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На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 11. Одлуке о начину и
условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град („Службени
гласник Општине Мркоњић Град“, број: 7/14), Начелник општине Мркоњић Град
расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
о продаји непокретности у својини Општине Мркоњић Град

путем усменог јавног надметања (лицитацијом)

I Општина Мркоњић Град, путем усменог јавног надметања (лицитацијом),
продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град уписане у п.л. број:  581/14
к.о.Подбрдо, које се налазе уз магистрални пут М-15 Рогољи- Бараћи и то:
1.  парцелу број: 19/61-12, зв. „Злокос“, површине   2.979 m²,
2. парцелу број: 19/61-24, зв. „Злокос“, површине 3.006 m²,
3.  парцелу број: 19/61-25, зв. „Злокос“, површине   3.372 m²,
4.  парцелу број: 19/61-26, зв. „Злокос“, површине 6.771 m²,
5.  парцелу број: 19/61-27, зв. „Злокос“, површине   8.105 m²,
6.  парцелу број: 19/61-28, зв. „Злокос“, површине 4.565 m²,
7. парцелу број: 19/61-29, зв. „Злокос“, површине   5.468 m²,
8.  парцелу број: 19/61-30, зв. „Злокос“, површине   4.058 m²,
9.  парцелу број: 19/61-31, зв. „Злокос“, површине   4.073 m²,

10.  парцелу број: 19/61-32, зв. „Злокос“, површине   5.281 m²,
11.  парцелу број: 19/61-16, зв. „Злокос“, површине   5.826 m²,
12.  парцелу број: 19/61-17, зв. „Злокос“, површине   3.724 m²,
13.  парцелу број: 19/61-18, зв. „Злокос“, површине   3.366 m²,
14.  парцелу број: 19/61-19, зв. „Злокос“, површине   4.154 m²,
15. парцелу број: 19/61-20, зв. „Злокос“, површине   3.795 m²,
16. парцелу број: 19/61-21, зв. „Злокос“, површине   2.276 m²,
17. парцелу број: 19/61-22, зв. „Злокос“, површине   3.500 m²,
18. парцелу број: 19/61-23, зв. „Злокос“, површине   2.118 m²,
19. парцелу број_ 19/61-33 зв. „Злокос“, површине 58.275 m².

II Право учешћа имају сва физичка и правна лица чија је основна регистрована
дјелатност обављање индустријско – производне, пословно – трговачке и услужне
дјелатности које представљају основну намјену оснивања ПЗ „Подбрдо“ Мркоњић Град
и како је то предвиђено Регулационим планом ПЗ „Подбрдо“ под следећим условима:
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- да се инвеститор (купац) обавеже да ће запослити уговорени број радника у року
од 18 мјесеци од дана увођења у посјед, осим у случају објективних околности на
које инвеститор није могао утицати, избјећи или отклонити,

- да инвеститор у циљу обезбјеђивања испуњавња преузетих обавеза, обезбиједи
одговарајуће гаранције које ће бити ближе одређене уговором о купопродаји.
У случају да инвеститор не изврши запошљавање предвиђеног броја радника

уговорена цијена парцела се враћа на излицитирану цијену, увећану за 100 %.

III Учесници лицитације дужни су, најкасније дан прије почетка лицитације, тј
до 27.11.2014. године, доставити писмену Пријаву за учешће  на лицитацији која мора
садржавати назив, адресу, основне податке понуђача, податке о парцели/парцелама које
жели лицитирати, те уз пријаву приложити сљедеће:

1. План инвестирања у Пословну зону „Подбрдо“ према посебном образцу који
је доступан на web stranici Општине Мркоњић Град;

2. Актуелни извод из судске регистрације (од АПИФ-а) или рјешење надлежног
органа о обављању дјелатности;

3.Потписану и овјерену изјаву којом се обавезује да ће у року од 18 мјесеци од
увођења у посјед извршити запошљавање нових радника по основу чега се умањује
излицитирана купопродајна цијена;

4. Доказ о уплати износа од 10 % од почетне  цијене (кауција) на жиро рачун
продавца број: 562099 0000 344 165 код НЛБ Развојне банке Мркоњић Град или 571
060 00000 900 -55 код Комерцијалне банке;

5.Изјаву да је учесник упознат са стањем и опремљеношћу некретнине.

