На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( ''Сл. гласник РС'', број 72/11, 88/13 и
105/14), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12), и члана 15. став 1. тачка 10. и члана 33. Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст и 22/13) и члана 26.-32. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 13/10, 4/11, 8/11 и 2/17 ),и Одлуке о
начину и условима плаћања закупнине за грађевинско земљиште (''Сл. лист општине Ћићевац бр.
2/17,
Комисија за спровођење поступка о

давању у закуп грађевинског земљишта

рaspisuje

Јavni oglas
za davawe у закуп грађев. земљишта путем јавног надметања.

Предмет јавног надметања су следеће кат. парцеле у КО Ћићевац град на период до 5
година и то :
1

У Карађорђевој улици на кп. бр. 3187 са десне стране поред Кочанског
потока, наспрам аутобуске станице објекат за пружање угоститељских услуга
брзе хране:
- димензије објекта: 4,3 х 4,1м (17,6 м2)
Јавна површина која се даје у закуп је 9,0м2, остало је на приватном земљишту.
2. У Карађорђевој улици на к.п. бр. 1423, преко пута продавнице ''Борели''
објекат за пружање услуга трговине, угоститељства и др.
-број објекта: два
Објекат 1 (23,4 м2)
- димензије објекта : 3,2м х 5,4м
- димензије настрешнице:3,2м х 1,9м
Објекат 2 (38,2 м2)
- димензије објекта 4,5м х 7,4 м.
димензије настрешнице: 4,5м х 1,1 м.
3. Испред тржног центра у Карађорђевој улици летње баште за пружање
угоститељских услуга у летњем периоду:
- тип објекта: плато издигнут до 30цм од терена, оивичен парапетном
оградома h= 50 цм и наткривен гумираним платном на дрвеним, металним стубовима или
сунцобранима, sa mogu}no{}u zastakqivawa za rad u zimskom periodu.
Летња башта бр. 1- ispred prodavnice “Trajal” (63,1 м2)
- кат. парцела бр. 1369
- димензије: 6,90 x 9,15 м
Летња башта бр. 2- ispred zgrade Tr`nog centra (68,0 м2)
- кат. парцела бр. 1369
димензије: 8,50 x 8,00 м, удаљена 5 м од зграде тржног центра

Летња башта бр. 3- ispred zgrade Tr`nog centra (73,3 м2)
- кат. парцела бр. 1410 и 1411
- димензије застакљене баште: 6,40х 7,25 м, удаљена 5 м од зграде
Тржног центра
- димензије наткривене баште: 2,30х 11,70 м, удаљена 5 м од зграде
Тржног центра
Летња башта бр. 4- на паркингу, поред зграде Тржног центра (99,4 м2)
- кат. парцела бр. 1412
- димензије наткривене баште: 11,70 х 7,0м и 2,5 х 7,0м
4. У Карађорђевој улици поред тротоара испред продавнице ''Трајал'' на к.п. бр.
1369 објекат за продају брзе хране, цигарета и штампе:
- димензије објекта: 3,6м х 2,6 м (9,4 м2)
5. У Карађорђевој улици поред зграде Пореске управе, на к.п. бр. 1350 киоск
за продају брзе хране, штампе, цигарета:
- димензије објекта: 3,0 х 2,0м (6,0 м2)
6. На скретању у Синђелићеву улицу из Карађорђеве улице на к.п.
бр. 1345 објекат за трговинску делатност:
- димензије објекта: 5,0 х 11,0м (55,0 м2)
7. У улици Пионирској, на кп бр. 1696, 1697/1 и 1697/2 (двориште средње
школе), објект- тениски терен:
- димензије: 15,40 х 35,50 м (547 м2)
Почетна лицитациона цена за земљиште у јавном надметању обрачунава се за период
од годину дана и износи:
I зона
-за парцеле до 10 м2...................................... 2.250,00 дин/м2
-од 10 до 50 м2 ............................................... 1.750,00 дин/м2
-за парцеле преко 50 м2 .............................. 1.400,00 дин/м2 и
I I зона
-за све парцеле ......................................

700,00 дин/м2

III зона

-за све парцеле ......................................

500,00 дин/м2

-Закупнина за грађевинско земљиште ће се ће се плаћати на месечном нивоу.

Prаvo u~e{}a на јавном надметању imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja Komisiji za javno
nadmetawe доставе:
-Пријаву

- Фотокопију личне карте подносиоца пријаве – за fizi~ka lica;
- Извод из АПР-а за предузетнике и правна лица
.- Потврду надлежних институција да је подносилац пријаве измирио закупнину и
друге јавне дажбине ( за комуналне услуге , за испоруку ел. Енергије и др.) уколико је већ
закупац пословног простора на коме је носилац права коришћења општина Ћићевац ;
- доказ о уплати депозита у iznosу од једне месечне закупнине од почетне цене за
предметну непокретност , koji se upla}uje na blagajni Op{tinske uprave ili na ra~un:
Prihod od davawa u zakup nepokretnosti u dr`avnoj svojini br. 840-742153843-66, po modelu
97, poziv na broj 02 032 (kada su u pitawu pravna lica potrebno je navesti svoj PIB, a
fizi~ka lica svoj JMBG), najkasnije dana 12.12.2017. godine. do 14.00 ~asova.
5 - Javno nadmetawe obavi}e se ispred Komisije za javno nadmetawe dana 16.12.2017.
год. у 1200 ~asova u velikoj sali Skup{tine op{tine ]i}evac .
6.- Javno nadmetawe mo`e se odr`ati ako su prisutna najmawe dva u~esnika.

7.- U~esniku javnog nadmetawa koji ponudi najve}i iznos, isti se umawuje za
iznos polo`enog depozita, u slu~aju jednostranog odustanka, najpovoqnijeg
ponu|a~a od zakqu~ewa ugovora, isti se ne vra}a.
- Председник Комисије ће на сваки дупло понуђени износ накнаде, у односу на
почетни износ објавити паузу, да би учесници поступка уплатили на име депозита 10%
од постигнуте вредности понуђеног земљишта ,у тој фази поступка. Учесник који не
уплати овај износ губи право да даље учествује у поступку јавног надметања..
Уколико само један од учесника у поступку уплати горе наведени депозит од 10% од
постигнуте вредности понуђеног земљишта , председник Комисије ће констатовати да
се предметнo земљиште додељује учеснику поступка који је уплатио овај депозит.
Ostali u~esnici koji su polo`ili depozit, a nisu izabrani kao najpovoqniji, du`ni su
da isti podignu u roku od осам dana od dana лицитације..
8.-Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a donosi Predsednik op{tine ]i}evac na
predlog Komisije za javno nadmetawe, a po zavr{enom postupku javnog nadmetawa.
9.-Protiv решења o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a, mo`e se u roku od30 dana od dana
prijemа решења pокренути управни спор пред надлежним судом .
10.- Najpovoqniji ponu|a~ je u obavezi da u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti
Re{ewa o davawu грађevinskog земљишта u zakup zakqu~i ugovor sa Predsednikom op{tine.
-

Комисија за спровођење поступка давањa у закуп грађ. земљишта
Br. 464-14-1/2/17-04 od 10 .11.2017. godine

Председник комисије
--------------------------------Дејан Стефановић

