На основу члана 34.. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011), члана 17. 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''
број 24/2012), и члана 37.-43 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини

општине Ћићевац(( '' Сл.лист општине Ћићевац '' бр.3/14 )
Комисија расписује

Јавни оглас
за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања.

Raspisuje se javni oglas za davawe у закуп пословног простора

путем јавног надметања.

Предмет јавног надметања је следећи пословни простор у КО Ћићевац град и то :
1. Локал у улици Карађорђевој106, површине 5,5 x 3м2 на кат парцели бр.1683/1 КО Ћићевац –
град.
2.
Пословне просторије у улици Карађорђевој 140, укупне површине 88м2 на кат парцели
бр.2020 /1, лист непокретности бр. 413 КО Ћићевац – град
3.Poslovni prostor u prizemqu stambeno-poslovne zgrade) na kp. br. 1369 KO ]i}evac grad
Ul. Kara|or|eva 215 и то
Poslovni prostor br.2. ( лево од улаза ) povr{ine 64 m2 i sastoji se od :

-

prodajni prostor 7,50м х 6,85
magacinski prostor 2,95м х 2,20м + 1,95м х 1,10м
mokri ~vor 1,80м х 1,80

Poslovni prostor se izdaje na odre|eno vreme, na vremenski period od 5 godina.
Po~etna cena poslovnog prostora je 300,00 din/m2 mese~no.
4.Poslovni prostor - у Сталаћу у улици Др. Илије Нагулића бр.46, на кп. Бр.6384/2
КО Сталаћ , укупне површине 15,20м2
Poslovni prostor se izdaje na odre|eno vreme, na vremenski period od 5 godina.
Po~etna cena poslovnog prostora je 100,00 din/m2 mese~no.
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. 840-742152843-59, po modelu 97 , poziv na broj
(odobrewe ) 02 032 (kada su u pitawu pravna lica potrebno je navesti svoj PIB, a fizi~ka lica svoj
JMBG), najkasnije dana 15.11.2017. godine do 15.00 ~asova.
5 - Javno nadmetawe obavi}e se ispred Komisije za javno nadmetawe dana 18.11.2017. 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 локала ,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 локала ,
председник Комисије ће констатовати да се предметни локал додељује учеснику поступка
који је уплатио овај депозит.
- Ostali u~esnici oglasa koji su polo`ili depozit, a nisu izabrani kao najpovoqniji, du`ni su
da isti podignu u roku od tri dana od dana отварања понуда.

8. - Prаvo prijavqivawa зa u~e{}е на јавном надметању nema pravnо i fizi~kо lica које је
учествовало у претходном поступку јавног надметања и није закључило Уговор о закупу пословног
простора, за напред наведени пословни простор.
9. –Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, без права закупца на накнадну рекламацију.
10.- Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a donosi Predsednik op{tine ]i}evac napredlog
Komisije za javno nadmetawe, a po zavr{enom postupku javnog nadmetawa.
11.-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.
12.- Najpovoqniji ponu|a~ je u obavezi da u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti Re{ewa o
davawu poslovnog prostora u zakup zakqu~i ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Predsednikom
op{tine.
Ovo re{ewe objaviti u “Sl. listu op{tine ]i}evac”.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора
Br. 361-6-1-3 - /17-02 od 13.10.2017. godine

Председник комисије
_______________
Дејан Стефановић

