
 

 

                          

 
 
 

Град Београд 
Градска општина Врачар 

 
Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника 

места за постављање привремених и покретних привремених објеката на јавним 
површинама на подручју Градске општине Врачар 

 
На основу члана 19. и члана 21. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених 
објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број: 17/15, 43/15 и 71/15) и 
Планa постављања покретних привремених објеката подручју Градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда“, број 15/17) расписује 
 

К О Н К У Р С 
за одређивање корисника локација за постављање тезги и других покретних привремених 

објеката на јавним површинама на подручју општине Врачар 
 
Планом постављања покретних привремених објеката подручју Градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда“, број 15/17), предвиђене су локације за постављање тезги и 
других покретних привремених објеката на територији Градске општине Врачар, тип објеката, 
бруто површина и врста делатности која се може обављати. 
 
Расписује се конкурс за одређивање корисника локација за постављање тезги и других покретних 
привремених објеката на локацијама које су одређене Планом. 
 
Право учешћа на конкурсу има правно и физичко лице регистровано за обављање одговарајуће 
делатности.   

 
Учесници конкурса могу конкурисати за више локација утврђених Планом постављања покретних 
привремених објеката подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 
15/17). 

 
Подносилац пријаве може бити једно физичко или једно правно лице.   

 
Сваки учесник конкурса за преузимање конкурсне документације, за сваку локацију за коју 
конкурише, уплаћује одређени износ на име накнаде за преузимање документације. 

 
Уплате се врше на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска 
општина Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни 
привремени објекат за који се конкурише). 

 
Пријаве се предају на писарници Градске општине Врачар, у затвореним ковертама,  до 
21.04.2017. године. На коверти назначити број локације и врсту покретног привременог објекта за 
који се конкурише. 
 
Конкурсна документација може се преузети на седмом спрату зграде Управе градске општине 
Врачар, канцеларија 703, уз доказ о уплати износа за преузимање конкурсне документације за 
сваку локацију за коју се конкурише. 
 
Услови које треба да испуне учесници на конкурсу за одређивање корисника места за постављање 
тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на подручју општине 
Врачар: 

 



 

 

- за правна лица: да имају седиште на територији града Београда, да су  регистровани за 
обављање делатности која је Планом предвиђена, да том лицу није изречена мера забране 
обављања делатности. 

 
- за физичка лица: да су на територији града Београда  регистровани као предузетници радње за 

обављање делатности која је Планом предвиђена, да против тог лица није покренута истрага нити 
подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим и 
Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду. 

  
Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за 
постављање привремених и покретних привремених објеката на јавним површинама на подручју 
Градске општине Врачар приликом одлучивања о избору корисника локација за постављање тезги 
и других покретних привремених објеката извршиће бодовање испуњености критеријума на 
следећи начин: 
 
Конзерватори за сладолед   
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу 
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод добија онај учесник који на територији Републике Србије дуже обавља 
делатност производње и промета индустријски упакованог сладоледа   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 15.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише) 
 
Апарат за кокице 
 
1)  за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу   
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
2)  за локацију која није била предвиђена Планом постављања тезги и других покретних 
привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар („Службени 
лист града Београда“, број 14/10 и 2/11),  2 бода добија онај учесник који је на претходном 
конкурсу одређен за корисника на локацији најближој новоформираној локацији 
 
 У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
  
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 45.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Апарат/уређај за кестен 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу  
 



 

 

У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 3.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Ротациони сталак за продају разгледница и туристичких публикација  
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу 
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 3.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Ротациони/монтажни сталак за продају књига 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу  
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 4.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Ротациони сталак за продају штампе 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходомм Конкурсу 
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника:  
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 4.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
 
Штафелај за продају уметничких слика 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу 
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 



 

 

 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 5.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Расклопиви кофер за продају уметничке бижутерије 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу  
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом   
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 4.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Расклопиви кофер за продају сувенира 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника најближе локације одређен на претходом Конкурсу 
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који се бави производњом и продајом сувенира 
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 4.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за чишћење обуће и 
сл. 
 
- за заузеће јавне површине, на локацији предвиђеној Планом за коју се конкурише, 2 бода 
добија учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу  
 
У случају да за једну локацију конкурише више учесника: 
 
- додатни 1 бод има учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом 
 
За преузимање конкурсне документације, за сваку локацију, учесници плаћају износ од 1.000,00 
динара на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац Градска општина 
Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести локацију и покретни привремени 
објекат за који се конкурише). 
 
Статусне промене учесника Конкурса као и промене оснивача извршене након објаве Конкурса, а 
које могу бити од утицаја на бодовање пријава, неће бити узете у разматрање.  
 
