ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ

Дуг за струју
Ред.

АДРЕСА

број

ЗОНА

2

ПОВРШ. (m )

ПОЧ.
ЦЕНА

НАМЕНА

ДЕПОЗИТ

ЕПС Снабдевање
ЕДЈугоисток

1.

Николе Пашића бр.41
улаз из Копитареве

на

дан 19.04.2019.

У току поступак пред
Агенцијом за реституцију15.

Јована Ристића бр.
18

Град сувласник на уделу од ¾
I

20,60

592,59

вишенаменски

24.414,72
-353,12
64,10
603,17

16.

Јована Ристића бр.
18

2.524,11
I

17,56

592,59

вишенаменски

20.811,76
У току поступак пред
Агенцијом за реституцијуГрад сувласник са уделом од
¾

17.

18.

19.

Ниш, Тврђава, ниша
бр.8
Ниш, Тврђава, ниша
бр.9

Ниш, Тврђава, ниша
бр.10

30.301,69
I

34,70

592,59

вишенаменски

41.125,76
37.800,74
11.714,78

I

36,20

592,59

вишенаменски

42.903,52
70.781,32

I

37,72

592,59

вишенаменски

18.296,45

44.705,00

31.326,64

20.

Ниш, Тврђава, ниша
бр.11

I

36,27

592,59

вишенаменски

12.934,08

42.986,48

0,00

43.389,89

Светозара Марковића
21.

бр.14

I

155,90

592,59

вишенаменски

184.769,58

0,00

први спрат 1

У току поступак пред
Агенцијом за реституцију

22.

Сомборска бб

II

17,38

485,13

вишенаменски

16.86င㌄㔄㴄䘄㠄堄㸄㰀 㜄
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28.

29.

Генерала Милојка
Лешјанина

бр.58

Генерала Милојка
Лешјанина бр.71

34.474,95
III

67,00

269,43

вишенаменски

36.103,62
120.768,74

III

51,90

269,43

вишенаменски

27.966,84

545,91
9.785,14

30.

н.м. Каменица

V

235,00

172,56

вишенаменски

81.103,20

0,22
на дан
27.11.2018.

31.

Село Бубањ ул. 7
Јули бб

V

46,96

129,42

вишенаменски

12.155,14
46.182,12
16.434,62

32.
33.

Куновица,

V

66,00

129,42

вишенаменски

17.083,44

V

36,30

129,42

вишенаменски

9.395,90

кп.бр.2239,
приземље

V

69,30

129,42

вишенаменски

17.937,62

МК Доња Студена

V

кп.бр.1861,приземље
Раутово, кп.бр.212,
1.спрат
Радикина Бара,

34.

0,00
366,92
10.528,494.01

35.

59,00

129,42

вишенаменски

15.271,56
771.462,60
145,89

36.

МК Суповац

V

86,20

129,42

вишенаменски

22.312,02
-9,9
2.955,80

37.

Доње Власе – дом

V

392,73

129,42

вишенаменски

101.654,24

38.

МК Прва Кутина

V

26,15

129,42

вишенаменски

6.768,68

искљ. струја

V

108,58

129,42

вишенаменски

28.104,86

искљ. струја

V

64,00

129,42

вишенаменски

16.565,76

V

плато испод
надстрешнице

215,69

вишенаменски

76.354,26

215,69

вишенаменски

27.176,94

39.

МК Горња Студена –
дом

40.

МК Мезграја

41.

Куновица, део
објекта на КП

91,00 и

бр.1071 КО Куновица

42.

Куновица, део
објекта на КП
бр.1071 КО Куновица

површине
86м2

V

63,00

3.189,89 иск. стр.

проглашава закупцем ако прихвати почетну висину закупнине по
којој се непокретност може дати у закуп. Уколико подносилац
пријаве не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабран
за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу губи
право на враћање депозита.
Национализован пословни простор од редног броја 1. до редног
броја 3. од редног броја 5. до редног броја 16. и редни број
21. 24. 25. 27. 28. и 29. се издаје у виђеном стању на
период до пет година, а најдуже до доношења правноснажног
решења Агенције за реституцију РС о враћању конкретног
пословног простора бившем власнику у складу са Законом о
враћању одузете имовине и обештећењу(„Службени гласник РС“

Раутово без канализациоионе мреже;
н.м. Каменица П-235,00м2-без водоводне и канализ. мреже;

За пословни простор под редним бројем 41. који се налази у
Куновици, за плато испод надстрешнице површине 86м2, уколико
се надстрешница уклони, неће се обрачунавати закупнина.

