
 

 

 

Оглас о јавној лицитацији за давање у закуп пословног простора – канцеларије „Шумадија 

сајам“ д.о.о. 

Шумадија сајам д.о.о из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића б.б. МБ 20026316, ПИБ 103822112, у 

складу са Одлуком о покретању поступка јавне лицитације за давање у закуп пословног простора – 

канцеларије „Шумадија сајам“ д.о.о. број 14/22 , усвојеној на седници Скупштине друштва одржаној 

дана 08.02.2022.године,  

објављује 

ОГЛАС 

за јавну лицитацију за  давање у закуп пословног простора – канцеларије „Шумадија сајам“ 

д.о.о. 

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

пословног простора – канцеларије „Шумадија сајам“ д.о.о., укупне површине 7.25 м2, 

димензија 2.90 x 2.50 м, која се налази на првом спрату објекта „Шумадија сајам“ 

д.о.о., у улици Саве Ковачевића б.б., Крагујевац. 

2. Почетна цена је установљена на основу Одлуке о давању пословног простора у закуп („Сл. 

лист града Крагујевца“ бр.15/2010, 10/2011 и 14/2011) и  износи 12.300,00 рсд са урачунатим 

ПДВ-ом. 

3. Право учешћа на лицитацији имају предузетници и правна лица регистровани код 

надлежног органа за обављање шпедитерских услуга, чији представник мора да поседује 

писмено овлашћење за учешће на лицитацији, која уплате – положе кауцију у износу од 10% 

од почетне цене. 

4. 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). 

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

задржава као аванс за уплату цене закупнине. Осталим понуђачима положена кауција се 

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

6. Лицитациони корак износи 10% од почетне цене. 

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



 

 

8. Закупац је дужан да уговорену цену закупа уплати у року од 3 (три) дана од дана 

потписивања Уговора. Ако закупац не уплати уговорену цену у наведеном року, губи право 

на повраћај кауције. 

9. Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора – канцеларије „Шумадија сајам“ 

д.о.о., одржаће се 17.02.2022. године  са почетком у 12 часова у просторијама Медија 

центра Шумадија сајма у улици Саве Ковачевића бб, Крагујевац. 

10. Разгледање простора за закуп може се вршити свакога радног  дана од 10 до 14 часова . 

11. Сва потребна обавештења и информације у вези са простором за закуп могу се добити на 

број 064/899 16 41 - контакт особа Ана Вељовић. 

 


