
Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска 
привременог карактера на територији општине Неготин,  објављује 

 
 

ИСПРАВКУ ОГЛАСА 

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ 

КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА, БРОЈ: 352-55/2019-IV/01, ОБЈАВЉЕН У 

„СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН“, БР. 8/2019, ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ДАНА 

16. АПРИЛА 2019.ГОДИНЕ 

 

 

 

         У тексту огласа за јавно надметање у тачки 1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ - Локације за 

заузеће површине јавне намене привредним киосцима, мења се следеће: 

 

-Локација 3- уместо „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 20 

динара/m2 дневно “, тако да гласи „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне 

површине: 33 динара/m2 дневно“, а уместо „гарантни износ 27.720,00 динара“, тако да гласи 

„гарантни износ 45.738,00 динара“, 

 

-Локација 17- уместо „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 

 динара/m2“ дневно, тако да гласи „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне 

површине: 16 

 динара/m2  дневно“, а уместо „гарантни износ 4.536,00 динара“, тако да гласи „гарантни износ 

24.192,00 динара“, 

 

-Локација 30 - уместо „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 16 

динара/m2  дневно“, тако да гласи „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне 

површине: 3 динара/m2  дневно“,  

 

-Локација 31 - уместо „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 16 

динара/m2  дневно“, тако да гласи „почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне 

површине: 3 динара/m2  дневно“  

    

              У осталом делу оглас остаје непромењен. 

 

НАПОМЕНА: Комисија даје коментар у вези пуномоћја, које је саставни део пријаве на оглас 

за јавно надметање, да исто оверава својим печатом правно лице, односно предузетник, а да 

физичко лице наведено пуномоћје  оверава код јавног бележника 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                     Весна Лазаревић, дипл. правник, с.р.  
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