
Република Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Председник општине 

Број:06- 136/2017-01 

28.04.2017.године 

Љ у б о в и ј а 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) 

и члана 68. Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/08), 

члана 9.став.Одлуке о давању у закуп пословних зграда и просторија и утврђивању висине 

закупнине за пословни простор на територији општине Љубовија («Службени лист 

општине Љубовија», број 3/2002) и члана 1. Одлуке о давању у закуп пословног простора 

у Љубовији у улици Дринској Број:06- 136/2017-01 од 28.04.2017.године, Комисија  за 

споровођење поступка о давању у закуп пословног простора у Љубовији у улици Дринској 

објављује: 

 

 

                                                                 Ј А В Н И   О Г Л А С 

 

За учешће у поступку јавног надметања за издавање у закуп пословног простора, који се 

налази уз поростор за спортове -  фудбалско игралиште у Дринској улици у Љубовији. 

1. Овом одлуком утврђују се услови за давање у закуп пословног простора  у валсништву 

Општине Љубовија који се налази на локацији „Стадион“ уз поростор за спортове -  

фудбалско игралиште у Дринској улици у Љубовији, укупне површине од 150 м
2
 и састоји 

се од просторних целина : ресторан – сала, кухиња, остава, траса рестоерана, као и 

печењара површине 22,5 м и простор између тераси печењаре и мокри чвор , чији је 

валсник Општина Љубовија;
 

2. Наведни пословни простор се издаје на период од 5 година. Након истека периода на 

који је издат у закуп, исти  се може продужити . 

3. Право учешћа у поступку јавног надметања из тачке 1. овог огласа (у даљем тексту: 

Јавно надметање) имају сва правна и физичка лица  лице која су регистрована за обављање 

угоститељске делатности а у пословном простору се може обављати искључиво 

угоститељска делатност.  

4. Избор најповољније понуде у Јавном надметању извршићесе лицитацијом,  после – 

евидентирања учесника јавног надметања , на дан јавног надметања које ће се одржати 

08.маја 2017.године (понедељак) у 12,00 часова  
5. Одлука о избору најповољније понуде ће бити заснована на висини понуђеног износа  

једнократне месечне закупнине, при чему најмањи (почетни) износ једнократне месечне 

накнаде закупнине у понуди лица, која испуне услове из овог огласа, не може бити мањи 

од 150 EUR, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС , за сваки месец .  

6. Пријава за учешће у Јавном надметању из тачке 1. овог огласа (у даљем тексту: Пријава) 

врши се непосредним пријављавњем Комисији, на српском језику, у року од десет 

радних дана од дана објављивања Јавног огласа на интеренет – web. www.ljubovija.rs 

огласној табли, Општинске управе Општине Љубовија “, и то на адресу Општина 

Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, са назнаком: „Пријава за учешће у јавном надметању за 

издавањеу закуп пословног простора у улици Дринској“  

http://www.ljubovija.rs/


 Пријава се врши евидентирањем учесника непосредно пред отварање лицитације, 

08.маја 2017.године , до 12,00 часова када се Комисији  подноси и доказ о уплати износа 

депозита од 1000 ЕUR (хиљаду евра) у динарској противвредности по средњем курсу на 

дан уплате, на име депозита, на текући рачун  број: 840-281740-69 Општина Љубовија, ул. 

Војводе Мишића 45, са назнаком: „Депозит за учешће у јавном надметању за издавање у 

закуп пословног простора у улици Дринској“  

 

 Учесник на јавном огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај 

депозита ако у року од 5 дана од дана  достављања коначне одлуке  не закључи 

уговор о закупу пословног простора. 

7. Понуда – евидентирање  се врши у року од 10 дана од дана објављивања Јавног огласа 

на интеренет – web. страници www.ljubovija.rs и огласној табли, Општинске управе 

Општине Љубовија “, и то на адреси Општина Љубовија, Војводе Мишића 45. 

 

8 . Заинтересована лица могу се обратити Општинској управи Општине  Љубовија , и биће 

им омогућено разгледање просторија које се издају у закуп. 

Контакт особа задужена за давање информација од значаја за поступак Јавног надметања 

је Драган Павловић, телефон: 015 561 411.е-mail: dragan.pavlovic.pop@gmail.com 

Општинске управа , сваког радног дана од 08-15 часова. 

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                   Драган Павловић 
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