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Република Србија
Град Крушевац
Установа у култури Културни центар Крушевац
Датум: 26.10.2015.
Крушевац
Топличина 2
На основу члана 18. и 22. Закона о Јавној својини , члана 6. и 7. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писаних понуда, Закључка
Градског већа града Крушевца бр.022-274/15 од 16.10. 2015. године и Одлуке
Управног одбора Културног центра Крушевац бр.2758-6/12/15 од 23.10. 2015.
године Установа у култури Културни центар Крушевац, Крушевац објављује
О Г Л А С
о јавној лицитацији за давање у закуп
кровног дела зграде Културног центра Крушевац
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП путем јавног оглашавања
прикупљањем писаних понуда је кровни део зграде Културног центра Крушевац,
ул. Топличина 2, за обављање делатности кабловске телекомуникације постављање и инсталацију базне станице, антенских носача, антена, система
преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја.
Право учешћа у поступку издавања у закуп прикупљањем писаних понуда
путем јавног оглашавања имају сва правна лица која су регистрована за обављање
делатности кабловске телекомуникације - постављање и инсталацију базне станице,
антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и
припадајуће опреме и уређаја и који испуњавају услове предвиђене у конкурсној
документацији.
Услови које понуђач мора да испуни су следећи:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Да је основан и за обављање делатности која је предмет закупа;
3. Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет закупа;
4. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5. Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности,
6.Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања,
7.Да је уплатио депозит у износу од 10.000,00 динара на рачун Закуподавца бр. 840249668-61 или на благајну закуподавца.
8. Да нема дуговања према Културном центру Крушевац (сва дуговања морају да
буду измирена до отварања понуда)
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Обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности су: редовна исплата
закупнине, плаћање ПДВ-а, и све друге обавезе наведене у моделу Уговора који је
саставни део конкурсне документације.
Понуде се припремају и подносе на прописаном обрасцу у складу са овим огласом
и конкурсном документацијом, која се може преузети на сајту Културног центра
Крушевац www.kck.org.rs или лично у канцеларији број 5 Културног центра
Крушевац, Топличина 2, Крушевац, и мора да садржи: доказ о уплати депозита и
копију рашења о упису правног лица у АПР као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца понуде.
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености услова за учешће
према упутству за сачињавање понуде.
Почетна цена закупнине је 350,00 еура у динарској противвредности
обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета, са
припадајућим ПДВ-ом, месечно.
Рок трајања закупа је десет година уз могућност да, уколико ни једна од
уговорних страна не откаже даље важење уговора пре истека рока од 10 година,
важење уговора се обнавља за наредне узастопне десетогодишње периоде све док
једна од уговорних страна не откаже даље важење уговора отказом који мора бити
саопштен другој уговорној страни најкасније 1 (једну) годину пре истека текућег
периода.
Закупац који буде изабран након спроведеног поступка издавања у
закуп простора из тачке 1. ове Одлуке прикупљањем писаних понуда путем јавног
оглашавања у обавези је добије одговарајуће дозволе и сагласности органа
надлежних за области заштите животне средине.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку је 2 дана
од отварања понуде. Уколико подносилац понуде не прихвати почетну висину
закупнине губи право на враћање депозита.
Рок за подношење понуда је 09.11.2015 године до 09:00 часова, без обзира на који
начин се понуде достављају. Понуде се подносе на адресу Закуподавца – Културни
центар Крушевац, Топличина 2, Крушевац, Комисији за спровођење поступка
издавања у закуп кровног дела зграде Културног центра Крушевац за обављање
делатности кабловске телекомуникације - постављање и инсталацију базне
станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и
припадајуће опреме и уређаја.
"ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП– НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне, неприхватљиве и незатворене понуде неће
бити разматране.
Отварање понуда ће се обавити 09.11.2015. године у 09:30 часова у Медија
центру Културног центра Крушевац, канцеларија бр.13, ул. Топличина 2,
Крушевац. Отварању понуда, без посебног позивања могу присуствовати
овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења
предају председнику комисије пре отварања понуда.
Одлуку о избору најповољније понуде закуподавац ће донети у року од 5
дана од дана отварања понуда.
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Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се вршити
сваког дана од 9 до 14 часова у просторијама наручиоца, канцеларија бр.5,
Топличина 2, Крушевац и на сајту Културног центра Крушевац.
Особа за контакт-Марија Цветковић,дипл.правник,тел.037/423-025.

