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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД  
Београд, Македонска 42 

Тел. 3220-721; Факс: 3227-067 
                    www.starigrad.org.rs 

 
 
Комисија Већа Градске општине Стари град, у вези са одредбама Одлуке о постављању привремених 
објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда", број 17/15,43/15,71/15 и 126/16), 
и Планом постављања привремених објеката на подручју градске општине Стари град („Службени лист 

града Београда", број   94/16), на основу Закључка Већа I 03 број 020-3-27/18 од 01.02.2018. године,   
расписује        
 

К О Н К У  Р С 
 

за одређивање корисника места за постављање једног привременог објекта – киоска, на локацији број 
20 – Француска улица на углу са улицом Браће Југовића, испред зграде број 5 у Београду – подручје градске 
општине Стари град, са роком постављања до 08.10.2021. године. 

Локација, објекат на локацији, тип, величина и намена, као и општи и посебни услови, под којима ће бити 
извршен одабир корисника локације, садржан је у Конкурсној документацији. 

Конкурсна документација се може преузети у канцеларији број 15 на првом спрату зграде Општине, у 
Ул. Македонска број 42,  радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од 
дана објављивања Конкурса, или са сајта Градске општине Стари град - www.starigrad.org.rs  

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијску скицу објекта, у 

просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у 
улици Македонска број 42, соба број 97 на V спрату. 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом, 
Одлуком и Правилима из конкурсне документације. 

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом 
пошиљком),  у року од  8    дана од дана објављивања конкурса, у дневном листу „Данас“.  

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА 
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са назнаком „пријава на конкурс за киоск“. 

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа градске општине, која ће одабир корисника места 
извршити између пријава које испуњавају услове конкурса, на основу усменог јавног надметања,  и то 
искључиво на основу највишег понуђеног износа. 

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се дана           
19.02.2018. године, са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град,  у улици  Македонска број 
42, у Малој сали на првом спрату.  

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног 
надметања, израдити писмени отправак одлуке и доставити је учесницима поступка. 

                                        
Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3225791. 
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   ПРИЛОГ 2. 
 
 

 
 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСАКА,  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

 

БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ ИЗ ПЛАНА  
И ОПИС МЕСТА ЛОКАЦИЈА 

ТИП ВЕЛИЧИНА НАМЕНА ПОЧЕТНА  
ЦЕНА 

(на месечном 

нивоу) 

20. Француска улица на углу са 
улицом Браће Југовића, испред 

зграде бр. 5 

НБК  15 С-А П=6,5 м2 трговина 40.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                        ПРИЛОГ 3. 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Комисији за спровођење конкурса 
 

Б е о г р а д 

Македонска 42. 
 

По  конкурсу који је расписала Комисија Већа градске општине Стари град у Београду, за 
постављање привременог објекта – киосака на јавој површини на територији градске општине 

Стари у дневном листу „ Данас “, дана  05.02. 2018. године,  подносим    

 
П Р И Ј А В У 

 

за локацију број 20 -  Француска улица на углу са улицом Браће Југовића, испред зграде бр. 5 у 

Београду – подручје градске општине Стари град, 
                                                                                                                                                                                            

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ: 
 

________________________________________________________________________ 
(Име и презиме  физичког лица или предузетника, назив правног лица) 
 

________________________________________________________________________ 
(број личне карте и ЈМБГ – за физичко лице, број решења о упису код Агенције за привредне регистре и матични број - 

за предузетнике и правна лица   ) 
 

________________________________________________________________________ 
(адреса, односно седиште) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(особа за контакт,  број телефона/факса, односно е-mail) 

 
Уз пријаву достављам (означити документ који се доставља): 

- решење о упису привредног субјекта у регистар број ________________ од__________ 
- решење  о одређивању матичног и ПИБ броја 
- уговор са банком о отварању рачуна 
- лична карта (само за  предузетнике) 
- доказ о уплати депозита 
- докази о испуњавању услова из тачке 5. став 1 алинеја 2-5, Правила 

 
Подношењем ове Пријаве 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да сам сагласан-а са Правилима за спровођење поступка одабира корисника под којима се спроводи 

Конкурс за одређивање корисника места за постављање покретних привременог објекта - киоска, на 
подручју градске општине Стари град, а који су саставни део Конкурсне документације. 
 
