
ПОДАЦИ ЗА ДОПУНУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  

Одмаралишта Златибор 

 

Одмаралиште Златибор је објекат структуре П+1+Пк, нето површине 269,61 m², у 

улици Јованке Јевтановић бр.9, на КП број 4577/209 део 1, Л.Н.бр.1097 КО Чајетина, 

удаљено на око 200 m од центра Златибора. Објекат је репрезентативног изгледа, у 

целости опремљено намештајем и уређајима, интернет везом, ТВ сигналом и пратећом 

инфраструктуром.  

 

Објекат се састоји од:  

- ходника са степеништем, површине 17,50 m², 

- вешернице са котларницом, површине 9,00 m²,  оптрмљене са: машином за прање 

веша, машином за сушење веша,  ваљком за пеглање, комплетима постељина за све 

апартмане и електричним котлом за централно грејање.  

- Апартманом број 1, у приземљу, за две особе, површине 30,41 m², који има ходник, собу 

опремљену  кожним троседом на расклапање, две фотеље, клуб сточић, ТВ апарат, 

опремљену кухињу,   купатило и терасу површине 9,96 m², са гарнитуром за седење; 
- Апартманом број 2, у приземљу, за четири особе, површине 40,08 m² који има ходник, 

спаваћу собу опремљену француским лежајем, ТВ апаратом, дневну собу опремљену 

кожним троседом на расклапање, двема фотељама, клуб сточићем и ТВ апаратом,  

опремљену кухињу, санитарни чвор и терасу површине 13,60 m², са гарнитуром за седење; 

- Апартманом број 3, на првом спрату, за две особе, површине 30,41 m² који има ходник, 

спаваћу собу опремљену француским лежајем, ТВ апаратом, дневну собу опремљену 

кожним троседом на расклапање, двема фотељама, клуб сточићем и ТВ апаратом,  

опремљену кухињу, санитарни чвор и терасу површине 8,40 m², са гарнитуром за седење; 
- Апартманом број 4, на првом спрату, за четири особе, површине 40,08 m² који има ходник, 

спаваћу собу опремљену француским лежајем, ТВ апаратом, дневну собу опремљену 

кожним троседом на расклапање, двема фотељама, клуб сточићем и ТВ апаратом,  

опремљену кухињу, санитарни чвор и терасу површине 6,00 m², са гарнитуром за седење; 

- Апартманом број 5, у поткровљу, за две особе, површине 58,17 m² који има два ходика, 

дневну собу са  столом за састанке, 13 кожних столица, радним столом, ТВ апаратом, две 

кожне фотеље, клуб сточић, спаваћу собу са француским лежајем и ТВ апаратом, 

опремљену кухињу, санитарни чвор и терасу површине 6,00 m², са гарнитуром за седење, 

и сви простори су, сходно својој намени, опремљени ормарима, комодама, гардероберима и сл. 

 

 

Око објекта је уређено двориште али исто није предмет закупа, тако да се на земљишту 

око објекта, на парцели број 4577/209 КО Чајетина могу користити само саобраћајнице 

за приступ објекту и на земљишту се не смеју постаљати објекти привременог типа, 

киосци и слично. 
 

 

 

У наставку су дате слике објекта и просторија.  

 



            
 

 

          
 

 

          
 



          
 

 

         
 

 

                            
 

 

 