За пословне просторе Нишу и то: ул. Јована Ристића бр.18.
површине 20,60м2 и пословни простор на истој адреси површине
17,56м2 и ул. Николе Пашића бр.41, где је Град сувласник са
законским наследницима, на основу делимичних решења Агенције
за реституцију,законски
наследници су доставили сагласност
да се пословни простори дају у закуп у поступку јавног
надметања и закључе уговори о закупу са Градом и законским
наследницима сагласно уделима Града и законских наследника.
Уколико се пре закључења уговора о закупу, донесе коначно
решење о враћању подржављеног пословног простора бившем
власнику, уговор о закупу се неће закључити а учеснику јавног
надметања који је излицитирао предметни пословни простор
депозит се враћа у пуном износу без умањења од 5% на име
трошкова спровођења поступка по Огласу.
Уколико закупац поднесе захтев Градској Управи Града Ниша –
Секретаријату за имовинско правне послове да измири дуговања
по основу утрошене електричне енергије, нема право на
признавање уложених средстава кроз умањење месечне закупнине.
Износ дуговања по основу утрошене електричне енергије на дан
19.04.2019.
године,
достављен
је
од
стране

знб嬨давањ“а4пдпдБдноГрад⤲ⴷ㘨 ⤠⠄㐩㈭㜶⠀ ―〔н исткн Ни9. Уколико ме

основу утрошене електричне енергије.

гаранције. Закупац је у обавези да након истека рока важења
банкарске гаранције уредно доставља нову банкарску гаранцију
сваке године до истека рока уговора о закупу пословног
простора, с тим што последња банкарска гаранција мора бити
издата на период који је дужи за три месеца од истека рока
уговора о закупу. Корисник има право да банкарску гаранцију
реализује у пуном износу уколико најкасније 30 дана пре истека
гаранције закупац не обезбеди нову банкарску гаранцију.
Депозит се уплаћује на депозитни рачун Града, приликом
подношења пријаве за јавно надметање односно прикупљање
писаних понуда
а у складу са Уредбом и чланом 30.став 3.
Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини Града.
Уплата депозита се врши на рачун: ДЕПОЗИТ РАЧУНА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
број
840-1105804-19 модел 97
позив на број 1304361. са назнаком „депозит по Огласу за
пословни простор.“
По истеку рока за подношење пријава за јавно
надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и
допуњавати пријаве послате у року. Пријаве које су поднете
после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.
Учесници огласа за јавно надметање, имају право на повраћај
положеног депозита у року од 8 (осам) дана од дана спровођења
поступка јавног надметања, без обрачунате камате, умањене за
5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.
Учесник
огласа са утврђеном најповољнијом понудом има право на
повраћај положеног депозита у року од 3 (три) дана од дана
потписивања уговора о закупу без обрачунате камате, умањене за
5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.
Уколико учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом
одустане од закључења уговора о закупу нема право на повраћај
депозита.
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о

закупу, расписује се нови оглас за јавно надметање.
Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка јавног
надметања преко Градске управе Града Ниша – Секретаријата за
имовинско правне послове ул. Николе Пашића бр.24 канцеларија
бр.22 на првом спрату, у времену од 8,00 часова до 15,30
часова или препорученом пошиљком односно брзом поштом у
затвореним ковертама на исту адресу са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ
ПРИЈАВА ЗА ЈАНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА“ с тим што све пријаве морају бити достављене до
последњег дана рока за подношење пријава до 15,30 часова, без
обзира на начин достављања пријава.
Пријава
за јавно надметање физичког лица садржи:
адресу
пословног простора који је предмет закупа, име и презиме
подносиоца пријаве, адресу,
фотокопију
личне карте, или
фотокопију личне карте са очитаним подацима уколико је иста са
чипом, јединствен матични број грађана, назнаку делатности
која ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву
понуђача да прихвата све услове из огласа, доказ о уплаћеном
депозиту и број рачуна за враћање депозита.
Пријава за јавно надметање за предузетнике садржи: адресу
пословног простора који је предмет закупа, име и презиме
предузетника, адресу, фотокопију личне карте, или фотокопију
личне карте са очитаним подацима уколико је иста са чипом,
назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору,
јединствен матични број грађана, назив радње, матични број,

ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву овлашћеног
лица о прихватању свих услова из Огласа, доказ о уплати
депозита и број рачуна за враћање положеног депозита.
Рок за подношење пријава је 12 (дванаест) дана од дана
објављивања огласа у дневном листу „АЛО”. Последњи рок за
подношење пријава је 25. 08. 2020. године.
Текст Огласа биће објављен и на сајту Града Ниша www.ni.rs, и
огласној табли органа и служби Града.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу
учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или
неблаговремене пријаве се одбацују.
Разгледање пословних простора обавиће се дана 18.08. 2020.
године, и то: од редног броја 1. до редног броја 13. у времену
од

10,00

часова

до

11,00

часова,

дана

19.08.2020. године обавиће се

разгледање пословног простора и то: од редног броја 14. до
редног броја 29., у времену од 10,00 до 11,00 часова. За
пословни простор од редног броја 30. до редног броја 42. и

Све информације у вези огласа могу се добити у Градској управи
Града Ниша – Секретаријату за имовинско правне послове, у
Нишу, ул. Николе Пашића бр.24, канцеларија број 22, на првом
спрату или телефоном број 018/504-646, 504-645.

ГРАДСКА

УПРАВА

ГРАДА

НИША

СЕКРЕТАРИЈАТ

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ЗА

