
                                ЈКП Шумадија Крагујевац, на основу решења директора                                           

број 12-988 од 17.01.2019. године објављује објављује 

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Оглашава се давање у закуп, путем јавног надметања: 

-  Пословни простор бр.1 укупне површине 82,25 м
2
 који чине магацински 

простор, у укупној површини од 33,95 м
2
 и продајни простор у укупној површини 

од 48,30 м
2
, у улици Кикиндска бр.3, Крагујевац који се налазе у пословној згради 

на Бозман гробљу; 

-  Пословни простор бр.2, у укупној површини од 13,47м
2
, у улици Светозара 

Марковића бр.114, Крагујевац који се налази у пословној згради на Варошком 

гробљу. 

Почетна цена за лицитацију закупнине износи:  

- 600 динара по 1 м² на месечном нивоу за пословни простор бр.1 (без ПДВ-а) 

- 1200 динара по 1 м² на месечном нивоу за пословни простор бр.2 (без ПДВ-а) 

Лицитациони корак износи 50 динара по 1 м² 

Јавно надметање одржаће се дана 07.02.2019. године, са почетком у 09:00 часова  у 

просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, ул.Индустријска бр.12. 

Простор се даје у закуп у виђеном стању на временски период од 5 година. 

Простор се издаје искључиво за обављање делатности продаје погребне опреме. 

Превоз покојника и опреме је искључиво у надлежности ЈКП Шумадија Крагујевац  

и дефинисано је уговором о закупу. 

Право на учешће имају сва правна лица и предузетници која су код надлежног 

органа регистрована за обављање делатности продаје погребне опреме. 

Обавеза будућег закупца је да пре потписивања уговора уплати износ у висини од 

излицитиране три месечне закупнине. 

Учесници јавног надметања су у обавези да на име депозита на пословни рачун 

ЈКП Шумадија Крагујевац број 105-40111-73 код АИК банка а.д. Београд уплате 

износ у  висини од једне месечне закупнине за почетну цену закупа по квадратном 

метру пословног простора. Рок за уплату депозита је 06.02.2019. године до 15:00 

часова 

Учесници јавног надметања су у обавези да пре јавног надметања доставе на увид 

личну карту, решење о регистрацији, број текућег рачуна (депо картон - копија)и 

пуномоћје за лице које заступа учесника јавног надметања. 

Учесник јавног надметања који је понудио највишу цену закупа, дужан је да у року 

од седам дана закључи уговор о закупу са ЈКП Шумадија Крагујевац, у супротном, 

сматраће се да је одустао од закупа, а уплаћена средства на име депозита неће бити 

враћена.  

Учесницима јавног надметања који нису излицитирали предмет јавног надметања 

уплаћени депозит се враћа у року од седам дана, од дана закључења поступка 

лицитације. 

ЈКП Шумадија Крагујевац задржава право да поништи поступак по јавном огласу у 

сваком тренутку до закључења уговора. 

Особа за контакт:  Милош Николић, телефон 034/335 089, локал 114 

 

 


