
J ja На основу Одлуке Организационог одбора манифестације "Златарфест 2016", а
у складу са Одлуком о постављању монтажних објеката на јавним површинама на

подручју насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златар, расписује се

О Г Л А С 
о давању  у закуп земљишта ради постављања привремених објеката у

периоду одржавања манифестације "Златарфест", од 28. до 31.07.2016.године

I ПРЕДМЕТ давања у закуп земљишта путем јавног надметања-лицитације чине:

1. делови кат. парцеле бр. 179/2, 221/1 и 213/1 КО Нова Варош (зелена
површина изнад Трга Војводе Петра Бојовића уз ул. Николе Тесле), локације
означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама:  В1, В2, В3,
В4,  В5  и  В6, појединачне  површине  36m2,  ради  постављања  роштиља  са
летњом терасом, по почетној  цени  од 4000,00 дин.
2. делови  кат.  парцеле  бр.  213/1  КО Нова  Варош (Трг  војводе  Петра
Бојовића),  локације  означене  у  Програму  постављања  монтажних  објеката
ознакама:  Т1,  Т2,  Т3,  Т4,  Т5,  Т6 и Т7 појединачне  површине 9 m2,  ради
постављања точилице за пиво, по почетној  цени  од 4500,00 дин.
3. делови кат. парцеле бр. 180/1 КО Нова Варош (паркинг простор уз ул
Николе  Тесле),  локације  означене  у  Програму  постављања  монтажних
објеката ознакама:  Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7 и Г8, појединачне површине
6m2,  ради  постављања  тезге  за  уличну  продају  (кокице,  шећерна  вуна,
кукуруз, сладолед, балони и сл.), по почетној  цени  од 1800,00 дин. 
4. закуп слободних локација након спроведене лицитације, одобраваће се
по захтеву заинтересованих лица, на месту које одреди надлежни општински
орган, по цени од 2000 дин/м2, на дневном износу.
5. на  одобреној  локацији  могуће  је  поставити  искључиво  монтажну
тезгу, односно сунцобран на локацијама за продају хране и пића (забрањено је
постављање шатора, надстрешница и сл. без сагласности надлежног органа). 
Прекорачење одобрене површине закупа по локацији, могуће је искључиво уз
одобрење надлежног органа, а по тарифи из претходног става.
6. на  свакој  појединачној  локацији  дозвољена  је  употреба  искључиво
исправних  електричних  уређаја  и   напојних  каблова,  што  ће  проверавати
организатор пре одобравања прикључка на мрежу. Максимална ангажована
снага која је на располагању закупцу по појединачној локацији износи 4кw. 
У  случају  неисправности  опреме,  односно  прекорачења  ангажоване  снаге,
закупац ће бити искључен са мреже организатора.  

II Земљиште из тачке I овог става, добиће онај субјект који понуди највишу цену
за предметну локацију. 

III Поступак јавног надметања по овом Огласу,  спровешће Комисија  одређена
посебним решењем (у даљем тексту: Комисија).
 

Право учешћа на Огласу за локације које се уступају ради продаје хране и
пића, имају правна лица која имају регистровану радњу за обављање угоститељске
делатности, а за остале локације свако физичко и правно лице. Пријаве по Огласу



за  јавно  надметање  подносе  се  на  адресу  Одељења  за  имовинско  правне,
комунално стамбене, урбанистике послове и послове инспекције, ул.Карађорђева
32 , подношењем захтева у писарници Општинске управе.
Учешће на лицитацији, заинтересовани могу пријавити у периоду од 8.7.2016 до
15.07.2016.године до 14.00 часова.
IV  Јавно надметање ће се спровести у просторијама Општине Нова Варош, у сали
на V спрату, дана 17.07.2016.године, са почетком у 10 часова.
V   Лицитациони корак је 500,00 дин.
VI О  резултатима  спроведеног  поступка  јавног  надметања  учесници  ће  бити
обавештени у року од 3 дана од дана закључења поступка јавног надметања.
VII Шематски приказ локација биће доступан на сајту Општине Нова Варош. За
сва ближа обавештења о предметној локацији, учесници Огласа се могу обратити
Oпштинској управи Нова Варош, сваким радним даном у времену од 730 до1500

часова или на телефон 033/62-140 и 62-920, или електронским путем на адресу
ounvaros@gmail.com или direkcijanv@yahoo.com. 
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