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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1. 

 

 На основу решења Градоначелника Града Суботице о проглашењу "Божићно-

новогодишњег вашара" бр. II-39-13/2010 од 16.11.2010.г. и члана 4. став 2. Одлуке о 

привременом коришћењу јавне површине и постављању мањих монтажних и огласних 

објеката (''Службени лист општине Суботица'', бр. 23/2007 и „Службени лист Града 

Суботице”, бр. 33/2008), а у складу са чланом 27. Правилника о минималним 

техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 47/96, 22/97 и 6/99),   

Комисија за грађевинско земљиште на седници одржаној 17.11.2010.г. расписује   

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ради прикупљања писмених понуда за давање на привремено коришћење јавне 

површине за постављање монтажно-демонтажног објекта  

"Божићно-новогодишњег вашара" 

 

I 

 

            1.Расписује се јавни оглас ради прикупљања писмених понуда за давање на 

привремено коришћење јавне површине на Тргу републике у Суботици, за постављање 

монтажно-демонтажног објекта "Божићно-новогодишњи вашар" у сврху продаје 

непрехрамбене робе на мало, у површини од 350 м² (7,00м x 50,00м). 

 2.Привремени објекат "Божићно-новогодишњег вашара" мора бити постављен у 

свему према Плану за постављање привременог објектаI''Божићно-новогодишњег 

вашара" бр. У-257/04, израђеном од стране ЈП Завод за урбанизам, изградњу и 

уређивање општине Суботица октобра 2004. године и Решењу Међуопштинског завода 

за заштиту споменика културе Суботица бр. 803-1/40 од 19.10.2004. 

3.Почетни износ накнаде за могућност заузимања јавне површине у периоду од 

01. децембра 2010. године до 15. јануара 2011.године износи 459.278,00 динара. 

Излицитирани износ накнаде најповољнији понуђач је дужан уплатити 

најкасније на дан потписивања Уговора из тачке  4. овог јавног огласа. 

4.Уговор о давању на коришћење јавне површине за постављање објекта 

"Божићно-новогодишњи вашар" закључује се након коначности решења 

Градоначелника о давању јавне површине на привремено коришћење и  након што 

најповољнији понуђач уплати највећи понуђени износ  за  период наведен у тачки I/3 

овог огласа. 

5. Најповољнији понуђач је обавезан да : 

-постави објекте у складу са Планом из тачке I/2 овог огласа, 

-обезбеди напајање објекта електричном енергијом према условима ЈП 

«Електродистрибуција Суботица»; 

-изврши закључивање уговора о закупу са корисницима монтажног објекта; 

- осигура објекат код осигуравајућег друштва обзиром да Град Суботица не 

преузима обавезу накнаде били какве штете настале на објекту током коришћења истог; 

- обезбеди чуварску службу; 



- организује уклањање смећа; 

- након завршетка вашара изврши демонтажу и уклањање објекта као и да 

доведе јавну површину у првобитно стање. 

 6. У монтажним објектима корисници могу да врше делатност продаје робе на 

мало у складу за Законом.   

7. Право пријаве  на оглас  имају сва  правна и физичка лица  која су 

регистрована за обављање привредне делатности у складу са законом.  

 

II 

1. Општи услови за прикупљање писмених понуда  

 

Понуда треба да садржи: 

- све податке о подносиоцу пријаве (тачан назив подносиоца понуде, његово 

седиште и име овлашћеног лица, матични број и ПИБ као и фото копију 

решења о упису донето од стране Агенције за привредне регистре),  

- уредну пуномоћ за лице које ће заступати правно или физичко лице у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

- понуђени износ накнаде која се нуди за заузимање јавне површине;  

- изјаву да ће се јавна површина преузети у виђеном стању и да ће се у објекту 

обављати делатност продаје робе на мало у складу за Законом. 

   

 Крајњи рок за подношење понуде је  24. новембар 2010. г. 

 

 Понуда се подноси у затвореном омоту, лично у Градском услужном центру - 

Писарница, Градска кућа , Трг слободе 1 у Суботици  или шаље поштом на напред 

наведену адресу са назнаком :  за «Божићно - новогодишњи вашар». 

 Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и 

понуде које не садрже све предвиђене податке и прилоге или су подаци дати супротно 

објављеним условима, неће се узимати у обзир. 
 За додатне информације и пријем фотокопије  Плана  из тачке  I/2 (који План се 

може наћи и на сајту Града Суботице : www.суботица.рс ), обратити  се Служби за 

грађевинарство Градске управе Суботица, Градска кућа, II спрат, канцеларија 205-1.  

Контакт телефон : 024-626-805.  

 2.Отварање приспелих понуда одржаће се дана 26.11.2010.г. (петак)  у 

Суботици у Градској кући, канцеларија бр. 205-1 на II спрату, са почетком у 08,00 

часова. 

 3. У поступку избора најповољније понуде предност има учесник који понуди 

највећи  износ накнаде за стицање права коришћења  јавне површине  утврђене у тачци 

I/3.  

4. Поступак избора најповољнијег понуђача спроводи Комисија за грађевинско 

земљиште.  

III 

 

Јавни оглас  о прикупљању писмених понуда се објављује у «Службеном листу 

Града Суботице», на сајту Града Суботице www.суботица.рс и у листу  «Суботичке 

новине» на српском  језику , «Хрватска ријеч» на хрватском језику  и «Магyар сзó” на 

мађарском језику. 

 

 

     Председник Комисије за грађевинско земљиште 

     Марија Ушумовић Давчик, дипл.правник, с.р.  

 



 