IV Почетна цијена за продају некретнина из тачке  1.овог огласа износи 4,00
КМ/m² земљишта за парцеле до 5.000 m² и 3,30 КМ/m² земљишта за парцеле преко
5.000 m² (појединачно или збирно).

V Излицитирана цијена непокретности умањује се за:
- 10 %  у случају запошљавања од 10 до 30 радника,
- 20 % у случају запошљавања од 31 до 50 радника,
- 30 % у случају запошљавања 51 и више радника.

Учеснику коме не буде продано  земљиште на лицитацији враћа се кауција, а
учеснику који купи земљиште кауција ће бити урачуната у укупну цијену земљишта.

VI Општина Мркоњић Град ће о свом трошку извршити претварање
пољопривредног у грађевинско земљиште, довести на локацију електричну енергију,
воду, обезбједити одвод отпадних вода, телекомуникацијску и транспортну
инфраструктуру, одлагање чврстог отпада, те омогућити право на поврат уплаћених
средстава по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте у износу од
50% од уплаћених накнада за улагање до 1.000.000 КМ, a 80% уколико је улагање преко
овог износа и запошљавање преко 50 радника.

VII Заинтеросована лица могу извршити увид у документацију о некретнинама
које су  предмет продаје и добити тражене инфомације  у Одјељењу за просторно
планирање и комуналне послове радним даном у времену од 8 часова  до 15 часова,
контакт особа Милена Попадић, тел. 050/220-939.
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VIII Продајну  цијену наведеног земљишта учесник лицитације са којим ће се
закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 8 дана након закљученог поступка
лицитације у које року се закључује и купопродајни уговор, а предаја земљишта у
посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће
се сачинити записник о увођењу инвеститора у посјед предметних непокретности.

IX Рок у којем пријава на лицитацију са потребним доказима, мора бити
достављена је најкасније до 27.11.2014. године до 15,30 часова, на адресу: Општина
Мркоњић Град, Комисија за спровођење јавног надметања-лицитације, Трг Краља
Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град, у затвореној коверти са назнаком
„Понуда на јавни оглас о продаји непокретности у својини општине Мркоњић Град у
обухвату Пословне зоне Подбрдо – не отварати“.

X Јавно отварање пријава за учешће у лицитацији, ради утврђивања
испуњавања услова јавног огласа, обавиће се дана 28.11.2014. године у 8,00 часова, а
усмено јавно надметање (лицитација) ће се одржати истог дана  у просторијама
Општине Мркоњић Град (сала за састанке)  са почетком у 8,30 часова. Временски
термини продаје  појединачних парцела вршиће се према редосљеду из тачке I од
редног броја 1 до 19 овог огласа.

Ако не успије прва продаја, иста  ће се обновити дана 15. 12. 2014. године на
истом мјесту и у исто вријеме.

Између учесника који доставе све доказе из тачке III овог огласа о испуњавајњу
услова, изабраће се кандидат који понуди највећи износ.

Предност у лицитирању имају учесници који се пријаве за куповину двије или
више предметних парцела а учесник који се пријави само на једну од тих парцела може
у току лицитације измјенити своју пријаву тако што ће му се омогућити лицитирање
друге парцеле по његовом избору.

Прва и друга лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два
учесника.

XI Остала правила продаје усменим јавним надметањем регулисана су
Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе.

XII Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Глас српске“ Бања Лука, а
истовремено ће се истаћи на огласној табли Општине Мркоњић Град и на интернет
страници Општине Мркоњић Град

Број: 01-475-56/14
Дана, 11.11.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић


