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ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

објављује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

I

Предмет огласа је давање у закуп  пословних прос-
торија града Зајечара, хала бр. 5, у оквиру комплекса 
бивша ”Тимочанка”, у Ул.Неготински пут бб, укупне 
површине 1440 м2 и закупа грађевинског земљишта око 
објекта, површине 1500м2.

II

Најнижи износ понуде за пословни простор  је 
172.800,00дин на месечном нивоу.

Најнижи износ понуде за грађевинско земљиште је 
607.500,00дин на годишњем нивоу.

                                                             
III

Пословне просторије и земљиште  дају се у закуп 
за паркирање, сервисирање и гаражирање теретних 
возила.

IV 

Пословне просторије се дају на период од 3 године, 
са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

V
 
Учесници огласа могу бити  правна лица и 

предузетници, осим лица која по било ком основу имају 
неко неизмирено дуговање према Градској управи.

                 
VI

Писмене понуде достављају се најкасније до 
28.10.2011.год.  Накнадно приспеле понуде неће се раз-
матрати.

VII
 
Учесници огласа дужни су да уз понуду поднесу од-

говарајућа идентификациона документа, доказ о регис-
трацији и  одговарајуће овлашћење.

VIII

Отварање писмених понуда спровешће се 
јавно, дана 01.11.2011. године у 12 часова у 
малој сали Града Зајечара.  

НАПОМЕНА: 

1. Понуде се подносе у затвореној коверти на 
адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и кому-
нално стамбене послове Градске управе града Зајечара, 
Ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар, са назнаком: 
Понуда на јавни оглас за  давање у закуп  пословних 
просторија у оквиру комплекса бивша Тимочанка у Ул. 
Неготински пут бб 

2. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се 
узети у разматрање.

3. Контакт телефон (019) 444-711   

У Зајечару, 18.10.2011. године

   ГРАДСКА  УПРАВА  ЗАЈЕЧАР

  објављује

ОГЛАС
ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРИЈА 

ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ

 Пословне просторије се налазе:

- у Улици Mоше Пијаде бр. 8, површине 32м2. 
- по почетној цени од 12.848,00 динара.    

Пословне просторије се дају на период од 3 године, 
са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

        
Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се 
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Градском услужно-информативном центру са решењем 
о регистрованој делатности и доказу о уплаћеном депо-
зиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара 
бр. 840-602804-87 до 01.11.2011.године.

Јавно надметање биће одржано у четвртак 
03.11.2011. године у малој сали Градске управе Зајечар 
са почетком у 12,00 часова.

Право учешћа имају предузетници и правна лица, 
осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе 
према локалној самоуправи.

Све ближе информације могу се добити на телефон 
421-199 локали 226 и 231.  

 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Драган Вукашиновић. Адреса: Зајечар, 
Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 664. E-mail: ozajecar@verat.net.
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