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датум:08.11.2018.       

дел.бр.2335-6/12/2018 

На основу члана 26. Статута Културног центра Крушевац, Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у  

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ( “Сл.гл.РС” бр.16/2018),    члана 11. Одлуке о поступку издавања 

и формирања закупнине за коришћење пословног простора (Службени лист Града 

Крушевца бр. 1/2009-пречишћен текст, 3/2009, 8/12 и 5/2015) и Одлуке УО КЦК о 

издавању пословног простора и опреме за комерцијалне и некомерцијалне 

програме од 30.11.2015.године, дел.бр.3006-6/12/15, Управни одбор Културног 

центра Крушевац, на седници одржаној 08.11.2018. године донео је 

О Д Л У К У 

1.) О ИЗДАВАЊУ у закуп путем прикупљања писмених понуда КЛУБ 

КЦК, ул. Топличина бр.2, у виђеном стању, за дочек Нове 2019. године, под 

следећим условима: 

Почетна односно најнижа цена закупнине је: 

 За дочек Нове 2019. године – 31.12.2018. године, као и за “репризе” 01.01. 

2019. године и 02.01.2019. године УКУПНО – износ од 70.000,00 динара,  

увећан за припадајући ПДВ. 

 За дочек Нове 2019. године – 31.12.2018. године – износ од 40.000,00 

динара, увећан за припадајући ПДВ. 

 “Реприза” дочека 01.01.2019.године – износ од 25.000,00 динара, увећан за 

припадајући ПДВ. 

 “Реприза” дочека 02.01.2019. године – износ од 20.000,00 динара, увећан за 

припадајући ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена. 

Приликом прикупљања понуда за наведени простор предност ће имати правна 

лица, одн.предузетници који доставе најповољнију понуду за поменути простор за 

сва три дана, одн. за 31.12.2018. године, 01.01.2019. године и за 02.01.2019. године. 

УСЛОВИ: 

1. Право учешћа имају сва правна лица, предузетници  који најкасније на 

дан отварања понуда, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од 

почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која 

доставе Решење о регистрацији, матични број правног лица, ПИБ, име и презиме 

заступника и број текућег рачуна.  
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2. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ 

закупнине која се нуди, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број 

личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: 

назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног 

органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. 

 

3. Подносиоци неблаговремене или непотпуне  понуде не могу учествовати 

у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде 

се одбацују. 

4. Учесницима поступка који нису успели у поступку избора најповољније 

понуде, вратиће се депозит након завршеног поступка отварања понуде. 

5. Пословни простор који се издаје – Клуб КЦК, може се разгледати сваког 

радног дана за време трајања огласа и то у периоду од 08:00 до 20:00 часова. 

6. Правно лице, односно предузетник чија је понуда изабрана као 

најповољнија  у обавези је да целокупни понуђени износ, на основу предрачуна, 

уплати на текући рачун Културног центра број 840-742142843-86 по моделу позив 

на број 97     75-052-100314993 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од 3 

дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде. Уколико не уплати 

целокупни понуђени износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од 

закупа и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене 

закупнине уплаћене на дан отварања понуда. По уплати целокупног понуђеног 

износа закључиће се Уговор о закупу. 

7. да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за 

заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у 

складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим 

односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру 

Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће 

све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ -накнаде које наплаћује СОКОЈ 

(Сл.Гласник РС бр. 117/2013) и документацију, доставити СОКОЈ-у. Изјава ће 

чинити саставни део Уговора о закупу. 

 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са 

назнаком:  

„Понуда за  издавање клуба КЦК за Нову годину 2019. - 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: Културни центар 

Крушевац, ул. Топличина, бр. 2, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 09:00 до 

14:00 часова. 

Крајњи рок за достављање понуда је 19.11.2018. године до 12:00 часова. 
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Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.11.2018. године са почетком у 

12:15 часова у Медија центру-канцеларија бр.13, улица Топличина бр.2, у 

Културном центру Крушевац, у присуству чланова комисије. 

Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана отварања понуда.  

 

 

2. НАЛАЖЕ СЕ стручној служби Културног центра, задуженој за послове 

издавања у закуп простора чији је корисник КЦК, да сачини оглас о издавању у 

закуп и исти објави на сајту КЦК  и преко других средстава јавног информисања 

или на други начин обавести јавност, најмање 7 дана пре датума одређеног за 

отварање понуда. 

3. Именује се КОМИСИЈА за спровођење поступка издавања у закуп 

путем прикупљања писмених понуда КЛУБ КЦК, ул. Топличина бр.2, за дочек 

Нове 2019. године, у саставу: 

1.Слободан Ђорђевић ,  

2. Ана Јовановић, члан 

3. Милош Обрадовић, члан 

 

 

 

Председник УО 

    Културног центра Крушевац 

 

          Драгослав Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