 
 
 
 



 

 

Уз пријаву на Конкурс правна лица подносе: 
 
1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације; 
 
2. Решење, односно решења Агенције за привредне регистре Републике Србије о 

регистрацији за обављање делатности која је одређена за локацију за коју се конкурише, 
почев од момента регистрације привредног субјекта до дана објаве Конкурса; 

 
3. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број; 

 
4. Потврду Привредног суда у Београду или другог надлежног органа (АПР-а, прекршајног 

суда) да учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делатности; 
 
5. Одобрење надлежног органа за заузеће јавне површине, односно за постављање тезге 

или покретног привременог објекта на локацији/локацијама за које се конкурише; 
 
  
Уз пријаву на Конкурс физичка лица подносе: 
 
 
1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације; 
 
2. Решење, односно решења Агенције за привредне регистре Републике Србије о 

регистрацији за обављање делатности која је одређена за локацију за коју се конкурише, 
почев од момента регистрације привредног субјекта до дана објаве Конкурса; 

 
3. фотокопију/извод из личне карте; 

 
4. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број; 

 
5. Потврду Првог основног суда у Београду да против тог лица није покренута истрага 

нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, 
Другим и Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду; 

 
6. Одобрење надлежног органа за заузеће јавне површине, односно за постављање тезге 

или покретног привременог објекта на локацији/локацијама за које се конкурише; 
 
 
Покретни привремени објекти постављају се у периоду важења Плана постављања покретних 
привремених објеката подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 
15/17)  од 30.03.2017. године, односно до 30.03.2022. године. 
 
По завршеном конкурсу учесник конкурса има право приговора на Одлуку Комисије о одређивању 
корисника локација за постављање тезги и покретних привремених објеката на подручју општине 
Врачар, у року од 8 дана од дана пријема одлуке Комисије. Приговор се подноси Већу Градске 
општине Врачар. 
 
Увид у графички прилог Плана може се извршити сваког радног дана од 8 до 15 часова у 
канцеларији број 709, на седмом спрату зграде Управе градске општине Врачар. 

 

 

 

 



 

 

ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ     

Kонзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар краља Александра, код зграде број 17, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  

 
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица краља Милана, код зграде број 32 , тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 
ЛОКАЦИЈА 3 – Улица краља Милана, испред Робне куће "Београђанка", тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
Објекат 2  - конзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 4 – Улица краља Милана, испред зграде бр. 23, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  

 
ЛОКАЦИЈА 5 – Улица краља Милана, код Његошеве улице, испред зграде бр. 31, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 6 – Улица краља Милана, код парка "Митићева рупа", тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
Објекат 2  - конзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 7 – Улица краља Милана, код Улице Светозара Марковића, испред зграде бр. 31 а, 
тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 
ЛОКАЦИЈА 8 – Угао Булевара краља Александра и Ресавске улице, код ресторана Кантина 
"FOOD BAR", тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 
ЛОКАЦИЈА 9 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 50, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 
ЛОКАЦИЈА 10 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 64, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 11 – Булевар краља Александра, код зграде Правног факултета, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед 
Објекат 2  - конзерватор за сладолед  

 
ЛОКАЦИЈА 12 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 98, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 13 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 112, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 14 – Булевар краља Александра, код ресторана "Орашац", тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  

 
ЛОКАЦИЈА 15 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 124, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 16 - Трг Славија, на делу од улице Светог Саве ка Булевару ослобођења, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 17 - Булевар ослобођења, испред зграде бр. 1, тротоар 



 

 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 18 - Булевар ослобођења, на делу од Тиршове улице ка Пастеровој улици, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  

 
ЛОКАЦИЈА 19 - Булевар ослобођења, испред зграде бр. 33, тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 
ЛОКАЦИЈА 20 - угао Макензијеве и Катанићеве улице, ка згради бр. 2, тротоар 

Објекат 1 - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 21 - Његошева улица на углу са улицом Максима Горког, испред зграде бр. 94, 
тротоар 

Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 22 – Његошева улица, испред зграде бр. 67, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 23 – Милешевска улица, код зграде бр. 73 и парка, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 24 – Жичка улица ка улици Јована Рајића, код продавнице "Lilly" 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 25 - Улица Војислава Илића, испред зграде Архитектонске школе, тротоар 
Објекат 1  - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 26 – Булевар ослобођења на углу са Небојшином улицом, код стајалишта ЈГП-а  
Објекат 1 - конзерватор за сладолед  
Објекат 2 - конзерватор за сладолед  
 

ЛОКАЦИЈА 27 – Светосавски плато, ка Крушедолској улици  
Објекат 1 - конзерватор за сладолед 
 

ЛОКАЦИЈА 28 – Булевар краља Александра, код зграде бр.28-30, тротоар 
Објекат 1 - конзерватор за сладолед 
 

Апарат за кокице 
 

ЛОКАЦИЈА 1 - Улица краља Милана, код палате "Београд", тротоар  
Објекат 1 - апарат за кокице 
 

ЛОКАЦИЈА 2 - Улица Булевар ослобођења, код Тиршове улице, тротоар у коридору дрвореда  
Објекат 1 - апарат за кокице 
 

ЛОКАЦИЈА 3 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 92, тротоар  
Објекат 1 - апарат за кокице 
 

ЛОКАЦИЈА 4 - Улица краља Милана, на углу са Београдском улицом, код парка "Митићева 
рупа",  тротоар  

Објекат 1 - апарат за кокице 
 
ЛОКАЦИЈА 5 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 70, тротоар  

Објекат 1 - апарат за кокице 
 
 

 
 



 

 

Апарат/уређај за кестен 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар ослобођења, код Тиршове улице, тротоар  
Објекат 1 – апарат/уређај за кестен 
 

ЛОКАЦИЈА 2 – Улица краља Милана ка улици кнеза Милоша, код зграде бр. 32  
Објекат 1 – апарат/уређај за кестен 

 
Ротациони сталак за продају разгледница и туристичких публикација 

 
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Милана, код РК "Београђанка", тротоар у коридору дрвореда  

Објекат 1 – ротациони сталак за продају разгледница и туристичких публикација 
 
Ротациони/монтажни сталак за продају књига  

 
ЛОКАЦИЈА 1 – Његошева улица, код Цветног трга, горњи плато, уз објекат МАКСИ-ја  
Објекат 1 -5 монтажних сталака за продају књига  
 
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Булевар краља Александра, код зграде број 46, тротоар  
Објекат 1- ротациони сталак за продају књига  
 
Ротациони сталак за продају штампе 

 
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Милана, на углу са Београдском улицом, код парка "Митићева 
рупа", тротоар  
Објекат 1- ротациони сталак за продају штампе  
ЛОКАЦИЈА 2 – Булевар краља Александра, код зграде број 50 

Објекат 1  - ротациони сталак за продају штампе   
 

ЛОКАЦИЈА 3 – Булевар краља Александра код зграде број 64 
Објекат 1  - ротациони сталак за продају штампе   
 

ЛОКАЦИЈА 4 – Булевар краља Александра код зграде број 80 а 
Објекат 1  - ротациони сталак за продају штампе   

 
ЛОКАЦИЈА 5 – Булевар краља Александра, код зграде број 100 

Објекат 1  - ротациони сталак за продају штампе   
 
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица краља Милана, код Ресавске улице, испред зграде број 25, тротоар  
Објекат 1- ротациони сталак за продају штампе  
 
Штафелај за продају уметничких слика 

 
ЛОКАЦИЈА 1 - Улица краља Милана, код Цветног трга, доњи плато,паралелно са продајним 
објектом "МАКСИ" 

Објекат 1 – 4 штафелаја за продају уметничких слика  
 

ЛОКАЦИЈА 2 – Булевар краља Александра, код зграде број 74 
Објекат 1  - штафелај за продају уметничких слика   
 

Расклопиви кофер за продају уметничке бижутерије 
 

ЛОКАЦИЈА 1 - Улица краља Милана,код улице Светозара Марковића, испред зграде бр.31а, 
тротоар 

Објекат 1 – 5 расклопивих кофера за продају уметничке бижутерије  
 
ЛОКАЦИЈА 2 - Булевар Краља Александра, између Синђелићеве улице до ТЦ „Депо“ 

Објекат 1 – 12 расклопивих кофера за продају уметничке бижутерије  



 

 

 
Расклопиви кофер за продају сувенира 
 
ЛОКАЦИЈА 1 - Булевар ослобођења на углу са Небојшином улицом, код стајалишта ЈГП-а 

Објекат 1 –  расклопиви кофер за продају сувенира 
 

Сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за чишћење обуће 
и сл. 
 
ЛОКАЦИЈА 1 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 64, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 2 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 70, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 3 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 92, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 4 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 102, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 5 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 116, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 6 - Булевар краља Александра, код зграде бр. 120, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 7 - Улица краља Милана, код Његошеве улице, код ресторана "Полет", тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 8 -Улица краља Милана, на углу са Ресавском улицом, код зграде бр. 25, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 9 - Трг Славија, на делу од Београдске ка Макензијевој улици, тротоар 

Објекат  1-3 сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 10 - Булевар ослобођења, на делу од Трга Славија до Катићеве улице, тротоар 

Објекат  1-2 сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 11 - Булевар ослобођења, код Крушедолске улице, испред зграде бр. 37, тротоар 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и подају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

 
ЛОКАЦИЈА 12 - Булевар ослобођења, код Тиршове улице, наспрам угла са улицом Кнегиње 
Зорке 

Објекат  1 - сандук за чишћење обуће и продају пертли, уложака за обућу, средстава за 
чишћење обуће и сл. 

  


