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У складу са јавним позивом за давање у закуп пословног простора-део објекта 

текстилне индистрије за производњу одевних предмета некадашња „Чарапара“ у 

Босилеграду, путем прикупљања писмених понуда, достављамо Вам следећу 
 
 

П О Н У Д У 
                      

број __________ од ___.___._____.године 
 

(број и датум и понуђачеве евиденције) 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

 

Име и презиме 

 

 

Адреса из личне карте или пасоша 

 

 

Број личне карте 

 

 

ЈМБГ 

 

 

Назив радње 

 

 

Матични број 

 

 

Телефон за контакт 

 

 

Број рачуна за повраћај депозита и назив 

банке 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

 

Адреса седишта 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ) 

 

 

Име особе за контакт 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail) 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Број рачуна за повраћај депозита и назив 

банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

(име и презиме) 
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ОПИС ПРЕДМЕТА  ПОНУДЕ 

 

Предмет понуде је закупнина пословног простора и то део објекта текстилне 

индустрије за производњу одевних предмета некадашња „Чарапара“ у Босилеграду 

изграђеног на катастарској парцели број 998 уписане у Лист непокретности број 1393 

КО Босилеград 1 а у власништву општине Босилеград. 
 

ПОЧЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАКУПА 

УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП (м2) 523,50 

Површина производног погона, 362,30 

Површина улаза 14,30 

Површина радионице 14,70 

Површина магацина 69,50 

Површина санитарног чвора 48,00 

Површина прилаза 14,70 

ПОЧЕТНА ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ (дин/м2) без пдв-а 42,00 

НАЧИН ПЛАЋАЊА Месечно 

ПЕРИОД ЗАКУПА Година дана од дана потписивања уговора 

ДЕЛАТНОСТ Производња одевних предмета 

ПОНУЂЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАКУПА  

УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП (м2)  

Површина производног погона,  

Површина улаза  

Површина радионице  

Површина магацина  

Површина санитарног чвора  

Површина прилаза  

ПОЧЕТНА ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ (дин/м2) без пдв-а  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

ПЕРИОД ЗАКУПА  

ДЕЛАТНОСТ  

  
У _________________________, дана ___.___.2018.године. 

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________  

М.П. 
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Уз понуду доставити: 

- оверену копију решења о упису радње, односно правног лица у регистар 

надлежног органа; 

- оверену копију решења о додељеном ПИБ-у; 

- оверену копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у 

систему ПДВ-а; 

- доказ о уплати депозита; 

- доказ да је подносилац пријаве, односно понуде измирио закупнину, уколико је 

био закупац пословног простора; 

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца писмене понуде, оверено од стране 

надлежног органа; 

- доказ (потврда) да му није изречена мера забране обављања делатности у року 

од 2 године пре објављивања огласа за прикупљање писмених понуда. 


