Скупштина града Бор на седници одржаној дана ______ 2018. године, на основу
члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09,
испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14 и 145/14), члана 13. Одлуке о постављау и уклањању мањих монтажних
објеката и других објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на
територији општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.22/17 и 24/18 ), и члана 43.
Статута (''Службени лист општина број 6/15 и 30/18), расписује
ОГЛАС
За давање у закуп локација за постављање киоска
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
1. Угао ул.Цвијићеве и Хомољске на кп.бр.365/део КО Бор I (локација бр.3 у
Плану локација)
- за постављање киоска површине до 12 м2, квадратне или правоугаоне основе;
материјал елоксирани алуминјум, бојена браварија, пластика, стакло.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 11.028,00 дин.
2. Испред зграде Суда на кп.бр.761 КО Бор I (локација бр.9 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 7 м2, правоугаоне основе; бојена браварија и
стакло.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 9.156,00 дин.
3. Улица Моше Пијаде између зграда бр.27 и 27/1 на кп.бр.855/1 КО Бор I
(локација бр.16 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 12 м2, правоугаоне или квадратне основе;
материјал ПВЦ или елоксирани алуминијум у комбинацији са стаклом.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 15.696,00 дин.
4. Улица Моше Пијаде на III км. јужно од стамбене зграде бр.96 на кп.бр.1734
КО Бор I (локација бр.22 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 8 м2, правоугаоне или квадратне основе;
материјал елоксирани алуминијум, стакло и сл.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје брзе хране, дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 10.464,00 дин.
5. Улица Моше Пијаде III км. јужно од броја 96 на кп.бр.1734 КО Бор I
(локација бр.23 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 8 м2, квадратне основе; материјал бојена
браварија, стакло.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 10.464,00 дин.
6. Улица Мајданпечка, источно од робне пијаце, на кп.бр.794 КО Бор I
(локација бр.59 у Плану локација)

- за постављање киоска површине до 8 м2, квадратне основе; материјал стакло,
бојена браварија.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговина.
Почетни износ закупнине за локацију износи 10.464,00 дин.
7. Улица Зелени булевар на почетку низа пословних објеката на шеталишту
ка Дому здравља на кп.бр.4659 КО Бор I (локација бр.63 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 6 м2, квадратне или правоугаоне основе;
материјал алу столарјија, ПВЦ у комбинацији са стаклом.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговина.
Почетни износ закупнине за локацију износи 6.648,00 дин.
8. Улица Зелени булевар, на кп.бр.4659 КО Бор I (локација бр.80 у Плану
локација)
- за постављање киоска површине до 6 м2, правоугаоне основе; материјал
елоксирани алиминијум, бојана браварија, стакло.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 6.648,00 дин.
9. Улица Зелени булевар, на тротоару јужно од аутобуског стајалишта на
кп.бр.4659 КО Бор I (локација бр.93 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 6 м2, осмоугаоне основе; материјал
елоксирани алиминијум, бојана браварија, стакло, ПВЦ, дрво и сл.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 6.648,00 дин.
10. У стамбеном насељу ''Брезоник'' код аутобуског стајалишта на кп.бр.1134
КО Бор II у Дечанској улици (локација бр.96 у Плану локација)
- за постављање киоска површине до 6 м2, правоугаоне, квадратне или осмоугаоне
основе; материјал елоксирани алиминијум, бојана браварија, стакло, ПВЦ, дрво и сл.
Локација се даје у закуп на период до 5 година.
Лице које оствари право на доделу локације дужно је да у постављеном киоску
обавља делатност продаје дувана, штампе и трговине.
Почетни износ закупнине за локацију износи 3.252,00 дин.
Поступак давања у закуп локација за постављање киоска спроводи Комисија за
спровођење поступка давања локација за постављање мањих монтажних објеката на
јавним површинама (у даљем тексту: Комисија).
Лица која по било ком основу имају неко неизмирено дуговање према граду Бор,
немају право на подношење понуде и не могу учествовати на јавном надметању.
Лица која немају дуговања према буџету града Бор, прилажу одговарајући доказ.
Заинтересована лица су дужна да уплате гарантни износ за учешће на јавном
надметању у висини од 10% од почетног износа на жиро рачун бр.840-566804-29 са
позивом на број 07, 463-226/18-I на име корисника: Депозит градске управе Бор, Сврха:
гарантни износ за учешће на јавном надметању.
Учесницима који нису остварили право на давање у закуп локације гарантни износ
за учешће на јавном надметању вратиће се у року од 8 дана од дана коначности решења о
давању локације у закуп.
Јавно надметање одржаће се ако су присутна најмање два учесника која су
поднела уредне пријаве или уколико пријаву поднело само једно лице јавно надметање ће

се одржати под условом да то лице прихвати увећани износ закупнине за 10% од
почетног износа.
Износ за који се може вршити повећање претходно понуђеног износа не може
бити нижи од 10% од почетне висине закупнине.
Право на доделу локације за киоск стиче учесник јавног надметања који је
понудио највиши износ закупнине.
Уколико лице које је остварило право на локацију одустане од локације, локација
се додељује следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ
закупнине, а лице које је одустало од локације нема право на повраћај гарантног износа.
Лице које је решењем додељена локација за киоск, дужно је да у року од 8 дана од
дана пријема решења закључи Уговор о давању у закуп локације.
Уколико лице које је добило локацију у закуп не закључи Уговор о давању у закуп
локације, губи право закупа и право на повраћај гарантног износа.
Закупац је у обавези да у року од 8 дана од дана закучења Уговора о закупу
поднесе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене
послове.
Заинтересована лица су дужна да своје учешће на јавном надметању пријаве
најкасније до 03.10.2018.год. до 14,00 часова предајом писмене пријаве у затвореној
коверти писарници општине Бор, са назнаком Комисија за спровођење поступка давања
локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама са назнаком
''пријава за локацију за киоск''.
Обавезна садржина пријаве за учешће у поступку лицитације је:
- за правна лица:
1. назив и седиште,
2. фотокопија решења о упису у регистар надлежног органа,
3. ПИБ (порески идентификациони број)
4. потпис овлашћеног лица и печат
5. податке о лицу овлашћеном за заступање (очитана лична карта)
6. матични број
- за физичка лица:
1. име и презиме,
2. адреса и матични број, (очитана лична карта)
3. за предузетнике фотокопија решења о упису у регистар
надлежног органа и ПИБ
4. оверено пуномоћје уколико учесника поступка заступа пуномоћник
Заинтересована лица су дужна да у пријави назначи локацију за коју се пријава
подноси, да приложе копију исправе о уплаћеном гарантном износу, као и да у самој
пријави дају изјаву о прихватању услова из огласа.
Лица која поднесу неблаговремене и непотпуне пријаве губе право учешћа на
јавном надметању.
Јавно надметање ће се одржати дана 05.10.2018.год. године са почетком у
10,00 часова у просторијама општине Бор.
Оглас објавити у листу ''Тимочки огласи'' и истачи на огласној табли
општине Бор.
Број: 463-301/18-I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Жикић