У Београду, 
 
______________2018.                                    
                                   _________________________________ 

      (потпис подносиоца пријаве, односно за предузетнике и  
                                                                           правна лица потпис одговорног лица и печат) 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОГ 4. 
 

ПРАВИЛА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА КОРИСНИКА И O НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЛОКАЦИЈА НА 

КОЈИМА СУ ПОСТАВЉЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ 
 
Правни основ 

Тачка 1. 
 

Правни основ за спровођење Конкурса је Одлука о постављању привремених објеката на територији града 
Београда („Службени лист града Београда", број 17/15,43/15,71/15 и 126/16), и План постављања 
привремених објеката на подручју градске општине Стари град („Службени лист града Београда", број 
94/16) као и елаборат са микролокацијским скицама објеката. 

 

Рок на који се објекат поставља 

Тачка 2. 

 
Привремени објекат - киоск, се поставља на период до истека важења Плана постављања привремених 
објеката на подручју градске општине Стари град, односно до 08.10.2021. године. 
 
Врста и намена објеката 

Тачка 3. 
 

На локацији из Прилога 2. ове Конкурсне документације може се поставити привремени објекат типа НБК  

15 С-А, величине П=6,5 м2. 
 

Намена привременог објекта чије је постављање предмет ових Правила је трговина, под којом се  
подразумева продаја робе на мало: часописа, штампе, дуванских производа, пића и кондиторских 
производа у оригиналном фабричком паковању, папирне галантерије, играчака, цвећа, прибора за личну 
хигијену, телефонских картица и карата за јавни градски превоз и других сличних производа.  

Радно време привремених објеката 

Тачка 4. 
 

За привремене објекате - киоске, утврђује се максимално радно време, и то тако што могу да раде сваког 
дана од 00,00 сати до 24,00 сата, у складу са Одлуком о радном времену занатства и трговине на 
територији града Београда ("Сл. лист града Београда", број 31/13, 22/14 и 82/15). 
 
Ко има право учешћа 

Тачка 5. 
 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која имају: 
-  регистровану делатност, 
- запошљавају лица са инвалидитетом 
- имају годишњи бруто приход у  2016. години, преко 4 милијарде динара, 
- имају више од 500 запослених, 
- баве се делатношћу  из тачке 3. став 2. ових Правила, дуже од 10 година. 

 
Услови из претходног става морају бити кумулативно испуњени. 
 

Подношење пријава 

Тачка 6. 
 

Пријава на конкурс се подноси за сваку локацију посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне 
документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42. 
 
Један учесник може поднети само једну пријаву. 

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе градске 
општине, у року од  8   дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Данас“ . 



 

 

Пријава се попуњава писаћом машином, или хемијском оловком, штампаним словима, читко, без исправки.  

Тачка 7. 
 

Уз пријаву, учесник конкурса дужан је да достави: 
 доказ о уплати депозита у висини троструког почетног износа, одређеног у табели из Прилога 2.  
Уплату депозита може да изврши само подносилац пријаве на конкурс, а уплата депозита од лица које није 
подносилац пријаве, неће бити прихваћена и таква пријава сматраће се неуредном и неће се разматрати, 
 решење о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне регистре, којима је 
као претежна делатност уписана трговина,  
 доказ о запошљавању лица са инвалидитетом . 
 доказ о укупном броју запослених, 
 доказ о укупном бруто приходу у 2016. години, 
 доказ о дужини бављења делатношћу, 
 решење или други акт о одређивању матичног и ПИБ броја, 
 уговор са банком о отварању рачуна, 
 лична карта (само за  предузетнике), 
 доказ о поседовању објекта чија је величина и тип утврђена у прилогу 2. Конкурсне документације.  
 
Докази уз пријаву се достављају у неовереним фотокопијама, а податке о подносиоцима пријаве из 
поднетих доказа, Комисија ће проверавати преко сајта Агенције за привредне регистре и код других 
надлежних органа. 

Одбацивање и одбијање пријава 

Тачка 8. 
 

Неблаговремене, нечитке, и нејасне пријаве,  Комисија ће посебним актом одбацити.  
 
Пријаве за које  Комисија утврди, да не испуњавају услове конкурса, биће посебним актом одбијене, уз 
навођење разлога за одбијање.  

Против аката којима су пријаве одбачене или одбијене, може се поднети приговор Већу градске општине, у 
року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

Враћање депозита 

Тачка 9. 
 

