
 
 
 На основу члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (,,Сл.гласник РС“ број 16/2018), члана 12. став 1. Одлуке о 
постављању монтажних објеката на територији града Лознице (“Службени лист града 
Лознице”, бр. 10/18 и 21/19), Програма постављања монтажних објеката на површинама 
јавне намене на подручју града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у закуп 
(“Службени лист града Лознице”, бр. 10/19), Решења Градског већа Града Лознице број 06–6-
2/20-II од 25.02.2020.године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп локација на 
површинама јавне намене у граду Лозници ради постављања монтажних објеката (даље: 
Комисија), дана 28.02.2020. године, расписује следећи 
 

О Г Л А С 
 о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп 

непокретности у јавној својини Града Лознице 
 
 

 I Град Лозница расписује јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у 
закуп локација на површинама јавне намене у граду Лозници ради постављања монтажних 
објеката на период до 5 година  на следећим локацијама: 
 

Ред.
број 

Локација за постављање киоска Број К. П.

Број 
локације 

из 
Програма

Почетна цена закупа на 5 
година у динарима, за 
површину од 5,25 м2 

1. 
Вере Благојевић 

(стара зелена пијаца) 
5212/2 Лок. 1 92.573,06 

2. 
Трг Јована Цвијића 

(код СДК) 
5334 Лок. 1 185.149,12 

3. 
Трг Јована Цвијића 

(код СДК) 
5334 Лок. 3 185.149,12 

4. 
Трг Јована Цвијића 

(школски парк-ек.школа) 
5351 Лок. 1 138.859,87 

5. 
Трг Јована Цвијића 

(школски парк-ш.центар) 
5351 Лок. 2 138.859,87 

6. 
Улица Војводе Мишића 

(код зелене пијаце) 
9076 Лок. 2 138.859,87 

7. 
Гимназијска улица 

(код банке) 
5295 Лок. 1 138.859,87 

8. 
Гимназијска улица 

(код банке) 
5295 Лок. 2 138.859,87 

9. 
Трг Вука Караџића 

(аут. станица) 
5170 Лок. 3 138.859,87 

10. 
Трг Вука Караџића 
(градска апотека) 

5170 Лок. 2 138.859,87 



11. 
Трг Вука Караџића 

(код моста) 
5170 Лок. 1 138.859,87 

12. 
Трг Вука Караџића 

(преко пута таксиста) 
5170 Лок. 2 138.859,87 

13. 
Угао Бул Д. Обрадовића и С. Пенезића 

(кружни ток) 
4983 Лок. 1 92.573,06 

14. 
Улица С. Пенезића 

(код моста) 
4983 Лок. 1 92.573,06 

15. 
Угао Светог Саве и 

Д. Обрадовића 
5081 Лок. 1 138.859,87 

16. 
Улица Војводе Путника 

(код паркинга лево) 
3558/9 Лок. 2 138.859,87 

17. 
Улица Војводе Путника 

(код паркинга десно) 
3560/1 Лок. 4 138.859,87 

18. 
Улица Војводе Путника 

(тротоар) 
11949/1 Лок. 5 138.859,87 

19. 
Улица Војводе Путника 

(код таксиста) 
3582 Лок. 1 138.859,87 

20. 
Стадион ФК Лозница 

(код болнице) 
3723/2 Лок. 4 74.058,46 

21. 
Улица Патријарха Павла 

(Лагатор) 
3481/1 Лок. 1 92.573,06 

22. 
Улица Патријарха Павла 

(Лагатор) 
3481/1 Лок. 2 92.573,06 

23. 
Улица Патријарха Павла 

(Лагатор) 
3481/1 Лок. 3 92.573,06 

24. 
Угао Патријарха Павла и Проте 

Игњата Васића 
(Лагатор) 

3481/1 Лок. 1 92.573,06 

25. 
Улица Маршала Тита, 

Бања Ковиљача 
550/4 Лок. 3 185.149,12 

 
Прецизне локације су дефинисане Програмом постављања монтажних објеката на 

површинама јавне намене на територији града Лознице за које се расписује јавни оглас ради 
давања у закуп (“Службени лист града Лознице”, бр. 10/19). 

 
 II  Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања овог Огласа  
на сајту града и у локалним медијима. Понуде доставити (препорученом поштом или лично) 
у затвореној коверти на којој је назначено на коју се локацију односи, а на полеђини коверте 
навести назив/име и презиме подносиоца понуде са адресом и контакт телефоном и са 
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Град Лозница, за  Комисију за спровођење поступка 
давања у закуп локација на површинама јавне намене у граду Лозници ради постављања 
монтажних објеката, Карађорђева бр. 2. 
 Благовременом понудом сматраће се све понуде које се приме до 14:00 часова 
12.03.2020. године. 
 Комисија ће јавно отварање приспелих понуда обавити дана 13.03.2020.године у 12:00 



часова у просторијама Градске управе Града Лознице, Карађорђева бр. 2, Скупштинска сала. 
 Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 10% од почетног износа 
закупнине уплатом на  рачун Града Лознице број: 840-193804-37. 
 Заинтересована лица могу извршити увид у документацију сваког дана од 10.00 часова 
до 12.00 часова на адреси Одељења за финансије и локалну пореску администрацију, улица 
Владе Зечевића 16, К3, Лозница. 
 Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене 
закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, 
Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана 
од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом 
закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити 
најповољнијег понуђача. Ако понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно 
ако су доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити 
избор најповољнијег понуђача. 
  Уговор о закупу се закључује у року од 3 дана по доношењу одлуке о давању у закуп 
непокретности, у супротном, за најповољнијег понуђача бира се следећи на листи понуђача 
коју саставља Комисија. 

Закупац плаћа поред излицитираног износа закупнине и накнаду за коришћење јавне 
површине. Висина накнаде за коришћење јавне површине утврђује се решењем Градске 
управе града Лознице – Одељење за финансије и ЛПА у складу са важећом Одлуком о 
накнадама за коришћење јавних добара на територији града Лознице. 
 Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам 
(7) дана од доношења Одлуке. 
 Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања 
писмених понуда је седам (7) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. Понуђачи у понуди обавезно наводе број рачуна на који ће се извршити повраћај 
депозита. 
 Понуда која се доставља обавезно садржи: ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА, ИЗНОС 
ЗАКУПНИНЕ КОЈА СЕ НУДИ, ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА, БРОЈ 
ЛИЧНЕ КАРТЕ, ЈМБГ; ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА, БРОЈ ЛИЧНЕ 
КАРТЕ, ЈМБГ, НАЗИВ РАДЊЕ, МАТИЧНИ БРОЈ; ЗА ПРАВНА ЛИЦА: НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, КОПИЈА РЕШЕЊА О УПИСУ ПРАВНОГ ЛИЦА У РЕГИСТАР КОД 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, КАО И ПУНОМОЋЈЕ ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАСТУПА ПОДНОСИОЦА 
ПРИЈАВЕ. 
 Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку 
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде биће одбачене. 
 За додатне информације можете се обратити на телефон 015/898-400. 
  
 
 
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 


