ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН
Број: _______-3/22
Датум: 24.05.2022.
На основу члана 4. Правилника о лицитацији угоститељских садржаја, продајних места и
рекреативних садржаја на базену у Темерину број 1795/19 од 06.05.2019. године и Одлуке о давању у
закуп продајних места на базену у Темерину број: _____/22 од дана 24.05.2022. године, директор
Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ - ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА БАЗЕНУ У ТЕМЕРИНУ
1. На базену у Темерину дају се у закуп, свим заинтересованим лицима :
Р.
бр.

2

Цена закупнине по 1m простора
изражена у динарима

Опис

Продајнa местa за продају кокица, куваних кукуруза, крофни,
1. палачинки и других сличних прехрамбених производа, за
време купалишне сезоне у 2022. години.

30.000,00

Овим путем обавештавамо јавност да ће се продајна места за продају кокица, куваних кукуруза,
крофни, палачинки и других сличних прехрамбених производа издавати у закуп током трајања
купалишне сезоне у 2022. (без спровођења јавне лицитације) на комлексу безена у Темерину.
Позивамо све заинтересоване за закуп продајног места, који испуњавају доле наведене услове, да се
за пријаву, као и за све потребне информације обрате Служби редовне продаје ЈКП „Темерин“
Темерин.
УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПРОДАЈНОГ МЕСТА:
Да би заинтересовано лице закључило уговор о закупу продајног места мора испуњавати следеће
услове:
1. Да је правно лице, предузетник или носилац газдинстава;
2. Да попуни и поднесе пријаву за закуп (у слободној форми), која ће садржати основне податке о
правном лицу, предузетнику, односно носиоцу газдинства које се пријављује, као и о
производима за чију продају је заинтересован;
3. Да достави одговарајућу документацију као доказ о својству правног лица, предузетника или
носиоца газдинства
Пријаве заинтересованих правних лица, предузетника и носилаца газдинстава која имају доспеле, а
неизмирене обавезе према ЈКП-у по било ком основу, неће се разматрати.
Пријава заинтересованих лица треба да садржи следеће податке:
• фирму, матични број и ПИБ,
• име и презиме законског заступника, односно оснивача, предузетника или носиоца газдинства,
• оверену фотокопију извода издатог од стране АПР-а или другог регистра надлежног органа, не
старији од 6 месеци, рачунајући до дана објављивања огласа о спровођењу лицитације,
• овлашћење за заступање уколико пријаву подноси у име и за рачун другог,
• број рачуна и
• назначење или кратак опис производа за чију је продају заинтересован, као и оквирну
величину простора потребног за продају истих.
Са лицима за која се утврди да испуњавају све прописане услове, као и да немају доспелих и
неизмирених обавеза према овом предузећу, закључиће се уговор о закупу продајног места, за
купалишну сезону у 2022. години.
Закупац је дужан да уплати на рачун овог предузећа, целокупан износ закупнине, пре закључења
уговора.
Сва обавештења у вези овог Огласа могу се добити у просторијама Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин или на
телефоне: 021/843-666; 843-754, сваког радног дана од 08-14 часова.

ДИРЕКТОР ЈКП „ТЕМЕРИН“
__________________
Џакула Жељко, мастер економиста