Уплаћени депозит, по пријавама које су одбачене или одбијене, умањен за 3%, биће враћен уплатиоцу 
најкасније у року од 8 дана од дана одржаног усменог јавног надметања.  
 
По пријавама  од којих подносилац пријаве одустане, уплаћени депозит се не враћа. 

Учесницима конкурса који не буду одређени за кориснике места за постављање одређеног објекта, депозит 
без умањења, биће враћен најкасније у року од 8 дана од дана када је одлука комисије о избору постала 
коначна. 

Учесницима конкурса који буду одабрани за корисника локације уплаћени депозит се урачунава у 
излицитирани износ.  

Поступак избора корисника 

Тачка 10. 
 

Избор корисника места за постављање одређеног објекта, извршиће Комисија за спровођење конкурса, и то 
искључиво на основу највишег понуђеног износа, за одређени објекат на одређеној локацији, постигнут у 
поступку усменог јавног надметања.  
 
Поступак усменог јавног надметања ће бити спроведен у згради општине Стари град,  у улици  Македонска 
број 42, у Малој сали на првом спрату 19.02. 2018. године, са почетком у 10 часова.  

Учесници конкурса неће бити посебно позивани на поступак усменог јавног надметања, а недолазак на 
поступак ће се сматрати одустанком од даљег учешћа на конкурсу. 

У поступку усменог јавног надметања за одређени објекат на одређеној локацији могу учествовати само 
регистровани учесници. 

Регистрација учесника 



 

 

Тачка 11. 
 

Регистрација учесника у поступку јавног надметања извршиће се непосредно пред почетак усменог јавног 
надметања. 
 
Учесници конкурса су дужни да приликом регистрације, приложе лични документ ради провере идентитета.  

Представници правних лица и предузетника (уколико нису уписани у регистар као овлашћени представници 
или власници), дужни су да приложе и оверено специјално пуномоћје за учествовање на предметном 
усменом јавном надметању, издато после датума расписивања конкурса.  

Физичко лице може заменити само лице са специјалним пуномоћјем (овереним у суду или пред надлежним 
органом управе), за учествовање на предметном усменом јавном надметању, издато после датума 
расписивања конкурса. 

Регистроваће се само подносиоци благовремених и уредних пријава који испуњавају опште и посебне 
услове, што ће Комисија унети у записник о усменом јавном надметању.  

Уколико се подносиоци пријава не региструју за учешће у поступку, сматраће се да су одустали од даљег 
учешћа у поступку. 

Уколико нема регистрованих учесника за одређени објекат на одређеној локацији, записник се неће 
сачињавати. 

Поступак усменог јавног надметања 

Тачка 12. 
 

Лицитациони корак (износ за који се повећава претходна понуда), у поступку усменог јавног надметања, 
утврђује се у износу од 10.000 динара. 
 
Учесници лицитације, лицитирају тако што на позив водитеља лицитације да се изјасне о прихватању 
почетног износа и сваког наредног лицитационог корака подижу таблице које добијају при регистрацији.  

Комисија сачињава записник о току усменог јавног надметања за сваку локацију посебно, у који се уписују 
чињенице везане за сам ток надметања и који потписује председник Комисије. 

По један примерак записника се уручује сваком учеснику у поступку. 

Доношење одлуке 

Тачка 13. 
 

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног 
надметања, сачинити писмени отправак одлуке о избору корисника места за постављање привременог 
објекта, и доставити их изабраном кориснику. 
 

Тачка 14. 
 

На спроведени поступак одабира корисника и на одлуке Комисије о одређивању корисника места за 
постављање одређеног објекта, може се уложити приговор Већу градске општине, у року од 8 дана од дана 
одржане јавне лицитације или пријема обавештења, односно одлуке о избору.  
 
На захтев учесника конкурса, Комисија је дужна да учесницима  пре подношења приговора, на њихов 
захтев омогући увид у конкурсни материјал за предметни објекат. 

Одлука Већа градске општине, донета по приговору, је коначна, и против исте се не може водити управни 
спор али се може водити поступак пред редовним судом опште надлежности.   

Начин плаћања излицитираног износа 

Тачка 15. 
 

Одабрани корисници, излицитирани месечни износ ће уплаћивати на рачун општине месечно, на основу 
испостављања фактуре, након постављања објекта. 
 
