На основу Огласа бр. 6, ради отуђења непокретности из својине
Републике Србије, путем прикупљања писмених понуда, објављеног 04.05.2021.
године, у дневном листу „Српски телеграф“ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
О УСЛОВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА

Као понуђач за куповину пословног простора, у својини Републике
Србије, који је означен бр. 2 и евиденционим бр. 9, корисне површине 24 м2, који
се налази у објекту бр. 1 у Суботици у ул. Трг цара Јована Ненада бр. 11,
постојећем на катастарској парцели бр. 3713/1 КО Стари град – Суботица, која је
уписана у ЛН бр. 17721 КО Стари град – Суботица, као и припадајућег
грађевинског земљишта, сразмерно уделу у својини Републике Србије,
изјављујем да сам сагласан/на да се уплаћени депозит у износу од 10% од
почетне купопродајне цене, у динарској противвредности:
-

задржи, у случају да будем изабран/а за најповољнијег понуђача, до
потписивања уговора о купопродаји предметне непокретности, када ће
исти бити урачунат у купопродајну цену;

-

врати на рачун број ______________________________________, који
се води код_________________________________, у случају да не
будем изабран/а за најповољнијег понуђача;

-

не врати, у случају да као најповољнији понуђач одустанем од
закључења уговора о купопродаји непокретности у јавној својини
Републике Србије.

-

не врати, ако не уплатим купопродајну цену у року од 8 дана од дана
закључења уговора о купопродаји.

У _____________,________2021. године

ПОНУЂАЧ
___________________________

На основу Огласа бр. 6, ради отуђења непокретности из својине
Републике Србије, путем прикупљања писмених понуда, објављеног 04.05.2021.
године, у дневном листу „Српски телеграф“ дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Као Учесник на Огласу бр. 6, ради отуђења непокретности у
својини Републике Србије, коју чини пословни простор, који је означен бр. 2 и
евиденционим бр. 9, корисне површине 24 м2, који се налази у објекту бр. 1 у
Суботици у ул. Трг цара Јована Ненада бр. 11, постојећем на катастарској парцели
бр. 3713/1 КО Стари град – Суботица, која је уписана у ЛН бр. 17721 КО Стари
град – Суботица, као и припадајућег грађевинског земљишта, сразмерно уделу у
својини Републике Србије, и з ј а в љ у ј е м да прихватам све услове из Огласа
бр. 6.

У ___________,

2021. године
ПОНУЂАЧ
___________________

физичко лице /приватни предузетник
На основу Огласа бр. 6, ради отуђења непокретности из својине Републике
Србије, путем прикупљања писмених понуда, објављеног 04.05.2021. године, у
дневном листу „Српски телеграф“ дајем следећу:

ПОНУДУ
За куповину непокретности у својини Републике Србије, коју чини
пословни простор, који је означен бр. 2 и евиденционим бр. 9, корисне површине
24 м2, који се налази у објекту бр. 1 у Суботици у ул. Трг цара Јована Ненада бр.
11, постојећем на катастарској парцели бр. 3713/1 КО Стари град – Суботица, која
је уписана у ЛН бр. 17721 КО Стари град – Суботица, као и припадајућег
грађевинског земљишта, сразмерно уделу у својини Републике Србије, за укупан
износ од _________________________ евра.
ПОНУЂАЧ: __________________________________(име и презиме)
ЈМБГ:________________________________________
Адреса:_______________________________________
Контакт тел: __________________________________
Ако ова понуда буде прихваћена као најповољнија понуда, обавезујем се
да у року одређеном по вашем позиву закључим уговор о купопродаји
непокретности у својини Републике Србије.
У прилогу ове понуде достављам:
- копију личне карте (мора бити потписана)
- приватни предузетник уз понуду се прилаже копију извода из регистра
надлежног органа и потврде о пореском идентификационом броју.
ПОНУЂАЧ
___________________________

правна лица
На основу Огласа бр. 6, ради отуђења непокретности из својине Републике
Србије, путем прикупљања писмених понуда, објављеног 04.05.2021. године, у
дневном листу „Српски телеграф“ дајем следећу:

ПОНУДУ
За куповину непокретности у својини Републике Србије, коју чини
пословни простор, који је означен бр. 2 и евиденционим бр. 9, корисне површине
24 м2, који се налази у објекту бр. 1 у Суботици у ул. Трг цара Јована Ненада бр.
11, постојећем на катастарској парцели бр. 3713/1 КО Стари град – Суботица, која
је уписана у ЛН бр. 17721 КО Стари град – Суботица, као и припадајућег
грађевинског земљишта, сразмерно уделу у својини Републике Србије, за укупан
износ од ______________________________евра.
ПОНУЂАЧ: __________________________________(назив и седиште)
______________________________________
овлашћеног за заступање (директор), његов потпис.

име

и

презиме

лица

Контакт тел: _______________________
Ако ова понуда буде прихваћена као најповољнија понуда, обавезујем се
да у року одређеном по вашем позиву закључим уговор о купопродаји
непокретности у својини Републике Србије.
У прилогу ове понуде достављам:
-копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,
-копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које
има рачун,
-копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ.
ПОНУЂАЧ
___________________________

