
На основу члана 3. Одлуке о уступању права   коришћења на погону за 

сушење воћа и поврћа број: 06-30/2009 од 12.02.2009 године, Закључка 

Општиинског већа општине Босилеград број: 06-107/2007 година  и Одлуке о 

давању на коришћење средстава у својини Републике Србије и општине Босилеград  

број 06-148/2013 године од 13.06.2013 године, Општинско веће општине 

Босилеград на седници одржаној дана 24.06.2013 године,  расписује  

 

 

 

 

К О Н К У Р С 

О УСТУПАЊУ ПРАВА  КОРИШЋЕЊА НА ПОГОНУ ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА И 

ПОВРЋА 

 

 

 

Oпшти услови конкурса 

  Право учешћа на конкурс имају  правна лица  која се баве   сушењем и 

прерадом воћа и поврћа, и која испуњавају следеће услове: 

-    да су регистрована за обављање те врсте делатности, 

- да испуњавају  друге услове прописане законом, 

- да  су  измирили све доспеле обавезе у складу са прописима државе у 

којој имају  седиште, 

- да  им у року од две године пре објављивања конкурса није изречена 

правноснажна судска одлука или управна мера забране обављања те 

врсте делатности, 

- да  против њих  није покренут или се води поступак принудног 

поравнања , стечаја или ликвидације, 

- да се обавежу да регулишу радни статус петоро запослених који раде на 

пословима обезбеђења Сушаре. 

Поред општих услова учесници конкурса треба да испуњавају и посебне 

 услове и то: 

 -   да  у целом погону  упосли најмање  80 радника , ако се исти баве 

делатношћу сушења и прераде воћа и поврћа, сушењем лековитог биља као и 

сушењем, прерадом и производњом готових производа од шумских  плодова и 

друго.       

       -  да минимум закупа буде десет година, с тим што закупаци имају право 

закупити део погона који  представља засебну целину  (физичку деобу погона на 

засебне целине извршила је Комисија формирана од стране Општинског  већа). 

 - да у делу погона упосли најмање 20 радника ако се исти бави делатношћу 

сушења и предаре воћа и поврћа, сушењем  лековитог биља као и сушењем, 

прерадом  и производњом готових производа од шумских плодова и друго,  

 -  да  у делу  погону упосле најмање 25 радника, ако се исти баве другом 

делатношћу,   

             - да  део погон неможе да буде предмет хипотеке, давања у закуп , 

гаранција за узимање кредита  или отуђиван на било који други начин, 

     - да сваки закупац регулише радни статус   за два    запослена радника   који 

раде на пословима обезбеђења сушаре .   



 - да уколико се на конкурс пријави лице које је већ закупило  део погона  

Сушаре , у обавези  је да поред предвиђене документације достави и доказе да је 

измирило своја дуговања према запосленима и држави за  последња три месеца  по 

Уговору о  закупу који је већ подписао, 

- закупац је дужан да најкасније у року  од 6 месеци запосли најмање 25 

радника, односно прилагоди процес рада делатношћу којом се бави у складу са 

законским прописима Р Србије,  

- да се закупац домаћински понаша према закупљеном погону или делу 

погона као и према целокупној опреми која му се даје на коришћење  и да уколико 

дође до раскида уговора објекат и опрема буду доведени у стање у којем су били на 

дан потписивања уговора о  коришћењу  

- део погона или део објекта који се даје  на коришћење неподразумева 

употребу крова а подразумева  орджавање крова – општина Босилеград задржава 

право да израђује и спроводи пројекте везане за кров и кровну конструкцију 

- да закупац који закупи део погона може користити колску вагу, 

хидрофорску станицу , трафо станицу, компресорску станицу и портирницу  и др. а 

да не ремети рад других закуподаваца на другим деловима погонима  

- постројење котларнице закупац  може  реновирати из сопствених средстава 

али мора дозволити и другим закупцима  да исту користе  уз додатну сагласност 

Општинског већа , 

- уколико закупац узме део погона на коришћење омогућује му се 

коришћење једне канцеларије са тоалетом што ће све прецизније бити регулисано у 

Уговору о коришћењу који ће се накнадно потписати,         

 - да уколико у року од шест месеци од дана потписивања уговора  не 

отпочне са радом плати за сваки месец по 1000 еура на име коришћења закупљеног 

погона односно да са даном потписивања уговора положи банкарску гаранцију на 

име закуподавца  код пословне банке   на територији  Р Србије  на суму од 6 000 

еура.  

 - да на име исплате зараде запосленим радницима положи банкарску 

гаранцију на име закуподавца на дан потписивања уговора о раду   код пословне 

банке на територији Р  Србије ,  за сваки предходни месец у висини бруто зараде за 

свих 25 запослених радника   

 Сви други услови давања на коришћење поменутог погона  у  конкурсу 

ближе ће бити  регулисани у уговору који ће бити накнадно потписан са закупцем.        

 Пријаве на конкурс са доказима  о испуњености услова подносе се у року од 

8  дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Босилеград 

www.bosilegrad.org и Службеном гласнику Р Србије. 

Пријаве на конкурс могу се подносити лично  у канцеларији Општинског 

већа општине  Босилеград или на   email opstina@bosilegrad.rs    

 

 

 Контак телефони: 017/878-809, 017/877-006 fax 017/877-167,  

                                            065/405-9980. 

 

 

 

                          Општинско веће општине 

           Босилеград 


