
Ј  А  В  Н  И   О  Г  Л  А  С 

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА 

У ТОКУ УСКРСА И ПРВОГ МАЈА У КИКИНДИ 2016. ГОДИНЕ 

 

 Издавање у закуп јавне површине спровешће се у поступку прикупљања писаних 

понуда. 

1. Предмет издавања у Закуп за постављање  луна парка је простор између 

затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске  у  периоду од  20.04. до 

05.05.2016. године,  димензија цца. 150 пута 50 метара. 

Закуп се одобрава  за рад луна парка дана почев од 22.04. до 03.05.2016. 

године.Период од 20. до 22.04. је намењен за постављање, а период од 03. до 05.05.је 

намењен за уклањање луна парка 

2. Право учешћа  имају удружења, правна лица и предузетници регистровани за 

делатност приређивања забавних игара и забавних уређаја, која испуњавају следеће 

услове, односно која су дужна да: 

- поднесу копију решење о регистрацији  ,  не старију од шест месеци, 

- поднесу изјаву да располажу опремом за безбедан развод електричног напајања за 

уређаје који ће бити постављени, 

- поднесу потписан и печатом оверен нацрт уговора о закупу јавне површине за 

постављање луна парка. 

 Нацрт уговора је прилог и саставни део овог Огласа. 

3. Уговор о закупу биће закључен са подносицем који  испуњава услове из 

тачке 2. и који у року поднесе исправну и потпуну пријаву, уплати прописани износ 

депозита  и понуди највиши износ закупнине. 

 Најнижи износ понуђене закупнине за учешће на јавном огласу је 350.000,оо 

динара.  

4.  Пријава на оглас садржи: 

4.1.  тачан назив, седиште и адресу, матични број и ПИБ  удружења, правног 

лица,односно предузетника; име и презиме овлашћеног лица за заступање,  место и 

адресу пребивалишта (боравишта), ЈМБГ и број личне карте и контакт телефон;  

4.2. укупан износ закупнине који подносилац нуди ( у који је урачунат и уплаћени 

депозит), 

4.3.  копију решење о регистрацији код АПР ,  не старију од шест месеци, 

4.4. изјаву да располажу опремом за безбедан развод електричног напајања за 

уређаје који ће бити постављени, 

4.5.  изјаву да су уређаји безбедни и прегледани, те да сноси сав ризик и обавезу 

сваке проузроковане штете,  

4.6. потписан и печатом оверен Нацрт уговора о закупу јавне површине за 

постављање луна парка. 



4.7.  доказ о уплати депозита у износу од  50.000,00 динара на рачун  840-2023740-

41, прималац- Град Кикинда, сврха уплате - депозит, позив на број: 97   35-215. 

  Уплаћени депозит се најповољнијем понуђачу урачунава се у цену закупа, а 

осталим учесницима депозит се враћа се у року од три дана од дана доношења одлуке о 

избору најповољнијег понуђача. 

Депозит се не враћа учеснику који је на јавном надметању понудио највиши износ 

закупнине, уколико накнадно одустане.  

6. Пријаве на оглас подносе се у затвореним ковертама, непосредно на 

писарници града Кикинде, у Услужном центру или поштом на адресу Град Кикинда, 

Трг српских добровољаца 12., 23300 Кикинда., са текстом „Пријава на оглас за луна 

парк“, са напоменом „не отварај“. 

7. Рок за подношење пријава је 8. април до 12,00 часова. 

8. Отварање понуда и избор најповољније понуде одржаће се дана 11. априла , у 

13,00 часова, у згради Скупштине града, Трг српских добровољаца 12, у Свечаној 

сали  број 85. Подносиоци пријава имају право да присуствују отварању понуда. 

Поступак ће спровести Комисија именована Решењем градоначелника. 

Неблаговремене пријаве Комисија ће одбацити, а неисправне и непотпуне одбити. 

Уговор о закупу најповољнији понуђач  дужан је да закључи одмах по спроведеном 

избору најповољније понуде. 

Најповољнији понуђач је дужан да извши уплату преосталог дела закупнине 

најкасније 15.04.2016. и да потврду о извршеној уплати преда до 14,00 часова  или 

достави  на писарницу општине Кикинда. У износ закупнине урачунава се износ 

уплаћеног депозита. 

Ако најповољнији понуђач дана 15.04.2016. године  до 14,00 часова не уплати  

преостали износ закупнине, уговор о закупу се аутоматски раскида, а закупац губи 

право на повраћај уплаћеног депозита.  

У случају одустанка најповољнијег понуђача, уговор ће се закључити са 

понуђачем који је дао следећу најповољнију понуду, уколико је виша од почетног износа 

закупнине. 

Избор закупца је пуноважан и када је доствљена само једна исправна понуда под 

условом да је понудом  прихваћен  почетни износ закупнине. 

11.  Оглас објавити на огласној табли и  порталу општине Кикинда, а заинересована 

правна лица и предузетнике обавестити писаним путем. 

12. За објашњења и додатне информације заинтересовани се могу обратити 

комисији на телефон  0230 410 194. 

 

                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

         

  ПАВЛЕ МАРКОВ 


