
 

Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Комисија за давање у закуп, отуђење  
и прибављање непокретности у  
јавну својину Општине Бачки Петровац 
Број: 46-3-4/2018-05 
Дана: 17.04.2018.године 
Бачки Петровац 
 
                   Општинско веће Општине Бачки Петровац, Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање 
непокретности у јавну својину  Општине Бачки Петровац, разматрајући службену белешку бр.46-3/ 1-2018          
од дана 12.04.2018. године, на својој 17. седници одржаној дана 17.04.2018.године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
                     о измени Огласа за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац 

у поступку јавног надметања – лицитације 
 
 

Врши се измена Огласа за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац у 
поступку јавног надметања – лицитације, бр.46-3/2018-05 од 23.03.2018.године, на следећи начин:  

 
-у тачки 1.Огласа непокретност наведена под редним бројем 11.   б р и ш е   с е. 

 
 

            О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину  Општине 

Бачки Петровац је на својој 17.седници одржаној дана 17.04.2018.године разматрала службену белешку 
бр.46-3/1-2018 од дана 12.04.2018.године коју су сачинили службеници Општинске управе Општине Бачки 
Петровац: Ондреј Бовђиш, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове, Ана Кунчак Ковачевић, службеница задужена за послове просторног и 
урбанистичког планирања и Милена Грбић, службеница задужена за имовинско-правне послове.   
Наведени службеници су у службеној белешки навели да се изласком на терен у Гложану, у ул.Маршала 
тита бр.54 дошло до сазнања да по питању непокретности из става 1.тачка 11. наведеног Огласа не 
постоји усклађеност фактичког стања у погледу површине и собности стана са стањем које се води 
евиденцији Службе за катастар непокретности, односно да је наведена непокретност укњижена као 
једнособан стан површине 53 м2, док је према фактичком стању у питању трособан стан. 

 
Разматрајући наведену службену белешку, донет је закључак као у диспозитиву. 
 
Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац. 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                 Милан Анушјак, дипл.инг. с.р.                                 



 

 
 
 
 
 

     
 


