
 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАДИНА 

  САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Број, 09/3-016-О1-20/12 

Датум, 14.6.2012. године. 

 

На основу члана 7 став 1 и 2 Закона о закупу пословних зграда и просторија („Службени 

лист СР БиХ“ број 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92) и члана 8 Правилника о поступку јавног надметања за 

продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“ број 28/79) Савјет мјесне 

заједнице ГРАДИНА даје сљедећи 

О  Г  Л  А  С 

I 

  Савјет МЗ ГРАДИНА, са сједиштем у Друштвеном дому у Градини, даје у закуп, а по 

претходно проведеном поступку јавног надметања путем прибављања писмених понуда, пословну 

просторију укупне површине 36,5 м², и налази се у згради Друштвеног дома у ЈЕЛИЋКОЈ, 

намијењене за обављање трговачке дјелатности, чија почетна закупнина износи 4 КМ по м². 

 

II 

Учесник на јавном надметању - понуђач може бити свако правно или физичко лице, осим 

лица којима то закон или други пропис онемогућују. 

 

      III 

Учесник на јавном надметању обавезан је да понуди најмање почетни износ закупнине, 

да нагласи на које се пословне просторије понуда односи (ако се у закуп даје више истих), те 

да у понуди наведе и сљедеће податке: 

- Име, очево име и презиме, ЈМБГ, мјесто и адреса становања, број телефона и 

име и презиме опуномоћеника, ако га има (ако је понуђач физичко лице), 

- Тачан назив и сједиште, број телефона, МБ, име и презиме законског заступника 

и име и презиме опуномоћеника, ако га има (ако је понуђач правно лице) 

 

IV 

Јавно надметање из претходних тачака овог огласа ће се одржати уколико буду 

поднешене најмање двије писмене понуде, док ће се у противном јавно надметање поновити. 

 

V 

Писмене понуде из претодне тачке, које морају бити у затвореним омотима (ковертама) 

и означене шифром или именом или називом понуђача, шаљу се препорученом поштанском 

пошиљком на адресу Мјесни уред, Регионалана канцеларија за МЗ, 79203 Омарска, са 

назнаком „пријава на оглас“, најкасније до 29.6.2012. године за прво јавно надметање, а 

најкасније до 06.7.2012. године за евентуално поновно надметање. 

VI 

Отварање писмених понуда, на које могу приступити сви понуђачи или њихови 

опуномоћеници са потписаном и овјереном пуномоћи, одржаће се дана 01.7.2012. године у 

просторијама Друштвеног дома у Јелићкој, са почетком у 11,00 часова, за прво јавно 

надметање, а дана 08.7.2012. године са почетком у 11,00 часова за евентуално поновљено јавно 

надметање, којом приликом ће се моћи извршити увид у све понуде и осталу документацију. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 

                                                                                                                    Раде Ратковић 

 

Потпис предсједника Савјета овјерава 

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА МЗ 

Раде Алексић 


