На основу Одлуке Организационог одбора, 56. Апатинских рибарских вечери
(број одлуке 03-06/19), Туристичка организација „Апатин“ расписује:

О Г Л А С 01/19
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА
•
•
•
•

•

Наведена продајна места за точење пића налазе се на Тргу Никола Тесла
Издаје се пет продајних места за точење пића за период од 04. до 07. јула 2019.
године.
Почетна цена продајног места износи: 50.000,00 динара
Право учешћа у поступку јавног надметања имају правна лица регистрована у
АПР-у за угоститељску делатност точења пића, који наведену делатност
обављају на територији општине Апатин, уз достављене пријаве до 21. јуна
2019. године.
Радно време продајних места је од 08:00 до 02:00 часа.

ПРИЈАВА МОРА ДА САДРЖИ:
•
•
•

Осим доказа о уплати депозита у вредности од 10.000,00 динара, пријава садржи
редни број из огласа за који се лице пријављује, делатност којом се бави и
контакт телефон.
Пријаву за учешће у јавном надметању потребно је поднети у просторијама
Туристичке организације „ Апатин “, Петефи Шандора 2а Апатин.
Јавно надметање ће се одржати дана: 25. јуна 2019. године, у 14:00 часова у
просторијама Туристичке организације Апатин, Петефи Шандора 2.

НАПОМЕНЕ:
•
•
•
•
•
•
•

Право учешћа на јавном надметању имају само она лица која поднесу уредну
пријаву.
Право учешћа на јавном надметању имају правна лица регистрована у АПР
најкасније 1. јуна 2019., као угоститељи са делатношћу точења пића.
Право учешћа на јавном надметању имају правна лица која угоститељску
делатност обављају на територији општине Апатин.
Лицу које понуди највиши износ закупнине, а одустане од дате понуде, уплаћени
износ депозита неће бити враћен.
Лицу које није остварило право на закуп продајног места, а учествовало је у
јавном надметању, износ депозита биће враћен у року од три дана од дана
одржавања јавног надметања.
Последњи рок за подношење пријава је 21. јун 2019. године ( до 14 часова и 30
минута ).
Једно правно лице може да учествује највише на два надметања и да закупи
највише једно продајно место.
За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефонски број
025 / 772-555 (од 08:00 до 14:00 часова).
У Апатину 13.06.2019.

