
 

На основу члана 34. и 35. Одлуке о допуни одлуке  грађевинском 

земљишту ("Службени лист општина Срема", број 6/2010, 18/10 и 16/11) и члана 

67. Статута општине Ириг („Сл. Лист општина Срема“ бр. 19/08, 20/09 и 36/12),  

Председник општине Ириг  донео је: 

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ВРДНИКУ У ЗАКУП 

 

 

Предмет давања у закуп је грађевинско земљиште јавне намене у Врднику на 

катастарској парцели број 1239. К.О. Врдник  површине 6м2. 

 

Земљиште се издаје у закуп ради постављања привременог објекта за 

обављање следећих делатности: промет робе на мало и вршење услуга 

(обућари, кључари, бурегџинице, пицерије и сл.) 

 

Грађевинско земљиште јавне намене у Врднику површине 6 м2 на кат. парц. 

бр. 1239. К.О. Врдник даје се у закуп на период најдуже пет година од дана 

издавања одобрења за постављање мањег монтажног објекта привременог 

карактера, односно до привођења намени предметног земљишта у складу са 

планским документом. 

 

Урбанистичко-техничке услове којима ће се ближе утврдити изглед објекта, врста 

материјала и место прикључења на комуналну инфраструктуру прибавиће 

инвеститор објекта након склапања уговора о давању у закуп грађевинског 

земљишта јавне намене.  

 

Почетни износ закупнине износи 350 дин/м2 месечно. 

 

Право учешћа на јавном огласу имају сва правна и физичка лица која  уплате 

депозит у висини 12.600,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун број 840-

2354740-30, Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних 

објеката и локалних и некатегорисаних путева општине Ириг, са позивом на број 

41-213 и дају изјаву да прихватају све услове огласа. 

 

Понуђачи су дужни да приликом подношења понуде доставе следећу 

документацију: 

- формулар за пријављивање-понуду (попуњен у целости и потписан) 

- доказ о уплати депозита 

- фотокопију личне карте за физичка лица, односно извод из привредног регистра   

 (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

-уредно овлашћење за заступање. 

 



 

Формулар пријаве-понуде се може преузети сваког радног дана на писарници 

Општинске управе Ириг. 

 

Отварање понуда  ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање 

једна понуда. Право да узме у закуп предметно земљиште има инвеститор који 

понуди највећи месечни износ закупнине. 

 

Понуда  са потребном документацијом се подноси у запечаћеној коверти на којој  

пише: Општина Ириг, Војводе Путника 1, „Понуда за узимање у закуп 

грађевинског земљишта јавне намене“, а на задњој страни : назив и адреса 

понуђача. 

 

Рок за подношење понуде  је до 05.12.2014.године до 12 сати. Благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе Општине Ириг до 

наведеног рока. 

 

Јавно отварање понуда  одржаће се 05.12.2014.године у 13 часова, у згради 

Општинске управе општине Ириг,Војводе Путника бр.1.  

 

Неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће се разматрати. Најповољнијем 

понуђачу се депозит урачунава у цену закупнине, а осталим учесницима ће бити 

враћен  у року од пет дана од отварања понуда.   

 

Ову одлуку објавити на огласној табли писарнице Општинске управе Ириг и на веб 

страни Општине Ириг. 
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