
 
 

 

СПОРТСКИ  ЦЕНТАР „ИБАР“  КРАЉЕВО 
    SPORTS CENTER „IBAR“  KRALJEVO 

Краљево, Душана Поповића 41 А  •  Текући рачун:  840-787668-44 •  ПИБ : 101071645  •  МБ: 07870973  

   •  ШД:  9311 • Тел.-Факс: 036/321-687, 036/321-800,   Мала дворана: 036/323-181 • Е-mail: office@sportskicentarkv.rs    

 www.scibarkv.rs  

 
На основу одлуке Управног одбора Спортског центра “Ибар“ Краљево број 

658 од 23.11.2016. год. и решења Градског већа града Краљева бр. 011-262/206-I од 
20.12.2016. године, Установа Спортски центар „Ибар“ Краљево расписује: 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ИЗБОР НАСЛОВНОГ СПОНЗОРА 
објекта нове спортске дворане у Краљеву 

 
          Позивају се сви заинтересовани понуђачи привредна друштва са седиштем у 
Републици Србији, да доставе своје понуде за насловног спонзора објекта нове 
спортске дворане у Краљеву, у складу са условима дефинисаним у конкурсној 
документацији. 
          Право на учешће имају сва заинтересована привредна друштва која су 
преузела конкурсну документацију и испуњавају услове предвиђене у њој.  
          Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена. 
          Саставни део понуде су докази предвиђени конкурсном документацијом. 
          Јавни позив траје од 06.02.2017. год. до 20.02.2017. год.  
          Понуде се могу поднети непосредно: у пословним просторијама наручиоца 
Установe Спортски центар „Ибар“ из Краљева, улица Душана Поповића 41 А, 
канцеларија број 305, 36103 Краљево или путем поште на адресу: Установа Спортски 

центар „Ибар“ из Краљева, улица Душана Поповића 41 А, канцеларија број 305, 36103 
Краљево.  

         Понуде се подносе у затвореној коверти. На коверти написати: ''Понуда за 
Јавни позив за избор насловног спонзора нове спортске дворане у Краљеву - НЕ 
ОТВАРАТИ''. Понуђач је дужан да на полеђини коверта назначи назив, адресу, 
телефон и особу за контакт. 
           Рок за подношење понуда је 20.02.2017. године. Благовремене ће се сматрати 

све понуде достављене поштом препоручено са даном експедиције 20.02.2017. 
године. 
          Отварање понуда ће се обавити дана 22.02.2017. године у 13,00 часова, у 
просторијама Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева улица Душана 
Поповића 41 А, канцеларија број 305, 36103 Краљево.  
           Представник понуђача, пре отварања понуда је дужан да достави писмено 
овлашћење-пуномоћје да може у име понуђача да присуствује отварању понуда. 
           Поступак се сматра успелим уколико буде поднета макар једна задовољавајућа 

понуда. 
           Одлука о додели уговора биће донета након добијања сагласности на 
Извештај комисије од стране Градског већа, а све у складу са чланом III решења 
Градског већа града Краљева бр. 011-262/206-I од 20.12.2016. године. 
           Одлука ће бити достављена свим учесницима Јавног позива. 
           Лица за контакт: Драган Благојевић,  контакт телефон: 036/321-687,                                                                                 
                                           e-mail: office@sportskicentarkv.co.rs 
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