
ФИЗИЧКА ЛИЦА

КОМИСИЈИ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

П Р И Ј А В А
за учешће у поступку јавног надметања

за добијање у закуп пословне просторије у ул._________________________________________

ПРИЈАВЉУЈЕМ се за учешће у јавном надметању дана ______________године, за
добијање у закуп пословне просторије у ул.____________________________________________.

Под пуном кривичном и метеријалном одговорношћу дајем следеће податке и
ИЗЈАВУ:

И З Ј А В А

УПОЗНАТ сам са условима из огласа за давање у закуп пословног простора у
ул._____________________________________________ и прихватам услове из огласа.

ПОТВРЂУЈЕМ да тренутно не испуњавам услове у вези са обављањем делатности у
овом пословном простору, у складу са решењем Председника општине бр.
_________________________________ од ______________ године и обавезујем се да ћу у року
од 3 дана од дана одржаног поступка јавног надметања, доставити доказ о поднетом захтеву
надлежном органу за регистрацију и да ћу у року од 30 дана од дана одржаног јавног надметања
(уколико будем одређен за закупца) регистровати _____________________________
делатност и отпочети са радом.

Упознат сам да непоштовање ове обавезе има за последицу губитак статуса закупца.
Број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита ______________________

отворен код _____________________ банке. (навести уколико се депозит плаћа на уплатни
рачун ГО Младеновац)

Уз пријаву прилажем:
- фотокопија личне карте подносиоца пријаве,
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико на лицитацији није присутан

подносилац пријаве),
- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,
- копију платне картице са бројем текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

(доставља се уколико се депозит плаћа на уплатни рачун ГО Младеновац),
- изјава подносиоца пријаве и понуде оверену код нотара да он, нити чланови његове уже

породице у смислу одредби чл. 16. Одлуке, немају никаквих дуговања према општини Младеновац, по
основу обавеза проистеклих из претходног уговора о закупу.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ:

___________________________________

ПОТПИС: __________________________

ЈМБГ:______________________________

АДРЕСА:___________________________

____________________________________

ТЕЛ.: ______________________________
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