Директор
Културног центра Крушевац
______________________
мр Мирослав Смиљковић
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
У циљу сачињавања исправне понуде понуђач треба да попуни следеће
обрасце из конкурсне документације:
1. Образац број: 1-ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП – ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и
оверава га печатом понуђача.
2. Образац број: 2-ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – образац
потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.
3. Образац број: 3 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – образац се попуњава на српском
језику, образац мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од стране
овлашћеног лица, понуђач мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде,
понуда са варијантама није дозвољена, цена треба да буде изражена у еврима са
динарском противвредношћу без ПДВ, рок важења понуде не може бити краћи од
60 дана.
4. Образац број: 4 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ
ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ – образац попуњава, потписује овлашћено
лице и оверава га печатом понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
ЗАКУПОДАВАЦ ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима које је
као таквe понуђач означио у понуди.
Оцену и вредновање понуда врши Комисија именована од овлашћеног лица
Закуподавца.
Вредновање понуда и избор најповољније понуде је по критеријуму највише
понуђене цене, уз испуњење свих захтева Закуподавца.
Одлуку о избору најповољније понуде Закуподавац ће донети у року од 5
дана од дана отварања понуда.
Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем, у року од 30 дана од дана
добијања сагласности на Одлуку о избору најповољније понуде од стране Градског
већа града Крушевца.
Сва ближа обавештења у вези са позивом, могу се добити код Марије
Цветковић на телефон 037/423-025.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1

Република Србија
Град Крушевац
Установа у култури Културни центар Крушевац
Топличина 2

пријава за издавање
у закуп прикупљањем писаних понуда путем јавног
оглашавања
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефаx:
Е-маил:
Жиро рачун понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Датум

Потпис овлашћеног лица

____________________

МП
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__________________

Република Србија
Град Крушевац
Установа у култури Културни центар Крушевац
Топличина 2

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2

УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА ПУТЕМ
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У циљу испуњености услова за учешће у поступку прикупљања писаних
понуда путем јавног оглашавања издавања у закуп кровног дела зграде за
обављање делатности кабловске телекомуникације - постављање и инсталацију
базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге
телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја Понуђач под пуном моралном,
кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, да испуњава услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Да је основан и за обављање делатности која је предмет закупа;
3. Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет непосредне погодбе;
4. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5. Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности,
6. Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања,
Датум
________________

Потпис овлашћеног лица
МП

_________________

Напомена: Образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача .
Понуђач доставља извод из АПР-а и доказ о уплаћеном депозиту
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Република Србија
Град Крушевац
Установа у култури Културни центар Крушевац
Топличина 2

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

за издавања у закуп кровног дела зграде Културног центра Крушевац,
Крушевац, Топличина 2, за обављање делатности кабловске
телекомуникације - постављање и инсталацију базне станице,
антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе
и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писаних понуда путем
јавног оглашавања
Назив и седиште понуђача:
Адреса понуђача:
Контакт особа:
Телефон:
Датум састављања понуде:
ПОНУДА
Укупна цена без ПДВ-а на
месечном нивоу
Рок за плаћања
Начин плаћања
Напомена:
- У цену нису урачунати трошкови електричне енергије, ПДВ-а што се
плаћа посебно, као и други трошкови настали пре и током реализације
Уговора о закупу
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца;
- Понуда са варијантама није дозвољена;
- Понуда је јединствена и односи на све ставке.
Потпис овлашћеног лица:
___________________
М.П.
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Република Србија
Град Крушевац
Установа у култури Културни центар Крушевац
Топличина 2

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
КАПАЦИТЕТОМ
1. Изјављујемо Закуподавцу, да смо понуду саставили по условима које сте
поставили у конкурсној документацији која нам је достављена ради састављања
понуде, издавања у закуп кровног дела зграде Културног центра Крушевац за
обављање делатности кабловске телекомуникације - постављање и инсталацију
базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге
телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја, те се са тим условима у
целини слажемо, и да су они саставни део понуде.
Поседујемо финансијске капацитете који омогућавају редовно плаћање закупнине,
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци, у погледу
финансијских капацитета истинити.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_________________

_______________________________________

М.П.
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МОДЕЛ УГОВОРА
1. Установа у култури Културни центар Крушевац, Улица Чолак Антина бр. 1
Крушевац, ПИБ 100314993, мат.број 07850140, коју заступа директор мр Мирослав
Смиљковић (даље: Закуподавац) и
2. Предузеће____________________из _______________, улица и број
_______________, ПИБ_____________, мат.број__________, које заступа
_______________________(даље: Закупац)
дана _______________ године у _______________ закључују

