
 
На основу члана 28. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ 5/2011 ) и члана 3. Програма  постављања аутобуских 
стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину  ( „Сл. лист града Чачка“ бр.17/2015),        

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 30.12.2015. године донело је 
следећи : 
 

                          О Г Л А С 
 

  ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација 
        за постављање аутобуских стајалишта на територији града 
    Чачка за 2016. годину 

        
 
 Постављање аутобуских стајалишта  вршиће се у складу са Програмом  постављања 
аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину („Сл.лист града Чачка“ бр. 
17/2015.) на следећим локацијама: 
 

1. ЛОКАЦИЈА : Аутобуско стајалиште »Солид« у Улици девет Југовића у 
Чачку  
                    ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:   
                   а)део површине јавне намене димензија 2 x 1,45м x 6,00м, површине 17,40 м2, на 
кп.бр.1017/1 К.О. Чачак, са леве стране  саобраћајнице у смеру од центра града на наведеној 
катастарској парцели, испред парка, ради постављања аутобуског стајалишта  
 

2. ЛОКАЦИЈА : Аутобуско стајалиште »Болница« у Улици Драгише 
Мишовића у Чачку 
                    ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:   
                   а)део површине јавне намене димензија 2 x 1,45м x 6,00м, површине 17,40 м2, на 
к.п.бр.6636/4 К.О. Чачак, са десне стране  саобраћајнице у смеру од центра града на наведеној 
катастарској парцели, испред касарне, ради постављања аутобуског стајалишта  
 

3. ЛОКАЦИЈА : Аутобуско стајалиште »Дис«  у Булевару Вука Караџића у 
Чачку 
                    ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:   
                    a)део површине јавне намене димензија 1,45м x 6,0м, површине 8,70 м2, на 
к.п.бр.6134/4  К.О. Чачак, са леве стране  саобраћајнице у смеру од центра града на наведеној 
катастарској парцели, код зграде кућни број 39Д, ради постављања аутобуског стајалишта  
 

 
УСЛОВИ  ОГЛАСА 

 
Додела локација за постављање аутобуских стајалишта извршиће се прикупљањем понуда 

јавним конкурсом. 
Пријаве на оглас са понудом   закупнине подносе се у року од 15 дана од дана 

објављивања огласа у дневном листу „Блиц“ и ″Чачански глас″ и на ТВ „Галаксија“. Образац 
пријаве може се добити на писарници Градске управе града Чачка, шалтер бр. 7 и 8. Уз 
пријаву се доставља доказ о уплати депозита, који износи 5.000,00 динара. Депозит се 
уплаћује на рачун Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 
земљиште и путеве "Градац" Чачак бр. 840-965804-09, са назнаком „депозит за оглас – 
аутобуска стајалишта“.  

Учеснику на конкурсу  који добије локацију за постављање аутобуских стајалишта депозит 
се зарачунава у отплату закупнине а учесницима који нису добили локацију износ се враћа по 
завршетку поступка. 

Учеснику на конкурсу који је добио локацију за постављање аутобуских стајалишта депозит 
се не враћа у случају да  одустане од постављања аутобуских стајалишта.   

Учесници на огласу дају понуду за месечни износ закупнине за локације описане 
у члану 2.  Програма у целини. 



Почетни износ закупнине је 3.000,00 динара месечно. 
У току периода закупа,  почетни износ закупнине биће ревалоризован на основу  

индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима надлежног органа.  
Закупнина у понуди мора бити прецизно одређена и не може бити нижа од почетног 

износа закупнине у конкурсу. Понуде које садрже "нудим 10.00 динара по м2 више  од других 
понуђача" и  сличне изразе, сматраће се непотпуним и биће одбачене.    

Пријава на оглас са понудом закупнине мора да садржи: 
1) пословно име и седиште правног лица или предузетника, извод из Регистра 

привредних субјеката, не старији од месец дана, порески идентификациони број, матични број, 
потпис овлашћеног лица и печат; 

 2) понуђену месечну закупнину за локације описане у члану 2 Програма у целини (За 
локације „Солид“, „Болница“ и „Дис“ из члана 2 Програма); 

 3) изјаву о прихватању осталих услова из огласа; 
 4) техничке карактеристике и изглед аутобуских стајалишта које би поставили на 

локацијама из Програма за коју дају понуду; 
 5) копију исправе о уплати депозита. 

   Локације ће бити додељене учеснику на огласу који понуди највиши износ 
закупнине, а испуњава  и остале услове прописане Програмом. 

Локације у закуп по овом конкурсу може добити правно лице или предузетник који су 
регистровани за обављање привредне делатности и који не дугују ЈП „Градац“ закупнине по 
претходним уговорима. 

Закупац има право прече доделе локације по истеку рока закупа, уколико прихвати 
најповољнију понуду за локацију која буде понуђена на поновно објављеном конкурсу 

Учесник на конкурсу коме буду додељене локације за постављање аутобуских 
стајалишта  дужан је да са ЈП „Градац“ најкасније у року од 3 дана од дана правоснажности 
решења о додели локације у закуп закључи уговор којим се прецизира обавеза плаћања 
закупа, допринос за уређивање грађевинског земљишта као и остали услови закупа. 

Учесник на конкурсу коме буду додељене локације за постављање аутобуских 
стајалишта дужан је да о свом трошку за сваку локацију прибави решење о одобрењу за 
постављање аутобуских стајалишта од Градске управе надлежне за послове урбанизма  у 
складу са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Чачка. 
 Учесник на конкурсу који је добио локације за постављање аутобуских стајалишта 
поред закупнине дужан је да за аутобуска стајалишта на додељеној локацији плати и :  

- Локалну комуналну таксу 
- Допринос за уређивање грађевинског земљишта  

Време на које се додељују локације за постављање аутобуских стајалишта је 5(пет) 
година, односно до привођења земљишта намени.   

Учесници јавног огласа могу преузети  елаборат са приказом свих локација  и текстом 
Програма постављања аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину са 
портала ЈП „Градац“ или од ЈП „Градац“  уз уплату 3.000,00 динара на  рачун  Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" 
Чачак бр. 840-30101845-41 са назнаком „за  елаборат – аутобуска стајалишта“.  

Пријаве на оглас достављају се у затвореној коверти  на адресу: Скупштина града 
Чачка – Комисија за грађевинско земљиште, са назнаком "Понуда за оглас за постављање 
аутобуских стајалишта - не отварати", Улица жупана Страцимира број 2, 32 000 Чачак или 
директно на писарницу Градске управе града Чачка.  

Отварање понуда извршиће се 28.01.2016. године у згради Града Чачка на 1. спрату у 
канцеларији број 6, са почетком    у 9.00 часова, а сви учесници конкурса могу присуствовати 
отварању понуда. 

Ближа обавештења о јавном конкурсу ради прикупљања понуда за доделу локација за 
постављање аутобуских стајалишта на територији града Чачка  могу се преузети са портала 
ЈП „Градац“ или добити  на телефон бр. 303-216.  

 
       
      Председник Градског већа 
       града Чачка 
            Мр Војислав Илић 

 


