
  
  
 Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територји општине 

Неготин 

 
                                                                                                                                                                 Н Е Г О Т И Н 

 Трг Стевана Мокрањца бр. 1 

 
 П Р И Ј А В А 

НА ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

(физичко лице) 

 
ПРЕДМЕТ: Пријава по огласу број:  352-55/2019-IV/01  од  12.04.2019.године 

 

           

    Пријављујем се за јавно надметање за заузеће површине јавне намене привредним киоском привременог карактера на 

локацији _________, површине ___________ m2 по почетном лицитационом износу од_______динара/ m2. 

 

     Изјављујем да сам сагласан/а да учествујем у поступку јавног надметања под условима садржаним у огласу. 

 

Подаци о подносиоцу пријаве: 

 

Име и презиме:___________________________________ 

 

 Адреса: _________________________________________ 

 

Број личне карте:_________________________________ 

 

 Јединствени матични број грађана:________________________________ 

 

фиксни телефон: _________________; мобилни телефон:___________________ 

 

ПРИЛОГ: 

- фотокопија личне карте или путна исправа 

- оверено пуномоћје уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и фоткопија личне карте пуномоћника 

- доказ о уплати гарантног износа 

 

                                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

          

                                                                                 _________________________ 

                                                                       
                                                                                                                                          (потпис) 

 

 

Напомена: 1) саставни део овог обрасца је образац пумомћја које се обавезно оверава код јавног бележника; 2)уколико 

је подносилац пријаве по јавном огласу страно лице оно подноси исправе матичне земље на основу којих се 

идентификује и све остале исправе, у смислу овог члана одлуке, са овереним преводом на српски језик; 3) пријаве се 

подносе у затвореној коверти са назнаком: пријава поводом јаног огласа број 352-55/2019-IV/01  за локацију 

број__________________”. и то искључиво на писарници општинске управе општине Неготин. 

  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

ПУНОМОЋЈЕ 
 
 

 

Овлашћујем ___________________ ( _______________________ ) _____________________из___________________ 
                                  име                            име родитеља                             презиме                               пребивалиште 

ЈМБГ_______________________, да ме заступа на јавном надметању по огласу број: 352-55/2019-IV/01 од  

12.04.2019.г за заузеће површине јавне намене привредним киоском привременог карактера на локацији 

_________, површине ___________m2 по оглашеном почетном лицитационом износу од_______динара/ 

m2, а да највиши лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине који може понудити и који 

ме обавезује као властодавца и учесника јавног надметања је _________ (___________________________________) 

динара/ m2                                                    
                                                                                                                                            исписан број                         исписан број словима 

и да може потписати записник са јавног надметања. 

 

ВЛАСТОДАВАЦ 

 
                  ___________________ (____________________) _____________________ из ___________________ 

                                                     име                                   име   родитеља                                       презиме                                                  пребивалиште 

 

 

ЈМБГ_______________________ 

 

 

бр. личне карте___________________________издата од ___________________________ 
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