
                     

 

Редни број пријаве :__________ 

Датум и час подношења пријаве: ___________________ 

Оглас број :___________ од ___________ 

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ 

(ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ) 

 

Подаци  о подносиоцу пријаве : 

Назив правног лица /предузетника_______________________________________________________ 

МБ__________________ПИБ_____________________са седиштем у ___________________________ 

одговорно лице /власник__________________________________  

Број текућег рачуна за повраћај депозита_________________________________________________ 

Овлашћено лице за учешће на лицитацији________________________________________________ 

бр. ЛК____________________ ЈМБГ_____________________ датум  овлашћења________________ 

телефон за контакт __________________________ 

 

Подаци о предмету закупа и периоду трајања закупа: 

Назив пословног  простора ___________________________________бр.____ , површина_____м2, 

 на пијаци  ___________ ____ , адреса_________________________  

Почетна лицитациона цена ____________________по м2 без ПДВ-а 

Период трајања закупа _________________ _____  

Уплата закупнине  месечно или авансно _________ месеци 

Делатност коју ће подносилац пријаве обављати у пословном простору који се издаје у закуп: 

_____________________________________________________________________________________ 

Додатне напомене____________________________________________________________________ 

 

    ПРИЈАВУ ПРИМИО:                                                            ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ: 

    _______________________                                 _______________________ 

  

  Прилог:  

- Решење о упису у регистар  код  АПР-а  

- Фотокопија личне карте власника  / овлашћеног лица 

- Доказ о уплати кауције и депозита 

- Овлашћење за лице које заступа подносиоца Пријаве  

 

ИЗЈАВА 

 Изјављујем да  сам упознат и да прихватам све опште и појединачне услове из Огласа 

бр._________ од ____________ године  и Пијачног реда Предузећа  а  да ћу се у пословном 

простору за који учествујем на лицитацији бавити следећом делатношћу: 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                            ПОТПИС: 

                                                                                                                                      _______________________ 

ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

ул. Индустријска бр. 12    

тел. 034/ 335-482  текући рачун бр. 150-1026-67  

МБ:07337167  ПИБ: 101038983   



                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

Редни број пријаве :__________                                                      

Датум и час подношења пријаве: _________________ 

Оглас број:___________ од ___________ 

 

              ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ 

                (физичка лица) 

Подаци о подносиоцу пријаве: 

Име и презиме  _____________________________________, из _____________________________ 

са пребивалиштем у  ул. _______________________________________  бр.______ 

бр. ЛК________________ ЈМБГ_________________________  

Број текућег рачуна за повраћај депозита_________________________________________________ 

Овлашћено лице за учешће на лицитацији_________________________________________________ 

бр. Л.К.____________________ ЈМБГ___________________________________________ 

број овере јавног бележника _____________  датум овлашћења_________________ 

телефон  за контакт___________________________________________ 

 

Подаци о предмету закупа и периоду  трајања  закупа: 

Назив пословног простора ________________________________________ бр.____ површина___м2 

на пијаци  ___________ ____ , адреса_________________________  

Почетна лицитациона цена ____________________по м2 без ПДВ-а 

Период трајања закупа ______________________  

Уплата закупнине  месечно или авансно _________ месеци 

Делатност коју ће подносилац пријаве обављати у пословном простору који се издаје у закуп: 

________________________________________________________________________________ 

Додатне напомене______________________________________________________________    

 

ПРИЈАВУ ПРИМИО:                                              ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ: 

______________________                 _______________________ 

Прилог:  

- Фотокопија личне карте власника / овлашћеног лица 

- Доказ о уплати кауције и депозита 

- Овлашћењe  за лице које заступа подносиоца пријаве  

                                                                                                                               

ИЗЈАВА 

Изјављујем да  сам упознат и да прихватам све опште и појединачне услове из Огласа 

бр._________ од ____________ године  и Пијачног реда Предузећа а да ћу се у пословном 

простору за који учествујем на лицитацији бавити следећом делатношћу: 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                  ПОТПИС: 

                                                  

                                                                                                                                     _______________________ 

                                                                                                                                               

                             

 

ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

ул. Индустријска бр. 12    

тел. 034/ 335-482 , текући рачун бр. 150-1026-67 

МБ:07337167  ПИБ: 101038983  


