
На основу закључка Скупштине Општине Инђија број: I-35-153/2007 од 
15.05.2007.године, Управни одбор Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. дана 
06.06.2007. године расписује: 
 

О  Г  Л  А  С  

о јавном надметању за давање у закуп неизграђеног јавног грађевинског 
земљишта и неизграђеног осталог грађевинског земљишта за време одржавања 

green fest 2007. Inđija, односно концерта Red hot chili peppers у Инђији 
 
 

На следећим локацијама: 

ЛОКАЦИЈА 1. 
Ужи део центра Инђије, други део улице Војводе Степе, део парцеле број: 3631 к.о. 
Инђија, простор за продају пића, сладоледа и цигарета, као и простор за продају брзе 
хране, укупне површине 2 х 100м2 = 200м2. Ближа локација је одређена ситуацијом која 
је саставни део овог Огласа, редни бројеви 1 и 2. 
 
ЛОКАЦИЈА 2. 
Путни појас са леве стране коловоза Р-109 иза линије н.н. ваздушног вода од кружног 
тока «Фаст» до кружног тока «Версил» део парцеле број: 7751 к.о. Инђија и део 
парцела број: 2438, 2439/2 и 2440/2 к.о. Нови Карловци, простор за продају пића, 
сладоледа и цигарета, као и простор за продају брзе хране, укупне површине 4 х 100м2 
= 400м2. Ближа локација је одређена ситуацијом која је саставни део огласа, редни 
бројеви 3, 4, 5 и 6. 
 
ЛОКАЦИЈА 3. 
Путни појас са десне стране индустријске улице од кружног тока «Версил» ка М22-3, 
односно до VIP паркинга, иза линије н.н. ваздушног вода део парцеле број: 7235/1, 
7235/2 и 7234 к.о. Нови Карловци, простор за продају пића, сладоледа и цигарета, као и 
простор за продају брзе хране, укупне површине 4 х 100м2 = 400м2. Ближа локација је 
одређена ситуацијом која је саставни део огласа, редни бројеви 7, 8, 9 и 10. 
 
ЛОКАЦИЈА 4. 
Простор између уласка у арену и паркинга, десна страна уз паркинг део парцеле број: 
2315 к.о. Нови Карловци, простор за продају пића, сладоледа и цигарета, као и простор 
за продају брзе хране, укупне површине 6 х 100м2 = 600м2. Ближа локација је одређена 
ситуацијом која је саставни део огласа, редни бројеви 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 
  
ЛОКАЦИЈА 5. 
Простор испред ограде градског базена, према јавном паркингу део парцеле број: 5649  
к.о. Инђија, простор за продају пића, сладоледа и цигарета, као и простор за продају 
брзе хране, укупне површине 2 х 100м2 = 200м2. Ближа локација је одређена ситуацијом 
која је саставни део огласа, редни бројеви 17 и 18. 
 
ЛОКАЦИЈА 6. 
Простор између арене и канала, десна страна, 50м од арене део парцеле број: 2315 к.о. 
Нови Карловци, простор за постављање опреме и уређаја за мобилну телефонију, 
укупне површине 10 х 10м2 = 100м2. Ближа локација је одређена ситуацијом која је 
саставни део огласа, редни број 17. 



 
Локације парцеле, делови парцела се дају у закуп за привремено заузеће у циљу 
формирања привременог продајно услужног простора (шанка, тезге, радног стола, 
пулта, роштиља и слично) са пратећом опремом и уређајима у периоду од 22.06.2007. 
до 27.06.2007. године (у даљем тексту: продајно место).  
 
Почетни износ закупнине за свако појединачно продајно место за пиће износи 
248.000,00 динара. 
У случају да један учесник на јавном огласу жели да закупи сва продајна места за 
пиће, почетни износ закупнине за сва продајна места за пиће износи 4.464.000,00 
динара.  
Почетни износ закупнине за свако појединачно продајно место за храну износи 
44.800,00 динара. 
У случају да један учесник на јавном огласу жели да закупи сва продајна места за 
храну, почетни износ закупнине за сва продајна места за храну износи 806.400,00 
динара.  
У случају да један учесник на јавном огласу жели да закупи сва продајна места и 
за храну и за пиће, почетни износ закупнине износи 5.200.000,00 динара. 
Почетни износ закупнине за свако појединачно продајно место за сувенире износи 
10.000,00 динара. 
Почетни износ закупнине за свако појединачно продајно место за продају 
пригодних (мини) паковања слаткиша и сланих сувих грицкалица износи 
10.000,00 динара. 
Почетни износ закупнине за Локацију 6. редни број 17. место - простор за 
постављање опреме и уређаја за мобилну телефонију износи 150.000,00 динара. 
 
