На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“ број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011-испр.)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.01.2012. године
доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Предлог одлуке о расписивању огласа за
прикупљање писаних понуда ради узимања у закуп пословног простора у Нишу,
Управе за имовину и инспекцијске послове, по захтеву број 361-1/сл.-2011/04 од
29.12.2011. године.
II Решење доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове и архиви
Градског већа Града Ниша.

Број: 18-41/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

Пред
лог

На основу сагласности Градског већа Града Ниша број __________________
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ
ПОНУДА РАДИ УЗИМАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I
Расписује се оглас за узимање у закуп пословног простора у Нишу
прикупљањем писаних понуда јавним огласом, у обухвату улица: Обреновићева до ул.
Цара Душана осим ТПЦ „Калча“ и ТПЦ „Горча“, Трг Краља Милана, ул.Светозара
Марковића од ул.Обреновићеве до ул. Наде Томић и ул.Копитарева, укупне површине
приближно 900,00 м2 а за потребе Града, на период од 5 (пет ) година.
II
Писана понуда треба да садржи цену закупа по метру квадратном пословног
простора, назив понуђача и адресу пословног простора који је предмет закупа.
Цену закупа по метру квадратном пословног простора исказати без обрачунатог
ПДВ-а,
Комунални трошкови који ће теретити предметни пословни простор, падају на
терет закупца.
III
Оглас ће спровести Комисија за спровођење поступка по огласу за јавно
надметање и прикупљање писаних понуда за закуп пословног простора именована
Решењем Градоначелника Града Ниша број 1204/2009-01 од 21.05.2009. године.
Број: ____________
У Нишу, ___________
НАЧЕЛНИК
__________________________
Љубиша Јанић, дипл.правник

На основу сагласности Градског већа Града Ниша број___________од _________2011.
године и Одлуке о расписивању за прикупљање писаних понуда ради узимања у закуп
пословног простора број _____________од_________2011.године, ГРАД НИШ-УПРАВА
ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ
УЗИМАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I
Расписује се оглас ради узимања у закуп пословног простора у Нишу, у
обухвату улица: Обреновићева до ул. Цара Душана, осим пословног простора у ТПЦ
„Калча“ и ТПЦ „Горча“, Трг Краља Милана, ул. Светозара Марковића од ул.Обреновићеве
до ул. Наде Томић и ул. Копитарева, укупне површине приближно 900,00 м2 за потребе
Града, на период од 5 (пет ) година, прикупљањем писаних понуда.
II
Избор најповољније понуде извршиће се ако је на оглас у року поднета
најмање једна понуда која је у складу са условима овог огласа.
III
Писана понуда треба да садржи цену закупа по метру квадратном пословног
простора, назив понуђача и адресу пословног простора који је предмет закупа.
Цену закупа по метру квадратном пословног простора исказати без обрачунатог
ПДВ-а.
Комунални трошкови који ће теретити пословни простор падају на терет закупца.
IV
Уколико писану понуду доставља физичко лице, уз пријаву доставити и
оверену фотокопију личне карте.
Уколико писану понуду доставља правно лице уз пријаву доставити: оверену
фотокопију извода из регистра привредних субјеката, порески идентификациони број
(ПИБ), име и презиме директора и његов потпис (ОП образац), и име и презиме
овлашћеног лица за подношење писане понуде, са овереним пуномоћјем, уколико
директор правног лица није присутан на отварању.
V
Рок за достављање писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања
огласа у дневном листу А.Д. народне новине, ЈП за радио и телевизијску делатност
„Нишка телевизија“, на сајту Града Ниша www.ni.rs и на огласној табли органа и служби
Града.
VI
Пријаве се подносе Управи за имовину и инспекцијске послове у Нишу,
ул.Николе Пашића бр.24. канцеларија број 22. на првом спрату у времену од 08,00 до 15,30
часова или препорученом пошиљком односно брзом поштом у затвореним ковертама на
исту адресу са јасно видљивом назнаком: „не отварати-понуда на оглас“ . На коверти у

којој се доставља писана понуда треба да се налази само адреса на коју се подноси пријава
и ознака „не отварати-понуда на оглас“.
VII Пријаве које нису у складу са условима огласа или које су поднете после
одређеног рока неће се узети у разматрање. Последњи рок за подношење пријава је
_______________.
VIII Отварање писаних понуда одржаће се дана __________ у просторијама
Градске управе, улица Николе Пашића број 24, у Скупштинској сали бр. 30, на првом
спрату, са почетком у 10,00 часова.
Поред подносилаца пријава, отварању писаних понуда могу присуствовати и друга
заинтересована лица.
IX
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити обавештени у року од 3
(три) дана од дана отварања понуда.
Након разматрања приспелих понуда, доношења решења Градоначелника и
достављеног мишљења Градског јавног правобранилаштва на предлог уговора о закупу
пословног простора који би био закључен између Града Ниша и најповољнијег понуђача,
Град ће приступити закључењу уговора.
X
Избор најповољнијег понуђача Комисија ће објавити на сајту града Ниша и
на огласној табли органа и служби града, у року од три дана од дана доношења коначног
решења.
Све информације у вези огласа могу се добити у Управи за имовину и инспекцијске
послове у Нишу, ул. Николе Пашића бр.24, канцеларија број 22, на првом спрату или
телефоном број 018/504-646, 504-645.

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