Корисник је дужан да по уручењу Одлуке, достави гаранцију пословне банке, или  бланко соло сопствену 
меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и доказом о регистрацији менице код 
НБС, или друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује финансијко 
пословање, која гласе на износ троструке висине месечног излицитираног износа, или исти износ уплати на 



 

 

депозитни рачун општине, као средство обезбеђења  уредног измирења обавеза плаћања. Кориснику који 
уплати средства на рачун општине, уплаћени износ ће се урачунати у последње три месечне обавезe. 
 
Уплаћени депозит се урачунава у дуговани износ. 

Корисници локација су дужни да своје месечне обавезе редовно измирују. У случају кашњења са уплатама  
два месеца узастопно, дуговани износ биће  наплаћен из средстава обезбеђења. 

Излицитирани месечни износ ће бити усклађиван,  по истеку сваке године коришћења локације, уколико 
инфлација на годишњем нивоу буде већа од 5%, за цео износ инфлације, а по објављивању званичног 
податка о висини инфлације у претходној години.  

О измени висине месечне обавезе, настале усклађивањем, Општина ће писмено обавестити корисника 
приликом првог фактурисања новог износа. 

Између корисника и Општине ће бити по коначности Одлуке, закључен посебан уговор којим ће се у складу 
са условима из ове Тачке, регилисати питања везана за начин плаћања излицитираног износа, обезбеђење 
за случај неуредног измирења обавеза, начин усклађивања висине излицитираног износа са кретањем 
инфлације, по годинама коришћења, као и последице неуредног измиривања обавезе плаћања 
излицитираног износа.  
 

Доношење одобрења 

Тачка 16. 
 

На основу коначне одлуке о избору корисника места за постављање одређеног објекта, Одељење за 
комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град, доноси одобрење за постављање 
привременог објекта, у форми  Решења. 
 
Саставни део решења је оверена скица простора са уцртаним покретним привременим објектом у размери 
1:50 или 1:100, на коју су сагласност дале организационе јединице Градске управе надлежне за послове 
саобраћаја и послове урбанизма, а по потреби и надлежних јавних комуналних предузећа, а код простора 
од културно историјског значаја који су проглашени за културна добра и сагласност надлежне установе за 
заштиту споменика културе.  

 Тачка 17. 

 
Корисници објеката постављених на локацијама на основу Решења комуналног органа по овом конкурсу, 
дужни су да објекат користе и делатност обављају у складу са одредбама Одлуке, ових Правила и Решења. 

 
Кориснику није дозвољено да било којим правним послом или основом, омогући другом физичком или 
правном лицу коришћење места за које му је издато одобрење. 
 
 

Тачка 18. 
 

Постављање покретних објеката (конзерватори за сладолед и расхладне витрине), је предмет посебног 
поступка, који може покренути корисник посебним захтевом, на основу Плана постављања ових објеката и 
под условима које пропише надлежни орган Општине, а у складу са одредбама Одлуке о постављању тезги 
и других покретних привремених објеката на територији града Београда. 
Уз привремени објекат и на привременом објекту могу се постављати средства оглашавања, у складу са 
одредбама Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Сл лист града Београда“ 29/2007, 34/2009 
и 16/2010), што је предмет посебног поступка, који може покренути корисник посебним захтевом, под 
условима које пропише надлежни орган Општине, а у складу са одредбама Одлуке. 

У случају поступања корисника супротно одредбама о постављању покретних објеката из става 1. ове Тачке  
надлежно Одељење ће предузети мере комуналног надзора, и  уклонити објекат. 

 
Тачка 19. 

 
Против решења којим се одобрава привремено заузеће јавне површине постављањем привременог објекта, 
може се уложити жалба Већу Градске општине Стари град, у року од  15  дана од дана уручења решења. 
 
 

М.П. 



 

 

 
 

ПРИЛОГ 5. 
 
 

УГОВОР  

О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПОВОДОМ ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА 

 
Закључен у Београду, дана    2018. године, између: 

 
1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, Београд, улица Македонска број 42, коју заступа   

____________________________________________ (у даљем тексту: Општина) 

         
 

2. ________________________,из _______________________,улица________________ кога/ју 
заступа _________________________________(у даљем тексту: Корисник) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Комисија Већа градске општине, по спроведеном конкурсу, објављеном дана              

.2018. године,  донела Одлуку број    од        2018. године, којом је у складу са Одлуком о 
постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града 

Београда", број 17/15,43/15,71/15 и 126/16), Планом постављања привремених објеката 

на подручју градске општине Стари град („Службени лист града Београда", број 94/16), 
утврдила право Корисника на постављање привременог објекта – киоска; 

- да је начин избора корисника извршен на основу јавне лицитације, у којој је корисник 
понудио износ за предметну локацију од _____   динара месечно; 

- да је корисник приликом учешћа на конкурсу прихватио Услове под којима је поступак 
спровођен; 

- да је Одлуком предвиђена обавеза закључења посебног уговора. 

