На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Пословни број 1.Ст.бр.18/2010 од
07.04.2011. године

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД
Теразије 23

ОГЛАШАВА
издавање у закуп пољопривредног земљишта у КО Товаришево
путем достављања писaних понуда
Предмет издавања у закуп
I. Пољопривредно земљиште у друштвеној својини у површини од 23 ха 69 а 45 м2 уписано у Лист
непокретности бр.2707 КО Товаришево од 14.07.2011., парцеле бр.: 2120, 2121, 2122, 2124, 2126, 2127,
2128, 2129, 2130, 2131, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2240, 2241, 2244,
2245, 2275 и 2277.

Право на учешће у поступку издавања у закуп имају сва правна и физичка лица која након добијања
профактуре, изврше уплату ради откупа документације у износу од 20.000,00 динара без урачунатог
ПДВ-а. Профактура се може преузети на адреси Агенција за приватизацију – Одељење у Новом Саду,
Бул. Михајла Пупина 10, Нови Сад, V спрат, сваког радног дана у периоду од 9.00 до 16.00 часова а
најкасније до 13.9.2013., уз обавезну најаву Руководиоцу пројекта Владимиру Биочанину на тел. 064/84643-34 или путем електронске поште на адресу vbiocanin@priv.rs.
Писмене понуде се достављају искључиво лично на следећу адресу: Агенција за приватизацију - Центар
за стечај, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, V спрат.
Крајњи рок за достављање понуда је 20.09.2013. године до 12:00 часова. Прихватају се искључиво
понуде у запечаћеној коверти са назнаком » ПИСМЕНА ПОНУДА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ТОВАРИШЕВУ
– НЕ ОТВАРАТИ» на коверти. Понуде које не садрже јасно одређен износ или целину или се позивају на
неку другу понуду или на услове који нису у огласу или документацији су неважеће и неће ући у
разматрање.
Пољопривредно земљиште се издаје на период од годину дана тј. у трајању од 16.11.2013. до 15.11.2014.
Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:
- пријаву за учешће у јавном прикупљању писмених понуда потписану лично или од стране овлашћеног
лица и доказ да је у питању овлашћено лице;
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;
- потписани нацрт уговора о закупу.
Непотпуне и неуредне понуде и понуде које садрже услов неће се узимати у разматрање.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора о закупу у целости сноси закупац.
Закуподавац није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду.
Oвлашћено лице: Руководилац пројекта Владимир Биочанин, контакт телефон: 064/846-43-34 или
021/452-959 или путем електронске поште на адресу vbiocanin@priv.rs

