
Оглас о давању у закуп ресторана Сајам „Шумадија сајам „доо Крагујевац  

 

Шумадија сајам д.о.о из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића б.б. МБ 20026316, ПИБ 

103822112, у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 34-21 , од дана 24.06.2021. 

године о покретању поступка јавне лицитације за давање у закуп ресторана Сајам 

„Шумадија сајам“д.о.о. Крагујевац, усвојеној на седници одржаној дана 24.06.2021. године,  

објављује 

ОГЛАС 

за јавну лицитацију за  давање у закуп ресторана Сајам „Шумадија сајам“д.о.о. 

Крагујевац  

1. Шумадија сајам д.о.о. из Крагујевца, оглашава јавну лицитацију за давање у закуп 

ресторана Сајам „Шумадија сајам“д.о.о. Крагујевац.  

2. Предмет давања у закуп је ресторан Сајам у власништву Шумадија сајам д.о.о. 
следећих карактеристика: 
- Ресторан површине 150м2 са терасом површине 40м2 

- Ресторан поседује комлетну опрему, инвентар за услуживање и модерно 

опремљену кухињу 

- Ресторан поседује видео надзор, климу, интернет, телефон, грејање на гас, као 

и сопствени паркинг 

3. Почетна лицитациона цена закупа за месечну уплату закупнине ресторана Сајам 

износи: 84.000 динара са ПДВ-ом, за закупни период до 5 (пет) година, са 

месечним уплатама закупнине. 

4. Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит(кауцију) у 

износу од  100% закупнине, одређене по почетној лицитационој цени.  

5. Учесници јавног надметања могу бити сва правна и физичка лица која су код 

надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може 

обављати у пословном простору који се даје у закуп. 

6. У поступку јавног надметања не могу учествовати правна или физичка лица која 

нису измирила своја дуговања према „Шумадија сајам“д.о.о., односно нису 

потписала репрограм о намирењу дуга. 

7. Уплата депозита у назначеним износима врши се  уплатом на текући рачун 160-

254610-24 који се води код Интеса банке, уз назнаку „ Депозит за лицитацију“. 

Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један)дан пре дана када је заказана 

лицитација. Учесници надметања дужни су са собом понети личну карту, 

фотокопирани број текућег рачуна који поседују у банкама и доказ о извршеној 

уплати, а представници правних лица документацију потребну правном лицу( акт о 

регистрацији, овлашћење правног лица за учешће на јавном надметању). 

8. Сви заинтересовани понуђачи дужни су да на почетку лицитације доставе Комисији 

која спроводи лицитацију признаницу о уплати Кауције. 



9. Кауција се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ 

се иста урачунава у купопродајну цену. Осталим понуђачима положена кауција се 

враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин како је положена. 

10. Са најповољнијим понуђачем за предмет лицитације закључиће се Уговор о закупу. 

11. Јавна лицитација за давање у закуп ресторана Сајам у власништву Шумадија сајма 

одржаће се 06.07.2021. године  са почетком у 12.00 часова у улици Саве 

Ковачевића бб, Шумадија сајам д.о.о. - Контакт особа за информације о 

локацији одржавања лицитације Ана Ракић- Радивојевић , контакт телефон 

064/8991648. 

12. Разгледање ресторана Сајам „Шумадија сајам“д.о.о. може се вршити свакога  дана 

од 10 до 14 часова . 

13. Сва потребна обавештења и информације у вези са рестораном Сајам могу се 

добити на број 061/1912357 - контакт особа Небојша Стефановић. 

 

 

 

 

 

 