УГОВОР О ЗАКУПУ
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
ЗАКУПОДАВАЦ даје, а ЗАКУПАЦ прима у закуп простор на кровном
делу зграде Културног центра Крушевац, у ул. Топличина бр. 2, Град
Крушевац, изграђене на кат.парцели број _________ КО _________, за
постављање и инсталацију базне станице, антенских носача, антена,
система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и
уређаја.
Простор који се даје у закуп, односно начин коришћења истог
дефинисан је ситуационим планом за локацију „______________________,
пројекат бр. ______ Rev __, који је у _______ 201__ године, израдило
предузеће за пројектовање „_____________“ д.о.о.
ЗАКУПАЦ може слободно располагати својом имовином на локацији
(антенским носачима и носачима кабинета предвиђеним у ситуационом
плану из претходног става), како фактички у смислу додавања опреме тако
и правно у смислу издавања другима у подзакуп или заснивања неког
другог облигационог односа који за предмет има искључиво имовину
ЗАКУПЦА.
Прикључење опреме и уређаја на електродистрибутивну мрежу биће
извршено преко одговарајућег бројила утрошене електричне енергије, а у
свему према условима издатим од надлежног електродистрибутивног
предузећа, односно у складу са техничким решењем електричних
инсталација из ситуационог плана.
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ОБАВЕЗЕ ЗАКУПОДАВЦА
Члан 2.
ЗАКУПОДАВАЦ је у обавези да:










омогући и обезбеди ЗАКУПЦУ несметано коришћење закупљеног
простора, постављање, монтажу, инсталацију, рад, одржавање и
експлоатацију укључујући и замену и обнављање у целини или
појединачних делова опреме и уређаја из члана 1. став 1. овог уговора;
обезбеди и омогући несметан приступ закупљеном простору, опреми и
уређајима лицима овлашћеним од стране ЗАКУПЦА у било које време
непрекидно 24 часа 7 (седам) дана у недељи;
спречи, односно уздржи се од закључивања уговора, предузимања
других правних послова, радњи или поступака који би ометали или
онемогућавали рад уређаја и опреме ЗАКУПЦА или ометали ЗАКУПЦА у
мирном коришћењу закупљеног простора и предузме све неопходно да
се такво ометање или узнемиравање најхитније отклони;
обезбеди ЗАКУПЦУ да у свако доба опрему и уређаје из члана 1. став 1.
овог уговора слободно демонтира и изнесе;
дозволи ЗАКУПЦУ постављање оптичког и енергетског кабла преко кат.
парцеле наведене у члану 1, као и кроз зграду и/или са спољне стране и
преко кровног дела зграде, ради повезивања опреме на
електродистрибутивну мрежу, односно повезивања система преноса и
друге опреме на начин предвиђен ситуационим планом из члана 1, а у
складу са техничким решењима која ће бити накнадно израђена;
обезбеди ЗАКУПЦУ заштиту од евикције.
ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА







Члан 3.
ЗАКУПАЦ је у обавези да:
закупљени простор користи само за намене предвиђене овим уговором;
уредно извршава обавезу плаћања закупнине на начин предвиђен
чланом 5;
постави одговарајуће бројило утрошене електричне енергије ради
прикључења опреме и уређаја из члана 1. став 1. на
електродистрибутивну мрежу и сноси трошкове утрошене електричне
енергије, односно рефундира трошкове ЗАКУПОДАВЦУ, на начин
дефинисан у члану 5, уколико не обезбеди независни прикључак према
електродистрибуцији;
приликом коришћења закупљеног простора поступа са пажњом доброг
привредника.
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ЗАКУПНИНА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да месечна закупнина износи
____________ (______________________) евра, нето.
Уговорена цена закупа из претходног става представља израз реалне
вредности међусобних обавеза уговорних страна, узимајући у обзир
величину закупљеног простора и ниво цена закупа простора сличног
квалитета на истој или приближној локацији и мењаће се само у случају
значајније промене наведених елемената сразмерно тим променама.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
ЗАКУПАЦ је дужан да закупнину дефинисану у члану 4. став 1. плаћа
месечно, у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан промета, са припадајућим ПДВ-ом.
ЗАКУПОДАВАЦ је у обавези да ЗАКУПЦУ испостави месечни рачун
за извршени промет са свим елементима прописаним Законом о порезу на
додату вредност са подзаконским актима, најкасније у року од 3 (три) дана
од датума промета.
ЗАКУПАЦ се обавезује да месечну закупнину из става 1. овог члана,
плаћа у року од 20 (двадесет) дана од пријема исправног рачуна у
Писарницу ЗАКУПЦА.
Уколико ЗАКУПАЦ не обезбеди независни прикључак према
електродистрибуцији ЗАКУПАЦ је у обавези да сноси припадајуће месечне
трошкове електричне енергије на име утрошене електричне енергије а
ЗАКУПОДАВАЦ је у обавези да за споредан трошак електричне енергије
испостави ЗАКУПЦУ књижно задужење, у року од 3 (три) дана од дана
пријема рачуна Пружаоца услуга, са свим елементима прописаним Законом
о порезу на додату вредност и подзаконским актима. Рок за плаћање по
основу префактурисаних споредних трошкова је 20 (двадесет) дана од дана
пријема исправног књижног задужења у Писарницу ЗАКУПЦА.
Рачун и књижно задужење који нису сачињени у складу са овим
чланом биће враћени ЗАКУПОДАВЦУ, а плаћање одложено на штету
ЗАКУПОДАВЦА све док не испостави исправан рачун и књижно задужење.
Уколико ЗАКУПОДАВАЦ није обвезник ПДВ-а, одредбе овог члана
које се односе на обрачун истог неће се примењивати.
КАПАРА
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ЗАКУПАЦ, по ступању на снагу овог
уговора, исплати ЗАКУПОДАВЦУ капару у висини 2 (две) месечне
закупнине, у року од 20 (двадесет) дана од пријема исправног предрачуна у
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Писарницу ЗАКУПЦА. Предрачун мора да садржи, поред обавезних
података о ЗАКУПОДАВЦУ и ЗАКУПЦУ, износ закупнине у еврима (бруто), а
плаћање ће се извршити у динарској противвредности обрачунатој по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
ЗАКУПОДАВАЦ је у обавези да у висини примљеног аванса
испостави авансни рачун у року од 3 (три) дана од датума уплате аванса. У
случају извршења уговора у складу са чланом 7. став 2, ЗАКУПОДАВАЦ је у
обавези да испостави коначни рачун за правдање аванса у року од 3 (три)
дана од датума промета.
У случају извршења уговора, капара се урачунава у износ закупнине
за период за који постоји обавеза плаћања исте. У случају неизвршења
уговора капару задржава ЗАКУПОДАВАЦ.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 7.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на рок
од 10 (десет) година.
Уговорне стране су сагласне да период за који се плаћа закупнина
почиње даном ступања ЗАКУПЦА у посед закупљеног простора, што ће
бити констатовано записником или другим одговарајућим документом,
укључујући извештај надлежне организационе целине ЗАКУПЦА
електронском поштом, а најкасније по истеку једногодишњег периода од
ступања уговора на снагу.
Изузетно, уколико ЗАКУПАЦ не ступи у посед ни по истеку
једногодишњег периода од ступања уговора на снагу, услед немогућности
добијања дозвола и сагласности органа надлежних за област заштите
животне средине (што је дужан да документује), обавеза измирења
закупнине се одлаже до ступања у посед.
Уколико ни једна од уговорних страна не откаже даље важење овог
уговора најкасније 1 (једну) годину пре истека рока из става 1. важење
уговора се обнавља за наредне узастопне десетогодишње периоде све док
једна од уговорних страна не откаже даље важење овог уговора отказом
који мора бити саопштен другој уговорној страни најкасније 1 (једну) годину
пре истека текућег периода.
Члан 8.
Уговорне стране могу раскинути овај уговор, уз отказни рок од 30
(тридесет) дана, у следећим случајевима:
 ЗАКУПОДАВАЦ у случају да се ЗАКУПАЦ не придржава обавеза
регулисаних чланом 3. овог уговора, као и уколико у року од 2 (два)
месеца по приспећу књиговодствене исправе не испуни обавезу
плаћања закупнине на начин утврђен чланом 5, а то не учини ни по
писаној опомени у наредном року од 30 (тридесет) дана;
 ЗАКУПАЦ у случају да ЗАКУПОДАВАЦ не испуни своје обавезе како је то
овим уговором предвиђено, или када престане потреба, или ако
технички или други услови (заклоњена оптичка видљивост, појава
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извора сметњи, акти надлежних органа и др.) за планирано
функционисање инсталиране опреме и уређаја постану неадекватни за
наменско коришћење закупљеног простора предвиђено овим уговором.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми.
Ниједна Уговорна страна нема право да овај уговор или неко од
својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи права
трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.
Члан 10.
ЗАКУПОДАВАЦ дозвољава да, без његовог даљег присуства,
ЗАКУПАЦ поднесе овај уговор надлежним органима ради прибављања
прописаних дозвола или сагласности и уписа права закупа у катастарске
или друге јавне књиге (clausula intabulandi).
Трошкови овере уговора и други трошкови који произилазе из овог
уговора падају на терет ЗАКУПЦА.
Члан 11.
Саставни део овог уговора су ситуациони план и доказ о власништву
закупљеног простора.
Члан 12.
Све што није дефинисано овим уговором регулисаће се у складу са
одредбама Закона о облигационим односима, као и другим важећим
прописима.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају
споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решавати надлежни суд.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих
ЗАКУПОДАВАЦ задржава 2 (два) а ЗАКУПАЦ 6 (шест) примерака.

за ЗАКУПОДАВЦА:

за ЗАКУПЦА:

___________________________
мр Мирослав Смиљковић
директор

___________________________
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