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          Туристичка организација града Крушевца расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП 

ОБЈЕКТА КАФЕТЕРИЈА У ОКВИРУ ЗАБАВНОГ ПАРКА „ШАРЕНГРАД“ , 

 УЛ. БРУСКИ ПУТ ББ, КРУШЕВАЦ 

 

 ПРЕДМЕТ ЗАКУПА, ЗАКУПОДАВАЦ И ПОСТУПАК 

 

Предмет закупа је део непокретности у својини града Крушевца, који чини простор 

зграде кафетерије у оквиру Забавног парка „Шаренград“ у Крушевцу, ул. Бруски пут  бб, 

површине 124,24, ( у даљем тексту: „пословни простор“ ).  

Пословни простор се даје у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем 

јавног оглашавања. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и ако пристигне 

једна понуда. 

 

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП 

 

Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена. 

Пословни простор се даје у закуп на одређено време у трајању од 3 године. 

Пословни простор се даје у закуп по најнижој почетној висини закупнине од 496,00 

динара/м2 ( без ПДВ и трошкова комуналије), односно по укупној најнижој почетној 

месечној вредности закупа од 61.623,04 динара  без ПДВ. ( 496,00 динара х 124,24м2) 

Пословни простор се даје у закуп у постојећем – „виђеном стању“. 

Пословни простор који се даје у закуп није празан од  ствари (опремљен је комплетно 

за делатност угоститељства).  

Пословни простор се даје у закуп ради обављања искључиво угоститељске 

делатности и у друге сврхе се не може користити. 

Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких понуда. 

Нису дозвољене понуде са варијантама, нити издавање у подзакуп. 

 

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Право учешћа у поступку издавања у закуп пословног простора подношењем писмене 

затворене понуде имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност код 

Агенције за привредне регистре, која уплате депозит, која немају дуговања према Туристичкој 

организацији града Крушевца и која доставе Решење о регистрацији,  МБ правног лица, ПИБ, 

име и презиме заступника и број текућег рачуна,  и која испуне остале услове из овог огласа. 

Понуђач је обавезан да уплати депозит у висини од 10% од почетне цене закупнине на 

рачун Закуподавца бр. 840-1021668-33 отворен код УТ или на благајну закуподавца.   

Уколико понуђач буде изабран за најповољнијег понуђача а не закључи уговор о 

закупу, губи право на повраћај депозита. Понуђачима који испуне услове за повраћај 

депозита, депозит се враћа у року од 3 (три) дана од отварања понуда. 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај 

депозита. 

Приликом закључења уговора лицитант је обавезан да као инструмент обезбеђења 

плаћања положи 3 бланко менице и једну личну меницу чију исплату гарантује стално 

запослени жирант, или положи банкарску гаранцију на износ од 36 бруто закупнина у корист 

закуподавца. Уколико локал излицитирају предузетници страни држављани, односно 
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привредно друштво чији су оснивачи страни држављани, обавезно је да пре закључења 

уговора положи депозит у висини 3 месечне бруто закупнине, које ће се закупцу вратити по 

престанку закупа у номиналном износу. 

Понуде се припремају и подносе на прописаном обрасцу у складу са овим огласом и 

конкурсном документацијом и  обавезно треба да садржи: 

 Образац понуде 

 Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова из конкурсне 

документације 

 Доказ о уплати депозита 

 Копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа 

 Пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде 

 Потписана и печатирана свака страна Модела уговора о закупу 

 Образац изјаве о независној понуди 

 

4. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:  

„Понуда за  издавање кафетерије у Забавном парку „Шаренград“ - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу.  

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Туристичка организација 

града Крушевца, ул. Мајке Југовића. 3, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 09:00 до 14:00 

часова. 

Крајњи рок за достављање понуда је 07.06.2021.године до 12:00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.06.2021.године са почетком у 12:30 

часова у просторијама Туристичке организације града Крушевца, ул. Мајке Југовића 3, 37000 

Крушевац, у присуству чланова комисије. 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде се одбацују и враћају понуђачу 

одмах након јавног отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке је 5 дана од дана отварања понуда. 

Рок за закључивање уговора је 5 дана од дана добијања сагласности од стране  

Градског већа града Крушевца. 

Конкурсна документација се може преузети на сајту Туристичке организације града 

Крушевца www.turizamkrusevac.com, сајту града Крушевца www.krusevac.rs или лично у 

просторијама Туристичке организације града Крушевца, ул. Мајке Југовића. 3, 37000 

Крушевац, сваким радним даном од 9:00 до 14:00 часова. 

Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде могу се добити на 

број тел. 037/445 180, сваким радним даном од 9:00 до 14:00 часова, контакт особа је Душан 

Ђорђевић. 

Заинтересована лица могу извршити увид у пословни простор који се издаје у закуп 

сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова уз претходни договор са контакт особом. 
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