ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ПОДАЦИ О УСТАНОВИ КОЈА СПРОВОДИ ЛИЦИТАЦИЈУ:
Општина Варварин,
Улица Марина Мариновића 34, 37260 Варварин,
Матични број: 07193114
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:
Катастарска парцела 151/1 уписана у лист непокретности број 1 за К.О. Варварин варош,
површине 255м2, јавна својина општине, обим права 1/1.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА):
Име (име родитеља) презиме.....................
Адреса становања..................
ЈМБГ.................
Број текућег рачуна..........................
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА):
подаци о законском заступнику-пуномоћнику.....................................
Име (име родитеља) презиме..........................
Адреса становања.......................................
ЈМБГ.....................................................
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
назив правног лица.....................................
адреса......................................
матични број...............................
број жиро рачуна.................................
ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ
ПРОДАЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ 151/1 УПИСАНЕ У Л.Н. БРОЈ 1 ЗА К.О. ВАРВАРИН
ВАРОШ, А КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ.................2019.ГОДИНЕ.

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ:
- за физичка лица: фотокопију личне карте;

- за предузетнике: фотокопију личне карте, фотокопију решења о упису у агенцији за
привредне регистре и потврду о ПИБ-у, или оверено пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник;
- за правна лица: фотокопију решења о упису у АПР и потврду о ПИБ-у, фотокопију
решења о законском заступнику или оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца
пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник тог правног лица;
- доказ о уплати гарантног износа( депозита )
- уверење

о измирењу обавеза по основу изворних прихода општине ;

- изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;
- изјаву подносиоца пријаве да је упознат са правилима отуђења у поступку јавног
надметања, прописаним Одлуком о грађевинском земљишту ("Службени лист општине
Варварин" број 12/2017) чланови 10-28 и 35-43, и Правилима о поступку спровођења
јавног надметања-лицитације за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
општине Варвари – к .п. 151/1 , л.н. 1 Варварин варош, површине 255 м 2

У Варварину
Дана, .............2019. године
Подносилац пријаве:
................................................
за физичка лица потпис, за правна
лица и предузетнике печат и
потпис