Због преузете обавезе Општине Инђија према спонзорима на продајним местима, за 
време трајања закупа могуће је продавати у одговарајућој оригиналној амбалажи 
следеће: 

- воду - Јамница 
- безалкохолна пића - Пепси 
- енергетске напитке – Ред бул 
- пиво - Туборг 
- сладолед - Фриком 

 
На продајном месту пића, могуће је истицати само брендове горе наведених производа-
произвођача. 
Поред уобичајених обележја и садржаја продајног места, исто мора да има истакнут 
јасан ценовник свих производа који се могу купити на продајном месту. Продајно 
место мора да има прикладан простор за одлагање смећа.  
На продајном месту за брзу храну, могуће је припремати и продавати све врсте 
одговарајућих порција роштиља, хот дог, виршле, сендвиче и слично.  
Продајно место мора да буде опремљено одговарајућим уређајима, опремом и 
апаратима за допрему и чување неспремљене хране, као и здраву, хигијенски исправну 
и безбедну припрему и продају брзе хране.  
На продајним местима брзе хране могу бити истакнути брендови везани за припрему и 
продају брзе хране, као и брендови са продајног места за пиће.  
Поред продајног места за пиће, формира се продајно место за сувенире површине 10м2 
и продајно место за продају пригодних (мини) паковања слаткиша и сланих сувих 
грицкалица.   



Право учећша на Огласу о јавном надметању имају она физичка и правна лица која 
испуњавају услове за промет овакве врсте производа на овакав начин, која се пријаве 
писменим путем за јавно надметање локација-продајних места из огласа и уплате 
депозит на рачун Дирекције број: 840-207647-24 и то 10% од почетног износа 
закупнине за свако појединачно продајно место.  
Будући закупци су дужни да о свом трошку и у својој режији у потпуности опреме, 
уреде, одржавају и чувају продајно место за време трајања закупа.   
Будући закупци су дужни да, на законом предвиђен начин за овакву врсту продаје, 
регулишу питање плаћања пореза, односно издавања фискалних рачуна.  
Учесник на јавном огласу уз пријаву за јавно надметање, треба да приложи уговоре са 
фирмама који су генерални произвођачи или генерални заступници брендова пића који 
ће се продавати на продајним местима за пиће.  
Право добијања продајног места у закуп стиче онај учесник у јавном надметању који 
понуди највећи износ закупнине. 
Право пречег закупа стичу они учесници у јавном надметању који желе да закупе сва 
појединачна продајна места за пиће и за брзу храну, под условом да прихвате почетни 
износ закупнине. У случају да постоје таква два или више учесника у јавном 
надметању, право добијања у закуп свих продајних места за пиће и свих продајних 
места за брзу храну, стиче онај учесник у јавном надметању који понуди укупни 
највећи износ закупнине. 
Закупнина се плаћа једнократно, по спроведеном јавном надметању, по потписаном 
уговору о закупу, а најкасније у року од 7 (седам) дана. 
Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Дирекцији најкасније три дана 
пре почетка јавног надметања, тј. до 11.06.2007.године.  
Пријава правног лица садржи: назив, седиште, податке о упису у регистар надлежног 
органа, ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат. Пријава физичког лица садржи: име и 
презиме, адресу и матични број. 
Поред ових елемената пријава правних и физичких лица треба да садржи тачан број и 
назив продајног места за које се пријављује и недвосмислена назнака ако се пријављује 
за сва продајна места за пиће, односно за сва продајна места за храну, односно заједно 
за сва продајна места и за пиће и за храну. 
Јавно надметање спроводи општинска Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп јавног и осталог неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини.  
Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита и изјава о прихватању услова из огласа. 
Подаци о пријављеним учесницима су службена тајна, до одржавања јавног надметања. 
У случају да пријава за учешће на јавном надметању не садржи све податке предвиђене 
огласом и прилоге, Комисија ће тражити да учесник отклони недостатке пре почетка 
јавног надметања, у противном учесник губи право на учешће у јавном надметању. 
Учеснику у јавном надметању који стекне право закупа земљишта по расписаном 
огласу, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о закупу. 
Учеснику у јавном надметању који не добије у закуп земљиште из огласа, уплаћени 
депозит ће се вратити, зависно од врсте уплате, у најкраћем могућем року. 
Јавно надметање ће се одржати дана 14.06.2007. године у 1000 часова у сали 
Дирекције, Новосадски пут бб у Инђији.   
Овај Оглас биће објављен у локалним електронским медијима, на сајту Дирекције: 
www.direkcija-indjija.net и на огласним таблама Општине Инђија и Дирекције. 


