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ГРАДСКА УПРАВА 
Број:196/20-II  
Датум: 21.02.2020.год. 
Л о з н и ц а 
 
 
 На основу члана 12. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији 
града Лознице („Службени лист града Лозница“, број 20/2018 и 21/2019), Програма  
постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града 
Лознице. 
 
 

Ј А В Н И    О Г Л А С 
За доделу локација ради постављања монтажних објеката – тезги 

 
 

 Градска управа града Лознице расписује јавни оглас за прикупљање понуда 
ради доделе локација ради постављања монтажних објеката – тезги за уличну 
продају поводом празника 8. марта и то 25 локација на Тргу Вук Караџић у Лозници. 
 Саставни део овог огласа је ситуациони план са графичком и бројчаном 
обрадом локација за постављање уличних тезги. 
 На предметним локацијама могу се поставити тезге димензије 1 х 2 м. 
 Почетна цена за доделу локације износи 2.581,00 динара. 
 Предметне локације се закључују за период од 02.03.2020. године до 
08.03.2020. године. 
 Понуде за учешће на огласу се подносе у писаној форми Градској управи 
града Лознице до 27. фебруара 2020. године до 1000 часова. Отварање понуда 
биће обављено 27. фебруара 2020. године у 1200 часова. 
 
 Понуде могу поднети физичка, предузетници и правна лица. Исте се подносе у 
писаној форми у прописно затвореној коверти са видљивом ознаком на коју локацију 
се односи (назначени број локације) и позивом на овај оглас и предаје се 
непосредно Градској управи града Лознице или путем поште са назнаком „понуда – 
не отварати“. 
 
 Понуда мора садржати: 
 

1. Име и презиме – за физичко лице, назив привредног субјекта за правна 
лица и предузетнике; 

2. адресу, јединствен матични број грађана, односно матични број и ПИБ за 
правна лица и предузетнике; 

3. цену, односно висину закупнине за локацију. 
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Најповољнији учесници су они учесници који понуде највишу цену за доделу 

локације и са истим ће бити закључен уговор о закупу земљишта. 
 

Ближа обавештења у вези огласа, шематских приказа локација и сл. могу се 
добити у канцеларији број 7 стара зграда Градске управе града Лознице у времену 
од 0800 – 1500 часова и на број телефона 015/879-229. 

 
 
 
 

                                                                                    КОМИСИЈА 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

 
Радојка Станковић,с.р. 

 
 
 
                                                                                
 


