратности објекта, као и  друге релевантне податке од Руже Пенезић, на телефон број 031/ 518-723, ЈП ''Дирекција за изградњу''.
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Учесник у поступку јавног надметања који сматра да му је повређено право, може да покрене управни спор против решења о
отуђењу земљишта у својину, у року од 30 дана од дана достављања тог решења.

      Пријаве  се подносе у затвореној запечаћеној коверти
                                            са  н а з н а к о м

''Отуђење непокретности на локацији ''Касарна IV пук'',
на следећу адресу:

ГРАД УЖИЦЕ,31000 Ужице,
Улица Димитрија Туцовића 52

(за Комисију за отуђење грађевинског земљишта)
или лично у пријемну канцеларију Градске управе Ужице, на истој адреси.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон 031/ 590 -138.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                    Радиша Марјановић, с.р.
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