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Београд, Краљице Наталије 62 
Дел. Бр.: 14/312 
Датум: 15.12.2016. године 
 

На основу члана 34. и члана 35. Закона о јавној својини („Службени гласник“ бр. 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), чланова 6-9 Урeдбе o услoвимa прибaвљaњa и oтуђeњa 
нeпoкрeтнoсти нeпoсрeднoм пoгoдбoм, дaвaњa у зaкуп ствaри у jaвнoj свojини и пoступцимa 
jaвнoг нaдмeтaњa и прикупљaњa писмeних пoнудa, Одлуке Управног одбора број 4020/15-7 
од 06.06.2016. године, Гинеколошко акушерска клиника ''Народни фронт'' из Београда, 

улице Краљице Наталије бр. 62 расписује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање писаних понуда ради давања у закуп  

излога у ходнику приземља ГАК “Народни фронт“ 
 

I ПРЕДМЕТ  ЗАКУПА 
  

Предмет овог јавног позива је давање у закуп излога у ходнику приземља ГАК 
„Народни фронт“ ради рекламирања, укупне површине 6.3𝑚2  (у даљем тексту: Предмет 
закупа) 

II ПЕРИОД  ЗАКУПА 
 
 Предмет закупа се издаје у закуп у виђеном стању, на одређено време од 12 месеци. 

 
III ДЕЛАТНОСТ 

 
 Закупац се обавезује да Предмет закупа користи искључиво за рекламирање, све у 
складу са чланом 71. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015) 
 

IV ЗАКУПНИНА 
 

 Минимални износ месечне закупнине за Предмета закупа је 10.000,00 (десет хиљада) 
динара (закуподавац није у систему ПДВ-а). Обрачун закупнине почиње од момента 
закључења уговора о закупу. 
 

Закуподавац задржава право промене закупнине у случају битне промене тржишних 
услова. 

V ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
 

Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници. Обавезни елементи 
понуде су: 

 
 1. Подаци о подносиоцу понуде – за ПРЕДУЗЕТНИКА – копију решења о упису у 

регистар код надлежног органа, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код банке, копију 
потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у 
систему ПДВ, фотокопију личне карте предузетника као и контакт телефон.  
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ц) за ПРАВНА ЛИЦА - назив и седиште, копију решења о упису у регистар привредних 
субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код банке, копију потврде о додељеном 
ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, име и 
презиме лица овлашћеног за заступање (директор) његов потпис и печат, као и контакт 
телефон.  
 
 2. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од 6 месеци и то оригинал или 
оверена фотокопија, са свим прилозима (о упису привредног субјекта у регистар, врсти 
делатности и списком лица овлашћених за заступање) 
 

3. Понуђена цена закупа изражена у РСД. 
 

VI ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА 
 

Јавни позив ће се спровести на основу прикупљања затворених понуда у поступку који 
ће водити Комисија коју ће формирати Закуподавац. 
 

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности 
понуда – испуњености услова које је задао Закуподавац и достављања тражене 
документације, благовремености понуда и понуђене цене.  

 
Неисправне понуде и неблаговремене понуде неће бити разматране. Комисија 

задржава право да одбије све приспеле понуде уколико оцени да нити једна није 
прихватљива.  
 

VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Рок за подношење понуда је 26.12.2016. године до 9 часова. Понуде се подносе у 
затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп излога у ходнику приземља ГАК “Народни 
фронт“ – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу ГАК „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, 
препорученом пошиљком или на писарници Клинике. 

 
Отварање понуда одржаће се јавно и то 26.12.2016. године у 9.30 сати у просторијама 

ГАК „Народни фронт“, Конференцијска сала на другом спрату. Резултати надметања биће 
објављени 27.12.2016. године на огласној табли ГАК ''Народни фронт'', Краљице Наталије бр. 
62, Београд и на интернет страници установе www.gakfrоnt.оrg у одељку Јавне набавке до 
500.000 динара и јавни позиви. Учесници огласа биће писмено обавештени о избору 
најповољније понуде, у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа о 
избору најповољнијег понуђача. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом 
у року од 7 дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор, сматраће 
се да је одустао од закупа. Најповољнији понуђач регулисаће међусобна права и обавезе са ГАК 
''Народни фронт'', уговором о закупу. 

 
 
Особа за контакт: Катарина Ђурић, саветник за маркетинг и комуникације  
Број телефона: 011/2068 264 