 
Уговорне стране своје међусобне односе уређују на следећи начин: 

  
Члан 1. 

Општина уступа Кориснику право да на локацији број 20 - улица Француска на углу са улицом 

Браће Југовића, испред зграде бр. 5 у Београду – подручје градске општине Стари град, постави 
један привремени објекат - киоск типа НБК  15 С-А, површине 6,5 м2, и да локацију користи 

почев од 01.03.2018. године, до 08.10.2021. године, односно до престанка важења Плана, у 
складу са одредбама Одлуке којом му је локација додељена, и решења надлежног комуналног 

органа. 
 

Члан 2. 

Корисник се обавезује да  на рачун Градске општине Стари град, број 840-1007804-12, сврха 
уплате: „уплата по конкурсу за киоск на локацији број 20“ , почев од 01.03.2018. године, па до 

истека рока из члана 1. овог Уговора, месечно уплаћује износ излицитиран у конкурсном 
поступку, од ________ динара, у који је укључен и порез на додату вредност, на основу фактуре 

коју испоставља Служба Општине, до 5. у месецу за претходни месец, са роком уплате од 5 дана 

од пријема фактуре. 
 

Излицитирани месечни износ из претходног става, биће усклађиван,  по истеку сваке године 
коришћења локације, уколико инфлација на годишњем нивоу буде већа од 5%, за цео износ 

инфлације, а по објављивању званичног податка о висини инфлације у претходној години, без 

посебне сагласности Корисника.  

О измени висине месечне обавезе, настале усклађивањем из претходног става, Општина ће 
писмено обавестити корисника приликом првог фактурисања новог износа. 



 

 

Уплаћени депозит за учешће на конкурсу, Кориснику се може, на његов захтев, урачунати у 

месечне обавезе. 
Члан 3. 

Корисник је  дужан да у року од 5 дана од дана закључења овог Уговора, депонује код Службе 

Општине, гаранцију пословне банке, или бланко соло сопствену меницу са меничним 
овлашћењем, картоном депонованих потписа и доказом о регистрацији менице код НБС, или 

друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује финансијко 
пословање, која гласе на износ троструке висине месечног излицитираног износа, или исти износ 

уплати на депозитни рачун општине, као средство обезбеђења уредног измирења обавеза 
плаћања, или депозит за учешће на конкурсу остави као средство обезбеђења плаћања  

Уколико корисник уплати средства на рачун општине, или депозит остави као средство 

обезбеђења, уплаћени износ се може урачунати у последње три месечне обавезe. 

У случају да корисник не поступи у складу са ставом један овог члана у остављеном року, уговор 

се има сматрати раскунутим.  

 

Члан 4. 

 
У случају да корисник касни са уплатама из члана 2. став 1. овог Уговора,  два месеца узастопно, 

дуговани износ биће наплаћен из средства обезбеђења. 

Уколико Корисник након кашњења жели да настави са коришћењем локације, дужан је да 

достави Општини, ново средство обезбеђења плаћања. 

Уколико Корисник не поступи у складу са претходним ставом, Општина ће предузети мере на 
уклањању објекта са додељене локације, а уколико средства обезбеђења нису довољна за 

намирење укупног потраживања Општине, по основу коришћења локације, Општина ће 

покренути редован поступак принудне наплате. 

По истеку рока на који је локација додељена, или у другим случајевима престанка коришћења 
локације од стране Корисника, Служба Општине је дужна да Кориснику врати средство 

обезбеђења. 

Члан 5. 

 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 
Члан 6. 

 
Све евентуалне спорове који произађу из овог Уговора, уговорне стране ће решавати мирним 

путем, а у случају да до споразума не дође, уговорне стране прихватају надлежност стварно 

надлежног суда у Београду. 
 

Члан 7. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два). 

 

 
За ОПШТИНУ                                                        За КОРИСНИКА 

 
______________________ ___________________ 

     презиме и име                    презиме и име   
 


