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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), и члана 10. став 1. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 14. септембар 2015. године доноси
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола –
у поступку продаје стечајног дужника као правног лица У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у
стечају из Бачке Тополе
Члан 1.
Oдобрава се прибављање непокретности у јавну својину општине Бачка Топола, у поступку
продаје стечајног дужника као правног лица У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у стечају из Бачке
Тополе, ул. Маршала Тита бр. 44, методом јавног надметања.
Члан 2.
Општина Бачка Топола, коју заступа председник општине, ће учествовати у поступку продаје
стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, коју је стечајни управник стечајног
дужника У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у стечају из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита бр. 44, огласио
продајом методом јавног надметања, а најзначајнију имовину стечајног дужника чине:
- Објекат- зграда хотела у доградњи, реконструкцији и адаптацији, спратности По+Пр+м+4, укупне
нето површине од 3.924,10 m2, катастарска парцела број 4466/1 уписана у Лист непокретности бр.
3939 к.о Бачка Топола-град, као пословна зграда за коју није утврђена делатност, ул. Главна бр.1,
градско грађевинско земљиште, својина мешовита, обим права заједнички, У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“
Д.О.О. у стечају,
- Објекат- помоћна зграда у изградњи, спратности Пр+Пк, укупне нето површине од 122 m2,
катастарска парцела број 4466/2 уписана у Лист непокретности бр. 801 к.о Бачка Топола-град, као
помоћна зграда, градско грађевинско земљиште, својина мешовита, обим удела цело право 1/1
У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у стечају, као и
- катастарска парцела бр. 5326, површине од 1.940 m2, градско грађевинско земљиште, њива 1. класе,
уписана у Лист непокретности бр. 801 к.о. Бачка Топола-град, својина државна, право коришћења
У.Т.Д.“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у стечају, обим права цело право 1/1.
Члан 3.
Почетна цена на јавном надметању износи 12.014.780,00 динара, а депозит у износу од
11.117.649,98 динара су учесници дужни да положе приликом подношења пријаве за учешће на
јавном надметању, које је заказано за 17. септембар 2015. године у Привредном суду у Суботици.
Члан 4.
Средства за прибављање непокретности, односно стечајног дужника као правног лица, а чији
детаљан опис и статус имовине, као и извештај о процени вредности су приказане у продајној
документацији су предвиђена у буџету Општине Бачка Топола за 2015. годину.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине да у име општине Бачка Топола учествује у поступку
продаје методом јавног надметања, да да понуду која не може бити већа од утврђене почетне цене,
као и да након окончаног поступка приступи закључењу купопродајног уговора, а након уплате
купопродајне цене општина Бачка Топола стиче право на упис власништва над основним капиталом
горе наведеног правног лица у Регистру привредних субјеката.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 46-21/2015-V
Дана: 14.09.2015.
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Страна

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола
– у поступку продаје стечајног дужника као правног лица У.Т.Д.
“ВОЈВОДИНА“ Д.О.О. у стечају из Бачке Тополе
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2015. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

