
                          

  
Комисија за пословни простор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“, из Новог 

Београда, Аутопут 2. објављује: 

 

 

ОГЛАС 

За прикупљање писаних понуда ради давања у закуп пословног простора 
 

 

ЈП Спортски центар „Нови Београд“   спроводи поступак јавног оглашавања  давања у закуп 

пословног простора  : 

1. Простор у објекту СРЦ „11 Април“, бр.26 површине 16 м
2
, са почетним износом закупа 

од  817 РСД по 1м
2
, 

2. Простор у објекту СРЦ „11 Април“, бр.20 површине 35 м
2
, са почетним износом закупа 

од 817,00 РСД по 1м
2
. 

Услови давања у закуп: 

- Закупнинa се плаћа месечно на почетку сваког месеца за текући месец у року од 10 дана 

од дана испостављања фактуре. 

- Период давања простора у закуп је  на једну годину. 

- Није дозвољено давање предметног простора другоме у подзакуп.   

- Намена простора: канцеларијски простор. 

- Као обезбеђење плаћања при закључењу уговора доставља се регистрована меница  и 

менично овлашћење. 

- Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена. 

Понуђач  може непосредно да изврши увид у простор који се даје у закуп уз претходну најаву. 

Све информације  у вези Огласа могу се добити на телефон: 011/2607-491. 
Конкурсна документација  може се преузети на сајту предузећа www.scnovibeograd.rs 
Понуђач је дужан да изврши уплату у износу од 1.000 динара, на име трошкова оглашавања, 

бесповратно и депозит 10.000 динара на име озбиљности понуде на рачун бр.160-926538-94 

Банка Интеса. Повраћај депозита учесницима који нису изабрани извршиће се најкасније у року 

од 15 дана од дана доношења одлуке  избору закупца. 

Пријаве на Оглас, се достављају у затвореној коверти, непосредно или поштом са 

назнаком“понуда“на адресу: 
Јавно предузеће Спортски центар "Нови Београд", Аутопут 2., Нови Београд, са назнаком 

"Понуда за закуп пословног простора бр. 9 . 
-НЕ ОТВАРАТИ". 
Рок за слање понуда је 30.октобар 2017.г. и у разматрање ће се узимати само понуде пристигле у 

Спортски центар истог дана до 12 h. 
Јавно отварање понуда извршиће се дана 30.октобра 2017.г. у 12,30 h у Управи спортског центра. 
 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 


