
ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН 
 

о  б  ј  а  в  љ  у  ј  е 
 

О  Г  Л  А  С 
 за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације) 
 
 Предмет лицитације: 
1. Хала спортова “Медисон” у Зрењанину,  ул. Карађорђев трг бр. 100 
2. Спортско-рекреациони центар “Партизан” у Зрењанину, ул. Београдска15 – 
свечана сала са комплетном опремом за 100 места 
у сврху организовања дочека Нове 2016. године, на временски период од 30.12.2015. до 
01.01.2016. године. 
 
 Рок за пријаву учешћа:  11.12.2015. године до 11,00 часова. 
 
 Почетна цена за предмет лицитације: 
– за пословним простор под тачком 1. износи:  100.000,00 динара, увећано за износ 
ПДВ-а 
– за пословни простор под тачком 2. износи:  20.000,00 динара, увећано за износ ПДВ-а 
 
 Услови за учешће на лицитацији: уплата 10% износа од почетне цене на име 
депозита на текући рачун Установе број: 840-962668-08. 
 
 Време и место  усменог надметања- лицитације:  у просторијама хале спортова 
“Кристална дворана” у Зрењанину, Карађорђев трг бб дана  11.12.2016. године са почетком у 
12 часова. 
 
 Лицитација је јавна и право учешћа на лицитацији имају сва  физичка лица, правна 
лица и предузетници, који поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном 
депозиту најкасније 11.12.2016. године до 11,00 часова на адресу:  Јавна установа 
“СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” Зрењанин, Карађорђев трг бб. 
 
 Пријава на оглас мора да садржи: основне податке о заинтересованом физичком лицу, 
правном  лицу  или предузетнику (име, мазив, матични број, ПИБ, број текућег рачуна зобг 
повраћаја депозита, фотокопија личне карте- ако је учесник  физичко лице, фотокопију 
решења о упису у регистар код надлежног органа или у  Агенцију за привредне регистре). 
 
 Да би се надметање могло обавити потребно је да се за закуп пословног простора 
пријаве најмање два кандидата. 
 
 Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај  депозита у року од три 
дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп пословног простора 
депозит ће бити урачунат у закупнину. 
 
 Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавање у 
закуп пословног простора. 
 
 Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу 
најповољнијег понуђача, што значи да  приоритет има учесник који понуди највећи износ. 
 Пословни простор се издаје у виђеном стању. 
 



  Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације 
закључи са Установом уговор о закупу пословног простора на одређено време. 
 
 Сва заинтересована лица могу разгледати наведене пословне просторе сваког радног 
дана у времену од  07 до 14 часова. 
 
Ближе информације могу се добити на телефон  023/ 535-280 локал 105, или  мобилни 
телефон  069/ 5027409. 
 


