
КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Н Е Г О Т И Н  
Трг Стевана Мокрањца бр. 1 

 
ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

(ПРЕДУЗЕТНИК) 

 
ПРЕДМЕТ: Пријава на прво јавно надметање  за  отуђење грађевинског земљишта из својине општине Неготин на к.п.бр. 
1/6, К.О.: Неготин 

 
Пријављујем се за јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта на грађевинској и катастарској парцели: 
  

Катастарска парцела 1/6 
К.О. НЕГОТИН 
површина 8584 m2 
Почетна лицитациона цена по метру квадратном у еврима 17,86 
 
Подаци о подносиоцу пријаве: 
 

Име и Презиме  

адреса  

Број личне карте  

Јединствени матични број грађана  

Назив радње  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Фиксни телефон  

Мобилни телефон  

Имејл адреса  

Цену отуђења плаћам (заокружити број): 1) једнократно,  2) у ратама. 

 

Средство за обезбеђење у случају плаћања у ратама (заокружити број): 1) банкарска гаранција у  складу са условима из огласа; 2) хипотека, у складу  са 

условима из огласа 

 

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

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

ПРИЛОГ:  
- фотокопија личне карте предузетника или одштампана лична карта са чипом 
- овлашћење за заступање на меморандуму, са потписом и печатом, ако подносилац пријаве користи печат (напомена: овлашћено лице је 

дужно да на јавном надметању покаже комисији личну каррту ради идентификације) 
- пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник 

(напомена: пуномоћник је дужан да на јавном надметању покаже комисији личну каррту ради идентификације) 
- образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац 
- извод из регистра предузетника или уверење из другог регистра у који је предузетик уписан, не старији од 30 дана  
- доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента, а 

у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен 

 
Напомена: Пријаве се искључиво предају сагласно условима и роковима из огласа у пријемној канцеларији Општинског услужног 

центра Општинске управе општине Неготин,међуспрат, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
 

_________________________ 
(потпис и печат овлашћеног лица за заступање, ако 

предуезтник  користи печат) 


