Пријава за учешће на јавном надметању за правна лица
о отуђењу кат.парцеле бр. 694/6, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус
Назив потенцијалног купца/правног лица:
___________________________________________
Извод из судског регистра/Решење Агенције за привредне регистре:
_______________________________________________
Датум: ______________________________Број: _________________________________
Матични број _________________________ПИБ :________________________________
Седиште: _________________________ ________________________________________
Директор:__________________________________________________________________
Контакт особа
___________________________________________________________________________
Контакт телефон: ______________________________моб. тел. _____________________
Број факса ___________________
Број рачуна и назив банке за враћање депозита______________________________________
______________________________________________________________________________
I.





Уз образац пријаве за учешће на јавном надметању подносим и :
Доказ о уплати депозита (извод са рачуна оверен од стране директора);
Изјаву правног лица о губитку права на повраћај депозита;
Копију извода из регистра привредних субјеката и ОП образац
Овлашћење за заступање на јавном надметању (издато од стране законског
заступника) ако јавном надметању не присуствује законски заступник.

II. Потписом пријаве потврђујем да :
а.
да прихватам услове из огласа,
б.
да сам упознат са:
 - Фактичким стањем катастарске парцеле бр. 694/6 КО Брус,
 - Изводом из листа непокретности број 250 КО Брус коју је издао РГЗ Служба за
катастар непокретности Брус број 952-1-043/2018-1656 од 22.11.2018. године,и копијом
плана,
 - Информацијом о локацији бр. 350-26/2017-IV-06 од 01. 03. 2017.године , издатој
од стране Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство,
 - Одлуком Скупштине општине Брус бр. 463-9/2017-1 од 28. 02. 2017.године (
Сл.лист општине Брус бр. 1/2017),



- Одлуком о допуни одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини општине Брус број 463-59/2018- I од 09.11.2018 године, ( Сл.лист општине Брус

5/2018).
в. Да сам упознат да се депозит за учешће на јавном надметању враћа у року од 8 дана
одржавања јавног надметања, осим у случају проглашења подносиоца пријаве као
најповољнијег понуђача.

______________________________________________________________________________
(својеручни потпис лица које је, у складу са општим актом правног лица, овлашћено да
потпише пријаву за учешће на јавном надметању)
Печат

________________ 20__, ________________
(датум)
(место)

