
  

 
 На основу Одлуке градоначелника града Јагодине, брјој: 011-263/2017-01 од 15.12.2017. 

године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини, 
објављује  
 

О Г Л А С  
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ 

ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 
 
 Град Јагодина даје у закуп на одређено време следећи пословни простор: . 
 
 

I   ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  
Предметни пословни простор, непокретности – Спортско,рекреативног и туристичког 

комплекса ,,АКВА ПАРК“ у Јагодини, изграђеног на кп.бр. 580/12, КО Јагодина, чине следеће 
непокретности уписане у листу непокретности бр.12270, на потесу ул. Чочетове, као објекти који 
имају одобрење за градњу и то: помоћна зграда, бр. 1, приземне спратности, површине у основи  
26 м²; помоћна зграда, бр. 2, приземне спратности, површине у основи 72 м²; базен - олимпијски, 
бр. 3, површине у основи 12 ари  56 м² ; базен, бр. 4, површине у основи 5 ари 61 м²; базен, бр. 5, 
површине у основи 4 ара 41 м²; базен, бр. 6, површине у основи 1 ар 37 м²; базен, бр. 7, 
површине у основи 4 ара 26 м²; помоћна зграда, бр. 8, приземне спратности, површине у основи 
61 м²; базен, бр. 9, површине у основи 5 ари 91 м²; базен, бр. 10, површине у основи 3 ара 88 м²; 
помоћна зграда, бр. 11, приземне спратности, површине у основи 1 ар 98 м² и помоћна зграда, 
бр. 12,  спратности: подрум, површине у основи 49 м², као и све друго према техничком опису , а 
све заједно са земљиштем под објектима и земљиштем за редовну употребу објеката, које 
земљиште чини кп.бр. 580/12, КО Јагодина, у укупној површини од 2 ха 20 ари 85 м², као градско 
грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности бр.12270, за КО Јагодина и све са 
правом јавне својине града Јагодине, ул. Краља Петра I, у обиму удела 1/1.  
 Предметне непокретности СРТ комплекса ,,Аква  Парк“, дају се у закуп на годину дана у 
постојећем –''виђеном стању“. 
 Према изводу из важеће планске документације града Јагодине, кп.бр. 580/12, налази се у 
делу урбанистичког блока 1 у зони 31 намењеном за зону спорта и рекреације са могућношћу 
изградње објеката пратећег садржаја (пословни, комерцијални, услуге и сл.), као земљиште 
остале намене. 

- закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности 
закуподавца, а сви трошкови адаптације закупљеног пословног простора падају на терет 
Закупца.  

Закуподавац може одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог 
одржавања у складу са Уредбом („Службени гласник РС“ бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), и 
Одлуком о располагању непокретностима у јавној својини („Службени гласник града Јагодине“ 
бр. 13/12, 5/13, 4/14, 7-1/2014, 10/14, 10/15 – други пропис, 4/17, 24/17 и 27/17), а што се све 
ближе регулише уговором о закупу, односно анексом уговора.  

- пословни простор може се разгледати сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, а 
увид у документацију у исто време и у пословној згради Градске управе за урбанизам, 
грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове. 

 
II  ВИСИНА ЗАКУПА 
 
Најнижи износ месечне закупнине (почетна висина закупнине) је 5.555,00 евра, 

(петхиљадапетстотинапедесетпетевра) у динарској противвредности евра по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан отварања понуда, без урачунатог ПДВ-а, као висина месечне 
закупнине за први месец закупа, а за наредне месеце уговорени износ закупнине се утврђује у 
динарској противвредности евра на дан фактурисања. 

 
 
 

 



  

III  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ, НАЧИН ПОДНОШЕЊА И ПОСТУПАК  
 
 Право учешћа имају сва правна лица. Износ закупнине који се нуди не може бити нижи од 
почетне висине закупнине из тачке II  ове одлуке.  
 
 Понуда обавезно мора да садржи.  
 

1. а) за предузетнике: име и презиме власника радње, адреса,  број личне карте и ЈМБГ, 
назив и седиште радње, матични број, број телефона, копију решења о упису радње у регистар 
привредних субјеката код надлежног органа, копију потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде 
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копије уговор о отварању и 
вођењу рачуна код свих пословних банака, потпис овлашћеног лица и печат;  

б) за правна лица: назив и седиште, број телефона, матични број, копију решења о упису 
правног лица у регистар привредних субјеката код надлежног органа заједно са подацима о 
овлашћеном лицу за заступање, копију потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, куолико је у систему ПДВ-а, копије уговора о отварању и 
вођењу рачуна код свих пословних банака, потпис овлашћеног лица и печат.   

