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На основу члана 67. став 1 тачка 10. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ број 6/19) и Извештаја комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у 

ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта од 15.03.2022. године, председник 

општине Сокобања, доноси :  
 

ОДЛУКУ  О  ИЗБОРУ  
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

БИРА СЕ као најповољнији у поступку јавног надметања за давање у закуп пословног простора 

монтажног објекат у ул. Светог Саве бр.43б, у Сокобањи понуђач: ДОО FLEXILUS Сокобања.ул. 

Душанова бр.42 Сокобања. 

Излицитирани износ месечне закупнине износи  253,89 еуро месечно у динарској противвредности 

еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС што је на дан доношења Одлуке о пкретању поступка давања 

у закуп износило 29.861,20 динара. 
 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача доставити учесницима на јавном надметању и објавити на 

сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 07.03.2022.године донета је Одлука о покретању  поступка давања у закуп пословног 

простора, у монтажног објекат у ул. Светог Саве бр.43б, у Сокобањи, број 361-6/2022. Истог дана 

расписан је и Јавни позив.. 
Рок за подношење пријава био је 14.03.2022.године до  10 часова. 

 

До истека рока за подношење пријава поднета  је 1 пријава и то: 
 

Ред. 
бр. 

 

 

Број понуде 
 

Назив и адреса 
 понуђача 

 

Датум 

подношења 

пријаве 
 

 

Време  
подношења  
пријаве 

 

1 397 ДОО  FLEXILUS Сокобања. 
ул. Душанова бр.42 Сокобања 

14.03.2022.год 9,45 сати 

 

Комисија је констатовала да је пријава учесника ДОО FLEXILUS Сокобања.ул. Душанова бр.42 

Сокобања, благовремена и потпуна.. 

Обзиром да је на јавном надметању био само један учесник комисија је констатовала да је износ по 

коме је пословни простор дат у закуп 29.861,20 динара месечно и то учеснику ДОО FLEXILUS 

Сокобања.ул. Душанова бр.42 Сокобања 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Понуђач који сматра да су му доношењем ове Одлуке повређена права, може да може да поднесе приговор 

Општинском већу општине Сокобања у року од 8 дана од дана дана пријема Одлуке.  
 

I Број: 361-6-3/2022 
У Сокобањи, 15.03.2022. године 
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
          Миодраг Николић.с.р.                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.sokobanja.ls.gov.rs/

