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ПРЕДМЕТ: Исправка огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној 
својини који је расписало Градско веће града Чачка у вашем листу дана 
25.10.2017.год. 
 

Потребно је да у вашем листу дана 27.10.2017. год. у  наведеном огласу 
извршите следеће измене: 

Поглавље  IV-  које гласи : Оглас за прикупљање понуда објавити у дневном листу 
''АЛО'' и званичном сајту ЈП ''Градац'', односно града Чачка“, мења се и гласи: 
„Оглас за прикупљање пријва – јавно надметање, објавити у дневном листу 
''АЛО'' и званичном сајту ЈП ''Градац'', односно града Чачка.“ 
 
 У Условима огласа, став 2. који гласи : „Пријаве на оглас са понудом висине накнаде 
подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа – 25.10.2017.год. Образац 
пријаве може се добити на писарници Скупштине града Чачка, шалтер број 9.“ мења се 
и гласи : 
„Пријаве на оглас - јавно надметање подносе се у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа – 25.10.2017.год. Образац пријаве може се добити на 
писарници Скупштине града Чачка, шалтер број 9.“ 
 
У ставу 3 који гласи: „Неблаговремене понуде биће одбачене“, мења се и гласи: 
„Неблаговремене пријаве за јавно надметање биће одбачене“. 
 
У ставу 4 који гласи: „Уз пријаву се подноси и доказ о уплати депозита за учешће на 
огласу, у висини од 10% нити веће од 50% од почетног износа цене или положи  
неопозива лицитациона банкарска гаранција, без ''приговора'', наплативе ''на први 
позив'' са роком важности од 180 дана од дана давања  понуде. ДЕПОЗИТ се уплаћује 
на рачун Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 
земљиште и путеве ''Градац''Чачак број: 205-249065-84, са назнаком «ЗА ОГЛАС- НЕ 
ОТВАРАТИ», мења се и гласи:  
„Уз пријаву се подноси и доказ о уплати депозита за учешће на огласу, у висини од 
10% нити веће од 50% од почетног износа цене или положи  неопозива 
лицитациона банкарска гаранција, без ''приговора'', наплативе ''на први позив'' 
са роком важности од 180 дана од дана давања  пријаве. ДЕПОЗИТ се уплаћује на 
рачун Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 
земљиште и путеве ''Градац''Чачак број: 205-249065-84, са назнаком „ЗА ОГЛАС- 
НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
У ставу 10 који гласи: „Пријаве на оглас  достављају се у  на адресу: Скупштина града 
Чачка – Градска управа за урбанизам, са назнаком ''Пријава на оглас за отуђење 
грађевинског земљишта из  јавне својине'', улица Жупана Страцимира број 2, 32 000 
Чачак, или директно на писарницу Градске управе града Чачка. Поступак јавног 



надметања спровешће се  01.12.2017. године у згради Града Чачка на I спрату, соба број 
6, са почетком у  10.00 часова, а сви учесници Огласа могу присуствовати отварању 
понуде.“, мења се и гласи: 
„Пријаве на оглас  достављају се у  на адресу: „Скупштина града Чачка –Градска 
управа за урбанизам, са назнаком ''Пријава на оглас за отуђење грађевинског 
земљишта из  јавне својине'', улица Жупана Страцимира број 2, 32 000 Чачак, или 
директно на писарницу Градске управе града Чачка. Поступак јавног надметања 
спровешће се  01.12.2017. године у згради Града Чачка, у сали Градског већа, са 
почетком у  10.00.“ 
 
 
 

 

Контакт особа: Миленко Поповић, 
Тел. 032/303-203 и 064/812 70 16 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР ЈП ''ГРАДАЦ'' ЧАЧАК 
Драган Вукајловић, дипл.инж.грађ. 
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