2. У случају заступања, оверено специјално пуномоћје о заступању.  
3. Понуђени износ закупнине који не може бити мањи од почетног износа закупнине.  
4. Изјаву о прихватању услова из огласа. 
5. Доказ о уплаћеном гарантном износу (депозит) од  60.000,00 динара 

(шесдесетхиљададинара). 
 

IV  ДОДАТНИ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАКУП 
 

- да је у претходних 5 година руководио истим или сличним објектима (референтна 
листа), 

- да је обезбедио најмање 12 стручних лица са сертификатом за обављене активности на 
купалиштима (спасиоци, писани доказ), 

- да током сезоне обезбеди стални медицински надзор у Аква парку, 
- да преузима обавезе плаћања свих материјалних трошкова (електричне енергије, воде, 

изношења смећа и остало), 
- да преузме 20 стално запошљених радника на одржавању Аква парка током целе 

године, 
- да обезбеди пратеће објекте за гардеробу, мокри чвор и радионицу за сервис базенске 

опреме, 
- да не може да мења цене услуга у Аква парку без сагласности закуподавца. 

 Понуда се подноси у року од 8 дана од дана објављивања јавног огласа у недељном 
листу "Нови пут" обавезно на обрасцу који се може преузети  у  Градској управи за урбанизам, 
грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове града Јагодине, ул. Краља 
Петра I број 4. Поступак спроводи Комисија за спровођење поступкa давања у закуп 
непокретности у јавној својини, образована решењем бр. 020-166/2017-01 од 01.09.2017.године.  
 Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у 
јавној својини у затвореној коверти са видљивом ознаком "ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – СРТ КОМПЛЕКС АКВА ПАРК", позив на број: 011-263/2017-01 на адресу Градска 
управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, Јагодина, 
ул. Краља Петра I broj. 4. На полеђини коверте наводи се назив понуђача са адресом и контакт 
телефон. Неблаговремене или неуредне (непотпуне) понуде се одбацују. Понуда се сматра 
неблаговременом ако је поднета по истеку рока означеног у огласу. Понуда се сматра 
неуредном (непотпуном) ако нема прописани обавезни садржај, ако нису прилоене све тражене 
исправе, одн. ако не садржи све податке предвиђене огласом, или су подаци дати супротно 
огласу, као и која је достављена у отвореној коверти и на којој нема видљиве тражене ознаке. 
Подносиоци неблаговремених, или неуредних (непотпуних) понуда не могу учествовати у 
поступку прикупљања писмених понуда.  
 Гарантни износ (депозит) од 60.000,00 динара уплаћује се на  уплатни рачун јавних 
прихода број: 840-745141843-30 са позивом на број 04-096 по моделу 97 са сврхом дознаке: 
''уплата депозита“, Управа за трезор – Филијала Јагодина, - број: 011-263/2017-01. 



  

 Уплаћени гарантни износ (депозит), признаје се као део понуђене закупнине 
најповољнијем понуђачу, а осталима се враћа у року од два дана од дана отварања понуда.  
 Подносилац понуде, односно лице које је уплатило гарантни износ губи право на повраћај 
уплаћеног гарантног износа ако му пословни простор буде додељен у закуп, а он не закључи 
уговор о закупу у предвиђеном року.  
 Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један 
учесник.  Отварање понуда одржаће се у просторијама зграде Скупштине града Јагодине, улица 
Краља Петра I број 6, и поступку могу присуствовати сва заинтересована лица.   
 Сви понуђачи се обавештавају о времену отварања понуда. Пре почетка отварања 
понуда сви присутни понуђачи су дужни да се легитимишу личном картом, овереним пуномоћјем, 
односно доказом о упису законског заступника у регистар надлежног органа.  
 Након разматрања приспелих понуда, Комисија врши избор и проглашава најповољнијег 
понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два, или више 
понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег 
понуђача изврши по слободном уверењу.  
 О реализацији поступка прикуљања понуда води се записник и исти се преко надлежног 
органа градске управе, доставља градоначелнику града Јагодине, на основу чега доноси 
решење о давању у закуп пословног простора.  
 Против решења градоначелника, незадовољни понуђач у поступку прикупљања понуда, 
може поднети приговор Градском већу, а одлука Градског већа је коначна. 
 На основу коначног решења и у складу са законом, најповољнији понуђач закључује са 
закуподавцем уговор о закупу пословног простора, којим ће се ближе регулисати међусобна 
права и обавезе. На све што није обухваћено овим огласом, односно Одлуком градоначелника,  
примењиваће се одлука Скупштине града Јагодине и Уредба о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп  ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда.  
 Контакт телефон: 035/81-50-597 локал 0547.  
 .  


