
              
На основу члана 34. Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ а у складу са 
чланом 4. Прaвилника о начину и поступку давања непокретности у закуп  , Комисија за 
пословни простор Јавног предузећа Спортског центра „Нови Београд“ , из Новог Београда, 
Аутопут 2, објављује: 

 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда за давање у закуп продајних места на отвореном 

 
 
ЈП Спортски центар „Нови Београд“  (у даљем тексту као: ,,Спортски центар“) спроводи 

поступак јавног оглашавања и давања у закуп три продајна места на комплексу отворених 

базена СРЦ»11 Април» за постављање расхладних витрина за продају индустриjски упакованих 

смрзнутих производа, на временски период од  три године у току летње сезоне ( оквирни 

временски период сезоне је 10. јуни - 10. септембар текуће  године), са почетним износом закупа 

од  300.000,00 динара са ПДВ-ом по сезони. 

 
Учесник конкурса може да преузме конкурсну документацију уз претходно извршену уплату 
износа од 50.000 динара на текући рачун160-926538-94 Банка Интеса. 

 
Конкурсна документација се може преузети у канцеларији бр. 2 на првом спрату зграде 
Спортског центра, у ул. Аутопут 2, радним даном од 10,00 до 15,00 часова почев од првог 
наредног радног дана, од дана објављивања конкурса у  листу Дневник, а уз достављање 

признанице о уплати износа од 50.000 динара. 

 
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене 
законом и конкурсном документацијом. 

 
Пријава се подноси  поштом или лично у канцеларији бр. 2., закључно са 02.04.2018.године 
(понедељак), до 8,30 часова. 

 
Отварање понуда биће одржано дана 02.04.2018. (понедељак), у канцеларији бр. 3. на првом 
спрату зграде Спортског центра, у ул. Аутопут 2. у 10,00 часова. 

 
Понуде се подносе, на прописаном обрасцу из конкурсне документације, на адресу:  

 
Јавно предузеће Спортски центар "Нови Београд", Аутопут 2, Нови Београд, са назнаком 
"Понуда за закуп три продајна места на комлексу отворених базена СРЦ»11 Април» -НЕ 

ОТВАРАТИ".  

 
Избор закупца, између благовремених и потпуних понуда, извршиће Комисија за пословни 
простор и то на основу испуњених услова из конкурса. 

 
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање. 
Комисија за пословни простор ће најдаље у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
понуда донети одлуку о избору најповољније понуде за закуп продајног места на отвореном и 
исту доставити свим учесницима у поступку који су доставили благовремене и потпуне понуде, 
као и Надзорном одбору на даље одлучивање. 

 
Уз понуду, неопходно је доставити доказ о уплаћеном депозиту, на износ од 500.000,00 динара 

за озбиљност понуде. Повраћај депозита учесницима конкурса који нису изабрани извршиће се 

најкасније у року од 30 дана од дана завршетка процеса избора најповољнијег понуђача. 


