
Република Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Број:06-212/18-01 

20.06.2018. године 

Љ у б о в и ј а 

 

  На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављањаљ и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавн ог надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ 16/2018) и Одлуке 

председника општине Љубовија бр. 06-212/18-01 од 20.06.2018. Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања – лицитације дана 20.06.2018. године расписује: 

 

О  Г  Л  А  С 

о јавном надметању за давање у закуп нумерисаних места на фудбалским теренима 

ФК „Дрина“ Љубовија за дане 13. и 14. јул 2018. године  

- „Дринска регата 2018“ - 

 

1. Општина Љубовија у поступку јавног надметања нуди за давање у закуп за дане 13.  

и 14. јул 2018. године  - током традиционалне манифестације „Дринска регата“  

2018. године на фудбалским теренима ФК „Дрина“ на делу где се одржавају 

концерти: 

- 6 (шест) нумерисаних места за точење - продају пића која омогућавају 

постављање шанка,  по две точилице за пиво и фрижидере са другим пићима 

појединачне површине 10 м
2
 који се налазе на помоћном терену тзв. „Игралиште 

ФК Чобанче“ - право на точење, односно право на продају пића се  односи само на 

тај простор дефинисан металном оградом и не обухвата друге делове спортских 

терена ФК Дрина. 

 

2. Јавно надметање за давање у закуп напред наведених нумерисаних места одржаће 

се у среду 27. јуна 2018. године у сали на трећем спрату зграде општине Љубовија, 

Војводе Мишића 45 са почетком у 14,00 часова. 

 

3. Положај и скица нумерисаних места се могу видети на интернет страници општине 

Љубовија www.ljubovija.rs у делу где буде објављен овај оглас, као и на Огласној 

табли општине Љубовија у приземљу зграде општине Љубовија ул. Војводе 

Мишића бр. 45. 

 

4. Предмет јавног надметања је свако нумерисано место појединачно и нумерисана 

места се нуде по реду од редног броја 1 до редног броја 6. 

 Почетна цена за свако нумерисано место појединачно износи 85.000,00 динара, а 

лицитациони корак износи 5.000,00 динара. 

 

5. Пријаве се могу поднети за свако од нумерисаних места појединачно, за више 

нумерисаних места или за свих 6 нумерисаних места.  

 

http://www.ljubovija.rs/


6. Сви заинтересовани учесници су дужни да до момента почетка јавног надметања – 

лицитације на жиро рачун депозита општине Љубовија бр. 840-281740-69 са 

позивом на број 97-09062 уплате износ од по 60.000,00 динара за свако нумерисано 

место за чије лицитирање се пријављјују. 

 У пријави навести текући рачуна на који ће бити извршен повраћај депозита у 

случају да понуђач не успе у лицитацији. 

 Обилазак локације је предвиђен за 25.06.2018. године у 10,00 х. 

 

7. Право учешћа на јавном  надметању – лицитацији имају активна правна лица и  

предузетници који испуњавају следеће услове: 

- да су регистровани за вршење угоститељских услуга најмање три године од дана 

оглашавања лицитације; 

- да имају најмање  5 радника запослених на неодређено време; 

- да им у претходна два месеца рачун није био у блокади и 

- да  су у 2017. години остварили промет преко рачуна од најмање 3.000.000,00 

динара. 

 

8. Уз пријаву са означењем нумерисаних места за чије лицитирање се пријављује и 

доказа о уплати депозита, сваки од учесника је дужан да достави и: 

 - Извод из Агенције за привредне регистре (АПР); 

 - Потврду о издатом ПИБ-у;  

 - Потврду пословне банке да му рачун преко кога послује није био у блокади 

претходна два месеца, 

 - Доказ о оствареном промету преко текућег рачуна од најмање 3.000.000,00 

динара у 2017. години. 

 

9. Предаја пријава и остале потребне документације за учешће у поступку јавног 

надметања – лицитације ће се вршити на писарници Општинске управе општине 

Љубовија   од дана објављивања Огласа до 26. јуна 2018. године у 13,00 часова. 

 На јавном надметању – лицитацији сваки од учесника ће добити свој број према 

редоследу пријављивања на овај Оглас. 

 

10. Јавно надметање – лицитације ће се вршити за свако нумерисано место 

појединачно од редног броја 1. до редног броја 6. давањем -  истицањем понуда. 

 Нумерисано место ће се дати у закуп оном понућачу који понуди највишу цену за 

закуп појединачног места. 

 На овако донету Одлуку комисије незадовољни понуђач има право приговора на 

ток поступка, одмах на самом јавном надметању – лицитацији. Комисија ће одмах 

размотрити приговор и донети одлуку по њему. Одлука Комисије је коначна.   

 

11. Комисија је дужна да Одлуке о избору најповољнијих понуђача за свако од 

нумерисаних места  појединачно, донесе најкасније до 14 часова 28. јуна 2018. 

године. 

 

12. Уговори са најповољнијим понуђачима ће бити закључени 29. јуна, а понуђачи са 

којима се закључује уговор су дужни да пре закључења уговора приложе следеће: 



 - доказ о уплати износа на рачун општине Љубовија који заједно са 

уплаћеним депозитом чини излицитирани износ.  

 - две оверене  бланко сопствене менице са меничним овлашћењима које ће 

бити попуњене по упутству закуподавца. 

 

13. Уколико неки од учесника који су успели у лицитацији не испуни своје обавезе из 

12. овог огласа, односно уколико не потпише уговор 29.06.2018. одмах ће бити 

заказано ново јавно надметање – лицитација за нумерисано место за које није 

закључен уговор за 01.07.2018 у 12,00 часова са учесницима који нису успели у 

јавном надметању 27.06.2018. 

Учесницима јавног надметања – лицитације који излицитирају једно или више 

нумерисаних места, а не уплате излицитирани износ депозит се не враћа. 

Учесницима јавног надметања – лицитације који нису успели у јавном надметању – 

лицитацији износ депозита ће бити враћен  до 6. јула 2018. године. 

 

14. Обавеза сваког од закупаца нумерисаних места је да на месту које је закупио има 

фискалну касу и да сав промет евидентира преко фискалне касе, као и да купцима 

издаје фискалне рачуне за робу коју им је продао. 

 

15. Обавеза сваког од закупаца нумерисаних места је да на манифестацији „Дринска 

регата 2018“ искључиво точи и продаје пиво  из асортимана произвођача „Carlsberg 

Srbija“ д.о.о. Челарево који помаже реализацију регате. 

 

 

16. Општина Љубовија обезбеђује прикључак на електро мрежу на једном месту 

(привремени прикључак за сва точећа места) и не обезбеђује каблове за развођење 

електричне енергије од привременог прикључка до точећих места. 

 

 

17. Сва додатна обавештења  у вези овог Огласа се могу добити на тел. 015 561 411 или 

упитом на мејл адресу: zakup.regata@ljubovija.rs. 

 

 

 

 

О П Ш Т И Н А     Љ У Б О В И Ј А 
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