На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града
Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању
киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града
Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У НАКОВУ

и расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни оглас за давање у закуп површине јавне намене за
постављање киоска на локацији у Накову, на углу Улице Миладина Зорића и Улице
главне (преко пута поште), на кат. парцели број 1522/1 к.о. Наково, површине до 12 m².
Површина јавне намене даје се у закуп у поступку прикупљања писаних понуда.
Рок издавања у закуп је 5 (пет) година.
Висина почетног износа закупнине по m² је 91,61 динара.
Висина депозита је 3.000,00 динара.
Киоск се може поставити, према УТ условима, број: III-09-353-107/2017 од
22.05.2017. године.
Право учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

-

Уз понуду по огласу, доставља се:
фотокопија важеће личне карте, за физичка лица;
решење о упису у Регистар АПР-а, не старије од шест месеци, за правна лица и
предузетнике; и
доказ о уплати депозита.

Писане понуде морају садржати податке:
за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу
становања и број телефона;
- за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични
број, порески идентификациони број и број телефона; и
- износ закупнине који се нуди, изражен по m².
-

Депозит се уплаћује на рачун број: 840-2023740-41, назив рачуна: извршење
буџета - подрачун за лицитације, у корист Града Кикинде, по моделу 97, позивом на
број: 35-215.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће бити враћен у року
од 15 дана од дана отварања понуда, а најповољнијем понуђачу депозит ће бити
урачунат у закупнину.

Писане понуде са документацијом достављају се у затвореној коверти, на којој се на
предњој страни обавезно наводи:
- адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда - Комисији за
спровођење поступка давања у закуп површина јавне намене за постављање
киоска; и
- напомена: „Понуда по огласу“.
На полеђини коверте, обавезно се наводи:
- име и презиме, односно назив и адреса понуђача.
Понуде се предају у Услужном центру ГУ града Кикинде, у Кикинди, Трг
српских добровољаца број 12, или путем поште препоручено.
Рок за подношење понуда је 09.06.2017. године до 15,00 сати.
Уз понуду се доставља потребна документација.
Неблаговремена, или неуредна понуда се неће узети у разматрање.
Понуда ће се сматрати неблаговременом, ако је поднета по истеку рока за
подношење понуда означеног у јавном огласу.
Неуредном ће се сматрати понуда која је поднета у отвореној коверти, односно,
која не садржи све потребне податке, или којој није приложена потребна
документација.
Сматраће се да је поступак прикупљања понуда успео, уколико је приспела
најмање једна исправна понуда. У противном, поступак ће се поновити, уз расписивање
новог јавног огласа.
Најповољнији понуђач је лице које понуди највећи износ закупнине.
Уколико два или више понуђача понуде исти износ, предност има понуђач, чија
понуда је раније достављена.
Поступак отварања понуда ће се одржати дана 13.06.2017. године са
почетком у 10,00 сати, у згради Скупштине града Кикинде, у Кикинди, Трг
српских добровољаца број 12, сала 12.
Лице које је понудило највећи износ закупнине, дужно је да закључи уговор о
закупу, у року од 8 (осам) дана о дана коначности решења, које по спроведеном
поступку прикупљања понуда доноси надлежни орган Града Кикинде.
Ако лице које је понудило највећи износ закупнине не закључи уговор о закупу
у прописаном року, или у року за постављање киоска одустане од уговора, земљиште
ће се дати у закуп следећем најповољнијем понуђачу, под условом да исти прихвати
закупнину коју је понудио учесник који је одустао. Уколико исти не прихвати
закупнину, поступак ће се поновити.
Лице које одустане од понуде, по било ком основу, нема право на повраћај
депозита.
Киоск се мора поставити у року који не може бити дужи од 30 дана од дана
закључења уговора о закупу. У противном, уговор се сматра раскинутим.
Киоск се мора поставити према УТ условима, број: III-09-353-107/2017 од
22.05.2017. године, а по прибављеном одобрењу надлежног секретаријата Градске
управе града Кикинде.
Прикључење киска на инфраструктуру врши се у складу са условима и по
прибављеној сагласности надлежних јавних предузаћа.
Трошкове изградње и прикључења на инфраструктуру сноси закупац.

За додатне информације обратити се Биљани Фелбаб, секретарки Секретаријата
за имовинско-правне послове и комуналне делатности ГУ града Кикинде, телефон број:
0230/410-124, канцеларија 48/I.
Овај јавни оглас ће бити објављен у локалном листу „Нове кикиндске новине“,
на званичном сајту града Кикинде, www.kikinda.org.rs и на огласној табли ГУ града
Кикинде, с тим што се рок за подношење понуда рачуна од дана објављивања огласа у
листу „Нове кикиндске новине“.
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