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КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА НА ТРГУ
НИКОЛЕ ПАШИЋА У БЕОГРАДУ, У ВРЕМЕНУ ОД 03. ДО 11. МАРТА 2012. ГОДИНЕ, У СКЛОПУ
АКТИВНОСТИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАЗНИКА „8. МАРТА - ДАНА ЖЕНА“, ПО
КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ «БЛИЦ», ДАНА 05.02.2012. ГОДИНЕ

У Београду
јануар 2012. године

С А Д Р Ж А Ј

ПРИЛОГ 1.
ТЕКСТ КОНКУРСА
ПРИЛОГ 2.
МИКРОЛОКАЦИЈСКА СКИЦА МЕСТА
ПРИЛОГ 3.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
ПРИЛОГ 4.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПРИЛОГ 1.

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, на основу Закључка већа I 03 број:020-3-31/12 од 19.02.2012. године,
на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 3/11-пречишћен
текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени
лист града Београда“, број 31/02-пречишћен текст,5/03,11/05,18/06, 61/09,24/10,10/11), расписује
КОНКУРС
за одређивање корисника места за постављање 58 тезги за продају цвећа на Тргу Николе Пашића у Београду,
у времену од 03. до 11. марта 2012. године, у склопу активности на обележавању међународног
празника „8. марта - Дана жена“.

Места за постављање тезги, почетни износи, као и услови, под којима ће бити извршен одабир корисника
садржани су у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град - www.starigrad.org.rs и у
Одсеку за послове већа и председника oпштине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број
17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у
дневном листу „Блиц“.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, и индивидуални произвођачи и одгајивачи
цвећа, који ће на тезгама продавати искључиво цвеће и пратећи асортиман.
Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у дневном листу „Блиц“.
Пријаве се подносе за сваки објекат на одређеном месту посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне
документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42. са назнаком: «конкурс

за тезге- НЕ ОТВАРАЈ» и ознаком, на коверти, броја места за које се пријава подноси.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат.
Избор корисника места извршиће Комисија за спровођење конкурса, у року од 5 дана од дана отварања понуда, и то
искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређено место, и о томе писмено известити учеснике конкурса
Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859.

ПРИЛОГ 3.
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Комисији за спровођење конкурса

Београд
Македонска 42.

ПРЕДМЕТ: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ ЗА

ПРОДАЈУ ЦВЕЋА НА ТРГУ НИКОЛЕ ПАШИЋА У БЕОГРАДУ

____________________________
назив локације

____________________
редни број места

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
___________________________________________________________________
(Име и презиме физичког лица, предузетника или 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)

Подношењем ове пријаве И З Ј А В Љ У Ј Е М да сам сагласан-а са УСЛОВИМА под којима се спроводи Конкурс за
одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама
у Београду – подручје општине Стари град, а који су саставни део Конкурсне документације.
У Београду,
______________2012. године
__________________________________________
(потпис подносиоца пријаве, односно за предузетнике
и правна лица потпис одговорног лица и печат)

ПРИЛОГ 4.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1.

Правни основ за спровођење Конкурса је Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката ("Сл.
лист града Београда", бр. 31/2002 - пречишћени текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 и 24/10,10/11), као и микролокацијска
скица објеката.

2.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, и индивидуални произвођачи и одгајивачи цвећа, који ће на
тезгама продавати искључиво цвеће и пратећи асортиман.

3.

Пријава на конкурс се подноси за сваки објекат или место на одређеној локацији посебно, на прописаном обрасцу из
Прилога 3. ове Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са
назнаком: «конкурс за тезге- НЕ ОТВАРАЈ» уз ознаку броја објекта, на коверти, за који је пријава поднета.
Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат на једном месту.
Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе.
Неблаговремене пријаве могу бити предмет разматрања само уколико нека од места остану упражњена након одабира
корисника по благовременим пријавама.
Пријава се попуњава писаћом машином, или хемијском оловком, штампаним словима, читко, без исправки.
Нечитке и нејасне пријаве, сматраће се неуредним и неће се разматрати.

4.

Понуде ће бити јавно отворене у згради општине Стари град, у Ул. Македонска бр.42, у Великој сали у приземљу, 17.
фебруара 2012. године, са почетком у 10 часова, о чему се учесници на конкурсу неће посебно обавештавати.
Отварању могу да присуствују учесници лично, или на основу писменог овереног пуномоћја да овласте друго лице.

5.

Избор корисника места извршиће се на основу највишег понуђеног износа за одређено место.
Утврђује се почетна цена за све локације са скице, у висини од 30.000,00 динара по објекту.
Уколико два или више учесника понуде исти и истовремено највећи износ за једну локацију, корисник ће бити изабран у
поступку усменог јавног надметања, које ће се обавити истог дана, након јавног отварања понуда, тако што ће почетни
износ за надметање бити понуђени највиши износ, а лицитациони корак се утврђује у износу од 2.000,00 динара.
Уколико одабрани корисник одустане од места на које је конкурисао, за корисника се одређује следећи учесник са
највећим понуђеним износом.
Уколико, поједина места не буду била попуњена због тога што није било пријављених учесника или су одабрани
корисници места, одустали од учешћа на конкурсу за то место, за корисника може бити одређен учесник који је поднео
пријаву за друго место, за које није изабран. Овакви учесници се, након првог круга избора рангирају, и позивају да
према висини понуђеног износа изаберу место које је остало упражњено. Уколико буде више заинтересованих учесника
за једно место, између њих ће бити одабран корисник на начин предвиђен у ставу 2 ове тачке.
Уколико ни на претходно прописани начин не буде попуњено место, оно може бити понуђено учеснику који је поднео
неблаговремену пријаву, или лицу које се накнадно после расписаног конкурса, и извршеног избора пријави, и прихвати
све услове конкурса.

6.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 5 дана, од дана јавног отварања понуда, израдити и доставити
писмене отправке одлуке о избору, свим учесницима конкурса.

7.

На одлуке Комисије о одређивању места за постављање одређеног објекта, може се уложити приговор Већу градске
општине, у року од 8 дана од пријема 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, донета по приговору, је коначна.

8.

Учесници конкурса који су одлуком Комисије за спровођење конкурса одређени као корисници места за постављање
одређеног објекта, дужни су да уплате понуђени износ у року од три дана по пријему одлуке којом су одређени за
корисника места.

9.

Уколико не поступе на наведени начин, или се на пријављеној адреси учесника конкурса не буде могла извршити уредна
достава одлуке два пута за редом, сматраће се да је одустао од локације, а за корисника ће бити одређено лице
применом одредби из тачке 5. ових Услова
На основу коначне одлуке о избору корисника места за постављање објекта и након уплате понуђеног износа, Одељење
за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе градске општине Стари град, доноси Решење којим се изабраном
кориснику одобрава привремено заузеће јавне површине постављањем покретног привременог објекта.

10. Против решења којим се одобрава привремено заузеће јавне површине постављањем покретног привременог објекта,
може се уложити жалба Већу Градске општине Стари град, у року од 15 дана од дана уручења решења.
11. 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 и Решења и да на тезги продају искључиво цвеће и
пратећи асортиман.
Уколико поступају супротно правилима, Решење о постављењу привременог објекта надлежно комунално Одељење ће у
поступку поништити, постављени објекат уклонити, а уплаћени износ неће бити враћен.
М.П.

