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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И ОПРЕМОМ У 

КРУГУ БАЗЕНА 

 

Јавни позив за јавно надметање за давање у закуп отвореног базена са пратећим садржајем и 

опремом у кругу базена четвртак 29.04.2021.2021.године. 

На основу одлуке управног одбора Туристичке Организације Општине Владимирци бр:,10/21 од 

29.04.2021. године, Председник Управног одбора Туристичке организације општине 

Владимирци расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ 

САДРЖАЈЕМ И ОПРЕМОМ У КРУГУ БАЗЕНА 

 

Непокретност која је предмет закупа издаје се у закуп за делатност базена и у друге сврхе се не 

може користити без сагласности закуподавца.  

 

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ  

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА: 

Предмет закупа је отворени базен постојећи на катастарској парцели кат.пар.број 244 КО 

Владимирци, уписана у лист непокретности бр. 706, површине 8670 м2, са пратећим садржајима 

(три пословна објекта, објекат у коме се налази санитарни чвор и кабине за пресвлачење, 

машинским постројењем у виђеном исправном стању) и опремом (130 лежаљки, 100 

сунцобрана, 30 столова, 120 столица, електрични роштиљ, столом за стони тенис, одбојкашке 

мреже). 



 

 

УСЛОВИ ОГЛАСА: 

Отворени базен са пратећим садржајем и опремом у Владимирцима даје се у закуп у виђеном 

стању.  

Право учешћа у поступку јавног надметања имају ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ. 

Право учешћа у поступку немају лица која на дан подношења пријаве у пословним књигама 

имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови 

друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних 

лица, имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање, што се доказује 

овереном изјавом понуђача. Изјава може бити оверена од стране нотара,суда или општинске 

управе. Уговор о закупу се закључује на одређено време од 01.06.2021 до 31.8.2021. 

Излицитирана цена закупа се плаћа до 31.08.2021. за текућу годину. 

Утрошена електрична енергија за објекат који је предмет закупа за месеце јун, јул и август 2021. 

плаћа будући закупац у исносу од 100% према рачунима надлежног јавног предузећа, уз 

МЕНИЧНУ ГАРАНЦИЈУ. 

Трошкове за утрошену воду плаћа закупац у износу од 100% надлежном јавном предузећу. Цена 

воде је 105,55  динара/м3 са урачунатим ПДВ-ом.уз МЕНИЧНУ ГАРАНЦИЈУ. 

Трошкове канализације у износу 100% закупац надлежном јавном предузећу. Цена 

канализације је 11,21 динара/м3 утрошене воде са урачунатим ПДВ-ом.уз МЕНИЧНУ 

ГАРАНЦИЈУ. 

Цена улазнице за базен не може бити, за целодневни боравак на базену, већа од 200,00 динара. 

За децу до 12 година са територије општине Владимирци  улаз је бесплатан уз ђачку књижицу. 

Радно време базена je по општинској одлуци, у периоду сезоне купања која траје у периоду од 

15.06. до 31.08. 2021 године.  

За контролу и иправност воде, снабдевање потребним хемикалијама за третирање воде, 

сервисирање уређаја  на Базенима Владимирци задужен је „ЈКП“ извор Владимирци са  

условима уговора који будући закупац сачини са „ЈКП“ Извор Владимирци. 

Све поправке и репарације на базену закупац не може радити без сагласности закуподавца.  

Непокретност која је предмет закупа не може се издавати у подзакуп. 

Почетна цена јавног надметања је 0 динара. 

Висина депозита је 0 динара. 

Непокретност се даје у закуп прикупљањем понуда јавним позивом и јавним надметањем по 

отварању понуде. 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Јавно надметање за отворени базен у 

Владимирцима“ – НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђени коверте навести назив правног лица, односно 

предузетника, подносиоца пријаве. 



Непокретност се даје у закуп учеснику који је дао најповољнију понуду у поступку јавног 

надметања. 

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве 

за учешће у огласу, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и 

проглашава закупца ако прихвати почетну висину закупнине под којом се непокретност може 

дати у закуп.  

 

УРЕДНА ПРИЈАВА ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

 

1. За ПРАВНА ЛИЦА: Назив подносиоца пријаве, адреса седишта и контакт телефон, 

матични број и ПИБ, име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов 

потпис и фотокопија личне карте, e-mail адресу, оверену копију решења о упису ПРАВНОГ 

ЛИЦА у регистар надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, 

уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке. 

