СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

2132
На основу члана 27. став 10, члана 28.став 2. и члана 34. став 1. и став 3. Закона о јавној својини
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана
6. и члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/18),
члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек, број 7/08) и члана 23. члана 24. члана
25. и члана 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 3/15), Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 09. марта
2020 године, донело је
ОДЛУКУ
о покретању поступка давањa у закуп непокретности - пословни простор
у јавнoj својини општине Мајданпек путем јавног надметања
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп непокретности у јавној својини општине Мајданпек и то пословног
простора кога чини пословни простор за обављање делатности трговине на мало прехрамбеним прозводима и
производима за домаћинство у Дебелом Лугу.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп у поступку јавног надметања путем јавног оглашавања
на одређено време од 5 година.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке чини пословни простор за обављање делатности трговине на
мало прехрамбеним прозводима и производима за домаћинство површине 83 m² који се налази на катастарској
парцели број 227/3 КО Дебели Луг уписаној у лист непокретности број 64. Пословни простор се даје у закуп у
постојећем - "виђеном" стању.
Члан 4
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даће се у закуп применом критеријума највише понуђене закупнине,
полазећи од процењене тржишне висине закупнине коју утврди порески или други надлежни орган, у складу са
Законом у јавној својини.
Члан 5.
Поступак давања у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за давање у закуп
непокретности.
Комисија за давање у закуп непокретности објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања за
давање у закуп непокретности у јавној својини.
Члан 6.
Решење о давању у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке донеће Општинско веће општине
Мајданпек.
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Члан 7.
У поступку давања у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке у свему поступити према одредбама
Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Мајданпек.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
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