
На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења неокретности непосредном
погодбом, давањa у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
поступка  прикупљања  писмених  понуда  („Сл.Гласник  РС“,  бр.24/2012.)  и  Одлуке  о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног
простора  Градско  становање  Сремска  Митровица (“Службени  лист  Града Сремска
митровица”, број 7/2016), „Градско становање“д.о.о Сремска Митровица, расписује: 

О  Г  Л  А  С 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГАРАЖА У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ  – ПУТЕМ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – НА ПЕРИОД ОД ПЕТ (5) ГОДИНА

локација тип Површина м2 Почетна  месечна
закупнина  дин/м2
без ПДВ-а

Марко  Перичин
Камењар број 26
Ср.Митровица

зидана 16,39 77,25 дин.

II    ПРАВО УЧЕШЋА на лицитацији има  физичко или правно  лице које
испуњава следеће услове : 

1. Да је власник путничког аутомобила (Доказ: копија саобраћајне дозволе); 
2. Да  има  пребивалиште,  односно  за  правна  лица  да  имају  седиште  на

територији Града Сремска Митровица (Доказ: копија личне карте односно
решење о упису у регистра код надлежног органа.);

3. Да  није  Закупац  гараже  чији  је  корисник  Друштво,  а  уколико  јесте  уз
пријаву за Оглас подноси предлог за отказ Уговора о закупу гараже под
условом да је од дана закључења Уговора протекло најмање шест месеци
(Доказ: Потврда Друштва.) 

4. Да није дужник Друштву (Доказ: Потврда Друштва). 

                      Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник
стана  односно  члан  породичног  домаћинства  (брачни  друг,  дете  или
родитељ  власника  стана  односно  брачног  друга),  који  у  стану  станује,
закупац стана који у стану станује или обавља пословну делатност, власник
или закупац пословног простора који има регистровано возило.

                  Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп гараже, таква гаража се
може  дати  у  закуп  у  претходном  ставу  наведеним  лицима,  а  чији  стан
односно пословни простор је у стамбеној згради у саставу стамбеног блока
или насеља.

                        Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока или стамбеног 
                        насеља  може се дати у закуп лицу које станује у згради која припада том  
                        стамбеном  блоку односно стамбеном насељу.

           III  Најповољнијим Понуђачем сматра се лице које је понудило највишу  
                  закупнину. 

 Висина почетне закупнине је утврђена Решењем Закуподавца, а  излицитирана
закупнина ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици Србији.



IV   Рок за Понуде је 14   дана од дана објављивања. 
        Рок за пријем Понуде истиче 30.04.2018.године до 10,00 часова

       Благовремене  су  понуде  које  стигну  у  „Градско  становање“  д.о.о  Сремска
Митровица  из  Сремске  Митровице  ,  Краља  Петра  Првог  број  5.  до  датума  и  часа
наведеног у Огласу, без обзира на начин достављања

V  Учесник  лицитације,  који  добије  у  закуп  гаражу,  пре  потписивања
Уговора, дужан је да уплати понуђену закупнину за три (3) месеца унапред. 

VI   ПДВ ПЛАЋА ЗАКУПАЦ. 

 Понуде се подносе у затвореној коверти, са назнаком за коју гаражу се Понуда
подноси, лично или поштом – препоручено, на адресу: 

“Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица, улица Краља Петра Првог број 5.

               Непотпуне и неблаговремене Понуде се не разматрају.

              Јавно отварање Понуда обавиће се дана 30.04.2018 године  у 10,15 часова у
просторијама  “Градско  становање“  д.о.о. Сремска  Митровица  из  Сремске
Митровице улица Краља Петра Првог број 5.

Контакт:Владимир Колтко.дипл.правник.тел:064/8894-745

           