 

2. Za ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Пословно име, адреса седишта и контакт телефон, матични број и 

ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, e-mail адресу, 

оверена копија решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, копију 

потврде о извршеном евидентирању за ПДВ уколико је у систему ПДВ-а, уговор о 

отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопија личне карте. 

 

3. Пријаву за учешће на јавном надметању потписује лице овлашћено за заступање 

(директор правног лица или предузетник). Образац пријаве може се преузети у 

просторијама ТУИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ. 

 

 

4. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у 

надметању у име правног лица, оверено код нотара, у суду или општинској управи и 

његова лична карта. 

 

5. Оверену изјаву подносиоца пријаве да прихвата услове из јавног огласа и почетну цену, 

оверену код нотара, у суду или општинској управи (образац пријаве може се преузети у 

просторијама ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ)  

 

 

6. Оверену изјаву подносиоца пријаве да прихвата преузимање отвореног базена у 

Владимирцима у виђеном стању, оверену код нотара, у суду или општинској управи 

(образац изјаве може се преузети у просторијама ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ). 

 



7. Оверена изјава подносиоца пријаве да на дан подношења пријаве у пословним књигама 

немају евидентирану било какво доспело, а неизмирено дуговање, као и њихови 

оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи. Изјава може бити оверена од 

стране нотара, суда или општинске управе. 

 

 

8. Оверену изјаву подносиоца пријаве да се обавезује да ће хигијенски услови воде бити у 

складу са прописима Завода за јавно здравље, ангажовање довољног броја спасилаца са 

важећом лиценцом, а у складу са Законом о јавним купалиштима, ангажовањем  лекара 

и придржавања мера Владе Републике Србије у борби против COVID-19, и одлукама 

кризног штаба општине Владимирци. Изјава се може преузети у просторијама 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.Изјава може бити оверене од 

стране нотара,суда или општинске управе. 

 

9. Оверену изјаву подносиоца пријаве да ће пословни простор бити припремљен за рад 

најкасније до 01.06.2021 године у складу са Законом о јавним купалиштима. Изјава се 

може преузети у просторијама ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ. 

Изјава може бити оверена од стране нотара, суда или општинске управе. 

 

Припремне фазе радова закуподавац може у сваком тренутку да провери као и пословање 

закупца у току трајања закупа. 

  

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласноти закуподавца. 

Закуподавац може по захтеву закупца може одобрити радове који имају карактер 

инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и 

важећим прописима у области грађевинарства. 

Сви трошкови адаптације и инвестиционог одржавања закупљене непокретности извршених у 

складу са претходна два става падају на терет закупца.    

 

Пријава за учешће у на јавном надметању подноси се у просторијама ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, Светог Саве 34 у Владимирцима или преко поште 

препорученом пошиљком на адресу Туристичка организација општине Владимирци Светог Саве 

34, 15225 Владимирци.  

Сва документација из пријаве доставља се у оригиналу или овереној фотокопији.  

Рок за достављање документације је до 10.05.2021. године, до  15:00  часова. 

 

Отварање понуда и јавно надметање биће одржано 11.05.2021. године у 12:00 часова у 

просторијама ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Светог Саве 34, 

Владимирци. 

 

НАПОМЕНЕ: 



Право учешћа на јавно надметање имају само правна лица и предузетници који поднесу уредно 

пријаве. 

Право закупа добија понуђач који је понудио највиши износ закупнине. 

Неуредна је понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке за које јавно 

надметање се односи и ко шаље, односно понуда која не садржи све што је прописано, ако нису 

приложене тражене исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом. 

Непокретност која се даје у закуп може се разгледати сваког радног дана у времену од 08 до 15 

часова у преиоду док траје рок за достављање понуда. 

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на бројеве телефона: 064/80-525-80, 

064/80-525-76. 

ЗАКУПАЦ СЕ МОРА ПРИДРЖАВАТИ МЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БОРБИ ПРТИВ COVIDA-

19 И ОДЛУКАМА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА ВИРУСА.  

 

 

 

Оглас за јавно надметање објавити на огласној табли ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ, на порталу ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, и у новинама 

„ГЛАС ПОДРИЊА“. 

 

ОГЛАС ОБЈАВЉЕН 29.04.2021.године. 

Бр: 10/21 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Управни одбор 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                          (Жељка Бракус) 

                                                                                          


