
 

 

 

 

ЈП ''Градац'' Чачак, ул Цара Лазара број 51, на основу решења Градоначелника града 

Чачка бр. 464-10/16-II  од 15.08. 2016. године, расписује 

 

О Г Л А С 

за прикупљање писмених понуда у поступку доделе локација  

за постављање угоститељских шатри  за дане одржавања манифестације  

 ''Купусијада'' дана 16. 17. и 18. септембра 2016. године 

у Мрчајевцима 

 

1. Закуп места за постављање угоститељских шатри, са следећим почетним износима: 

Редни 

број 

места 

Површина у 

м2  

Цена по м2  

Закуп+лок.ком. такса  
Укупно 

 

А1 

 

 

А3 

 

 

А10 

 

 

 

132м2 

 

 

371.25м2 

 

 

300м2 

 

20,00дин+527,00дин. 

(лок.ком.такса) 

 

20,00дин+527,00дин.  

(лок.ком.такса) 

 

20,00дин+527,00дин 

(лок.ком.такса) 

 

 

2.640,00+69.564,00=   72.204,00 

 

 

7.425,00+195.648,75=203.073,75 

 

 

6.000,00+158.100,00=164.100.00 

 

Места за постављање угоститељских шатри  издају се у закуп на одређено време, и то 

почев од 16.09.2016. године закључно са 18.09.2016. године, доделиће се понуђачу који 

понуди највећи износ накнаде.  

За местo А10  дозвољена je музика са разгласом. 

Право на учешће у поступку доделе уговора о закупу имају сва физичка и правна лица 

која имају доказ о рагистрованој делатности.  

Доказ који се доставља у понуди: копија акта о извршеној регистрацији делатности. 

За учешће у поступку доделе уговора понуђач који подноси понуду дужан је да у својој 

понуди достави доказ о уплати депозита у висини од 20% од почетног износа датог у 



колони укупно, а за место за које подноси понуду ( доказ о уплати може бити оригинал 

или фотокопија уплатнице и доставља се у понуди заинтересованог понуђача ). Понуда 

понуђача који у својој понуди не достави доказ о извршеној уплату депозита, сматраће 

се непотпуном и неће се разматрати. Захтевана вредност депозита уплаћује се на 

депозитни рачун ЈП ''Градац'' Чачак - за уплату гарантног износа, број 840-965804-09.  

По закључењу уговора о закупу свим понуђачима који су платили депозит за учешће у 

поступку извршиће се повраћај плаћеног износа на име депозита. 

Заинтересовано лице понуду подноси непосредно или путем поште на адресу ЈП 

''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак. 

Заинтересовано лице подноси понуду за свако појединачно место за које има интерес да 

закључи уговор о закупу ( по систему једна понуда за једно место ).  

Заинтересовано лице подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, с тим 

да ће заинтересовано лице на коверти назначити следеће ( са назнаком ): ''НЕ 

ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

''КУПУСИЈАДА'' У МРЧАЈЕВЦИМА - РЕДНИ БРОЈ МЕСТА МЕСТА ЗА КОЈЕ 

СЕ КОНКУРИШЕ  *___''.  

*Напомена: уписати редни број места локације из  табеле – распореда угоститељских 

објеката  

На полеђини коверте заинтересовано лице наводи свој: физичко лице - име и презиме, 

правно лице -  назив ( пословно или скраћено пословно име заинтересованог лица ) и 

адресу, телефон, као и име и презиме лица за контакт.  

Рок за подношење писмених понуда је до уторка  13.09.2016.  год. до 10 часова. 

Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране писарнице ЈП 

''Градац'' Чачак - улица Цара Лазара број 51, у Чачку, до уторка  13.09.2016. год. до 10 

часова.  

За утврђивање благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је ЈП 

''Градац'' Чачак понуду примио, односно да ли је ЈП ''Градац'' примио понуду пре истека 

рока за подношење понуда а не моменат када је понуђач послао понуду. 

ЈП ''Градац'' Чачак ће приликом пријема понуде, на коверти у којој се понуда налази 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. 

Понуда коју ЈП ''Градац'' Чачак не прими у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

ЈП ''Градац'' Чачак ће након окончања поступка отварања понуда неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда: 



Јавно отварање понуда спровешће се у уторак 13.09.2016. год. у 12 часова у 

просторијама ЈП ''Градац'' Чачак. Отварању понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. Отварање понуда врши Комисија образована од стране ЈП 

''Градац'' Чачак. О поступку отварања понуда води се записник.  

По окончаном поступку отварања  писмених понуда изабрани понуђач је дужан да ЈП 

''Градац'' Чачак уплати накнаду по основу закупнине, чија ће се вредност утврдити 

умањењем висине комуналне таксе од укупног понуђеног износа, а након тога се 

закључује уговор са ЈП ''Градац''. 

Накнада за локалну комуналну таксу која износи за угоститељске шатре 527,00 дин/м2, 

изабрани понуђач плаћа на жиро-рачун бр. 840-741531843-77, позив на број одобрења 

97 93-034. 

Питање снадбевања електричном енергијом закупац решава са ЕПС Електросрбија – 

''Електродистибуција Чачак''. 

Изабрани понуђач који закључи уговор о закупу са ЈП ''Градац'' Чачак дужан је да 

прибави потребно решење Градске управе за урбанизам града Чачка. 

Изабраном лицу које из било ког разлога одустане од закључења уговора, износ 

уплаћеног депозита се не враћа. 

Лице са којим се закључи уговор о закупу дужно је да у року од 3 ( три ) дана од дана 

истека уговореног рока закупа, место које је предмет уговора о закупу врати у стање у 

коме се место налазило у моменту почетка закупа. 

Ближе информације се могу добити на телефон ЈП ''Градац'' Чачак - 032/303-234 и 303-203. 

 


