
 
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 по огласу број:  463-7/2020-I/07    од  24. јануара 2020.године 

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

Катастарска парцела  
К.О.  
површина  
Почетна лицитациона цена по метру квадратном у еврима  
 
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  

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

 
ПРИЛОГ:  
- фотокопија личне карте 
- специјално судски оверено пуномоћје уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник 
- образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац 
- извод из регистра предузетника 
- потврду о пореском идентификационом броју  
- доказ о уплати депозита 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 депозит плаћен  

- доказ о уплати трошкова учешћа на јавном надметању 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 депозит плаћен 

 
Напомена: Пријаве се искључиво предају у огласном року најкасније до 12.00. часова 04. априла 2016.године у пријемној канцеларији 
Општинског услужног центра Општинске управе општине Неготин,међуспрат, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин са назнаком «за 
Комисију за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин» у затвореној коверти на чијој полеђени пише за 
Комисију за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин, оглас број: 463-17/2016-I/08, а на предњој страни име 
презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца пријаве. 
 
 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ  ПРИЈАВЕ, 
 

_________________________________________________ 
 

(потпис и печат овлашћеног лица за заступање) 


