
 

 

                          

 

 

 

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 14. и члана 16. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града 

Београда („Службени лист града Београда“, број 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21, 101/21 

и 111/21) и Планa постављања привремених објеката на подручју Градске општине Врачар („Службени 

лист града Београда број 135/21) расписује 

 

К О Н К У Р С 

 

за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на јавним површинама 

на подручју Градске општине Врачар 

 

 

Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Врачар („Службени лист града 

Београда“, број 135/21), предвиђене су 57 локације за постављање привремених објеката на територији 

Градске општине Врачар, тип објеката, бруто површина и врста делатности која се може обављати у 

привременом објекту. 

 

Расписује се конкурс за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на 

одређеним локацијама и то на 51 локацији које су биле предвиђене претходним Планом постављања 

привремених објеката на подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 

112/16) и на 3 локације које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених 

објеката на подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 112/16). 

 

Учесници Конкурса могу бити правна лица и физичка лица. 

 

Пријаве се подносе Градској општини Врачар, Комисији 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, Његошева број 77, Београд. 

 

Пријаве се предају на писарници Градске општине Врачар, у затвореним ковертама, са назнаком  

НЕ ОТВАРАТИ, закључно са 22.03.2022. године, до 16 часова. 

 

Учесници конкурса могу конкурисати за више локација, с тим што физичко лице може бити одређено 

као корисник само једне локације утврђене Планом постављања привремених објеката подручју 

општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 135/21), у даљем тексту: План. 

 

Сваки учесник конкурса за преузимање конкурсне документације, за сваку локацију за коју конкурише, 

уплаћује износ од 35.000,00 динара, на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97  38-020, прималац 

Градска општина Врачар, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести број локације за коју се 

конкурише). 

 

Конкурсна документација може се преузети на седмом спрату зграде Управе градске општине Врачар, 

канцеларија 704, 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 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 на територији града Београда имају регистровану радњу 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 извршиће бодовање пријава на следећи начин: 

 

За локације које су биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на 

подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 112/16): 

 

1. учесник који је за корисника локације био одређен на претходном Конкурсу добија 3 бода;  

 

2. за запошљавање лица са инвалидитетом учесник добија 1 бод. 

 

У случају да за једну локацију која је била предвиђена претходним Планом конкурише више 

учесника и имају исти број бодова, додатан 1 бод добија онај учесник који има остварен већи 

пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2020. години. 

 

 

За локације које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на 

подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 112/16): 

 

1. за запошљавање лица са инвалидитетом учесник добија 1 бод. 

 

2. учесник који има остварен већи пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2020. 

години, добија 1 бод. 

 

3. учесник који најдуже обавља делатност предвиђену Планом добија 1 бод. 

 

У случају да за једну локацију која није била предвиђена претходним Планом конкурише 

више учесника и имају исти број бодова додатан 1 бод добија онај учесник који има остварен 

већи пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2020. години. 

 

У случају да за једну локацију која није била предвиђена претходним Планом конкурише 

више учесника, пријава учесника коме је Одељење за инспекцијске послове Градске општине 

Врачар у периоду важења претходног Плана издало прекршајни налог, неће бити узета у 

разматрање. 

 

 

Статусне промене учесника Конкурса, 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 привременог 

објекта на локацији/локацијама за које се конкурише (прилаже учесник који је за корисника 

локације одређен на претходном Конкурсу); 

 

6. Доказ да је лице са инвалидитетом у радном односу код учесника конкурса, односно решење 

надлежног органа којим се утврђује степен инвалидитета и IOSI образац - Извештај о  

извршењу обавеза запошљавања особа са инвалидитетом; 

 

7. Финансијски извештај (биланс успеха) за 2020. годину. 

 

  

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 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 привременог 

објекта на локацији/локацијама за које се конкурише (прилаже учесник који је за корисника 

локације одређен на претходном Конкурсу); 

 

7. Доказ да је лице са инвалидитетом у радном односу код учесника конкурса, односно решење 

надлежног органа којим се утврђује степен инвалидитета и IOSI образац - Извештај о  

извршењу обавеза запошљавања особа са инвалидитетом; 

 

8. Финансијски извештај (биланс успеха) или Потврду о оствареном промету преко рачуна из 

банке, за 2020. годину. 

 

 

 



 

 

 

 

Привремени објекти постављају се у периоду важења Плана постављања привремених објеката 

подручју Градске општине Врачар који је објављен у „Службеном листу града Београда“, број 135/21 од 

29.12.2021. године, односно до 07.01.2027. године. 

 

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

По завршеном конкурсу учесник конкурса има право приговора на Одлуку Комисије о одређивању 

корисника локација за постављање 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 Услужном 

центру у приземљу зграде Управе градске општине Врачар, Његошева број 77. 

 

 

 

ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ: 

 

 

Локације које су биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју 

Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 112/16) означене као:  

 

Локација 1.  

Булевар краља Александра, испред зграде брoj 17, ка улици Светог Марка.  

Објeкат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 2. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 28-30   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 3.  

Булевар краља Александра, испред зграде Правног факултета   

Објекат 1 - киоск „НБК 15“  Pb = 10,5m² 

 

Локација 4. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 70-72  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m²  

 

Локација 5. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 73 ка Рузвелтовој  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 6.  

Булевар краља Александра, испред зграде број 84  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 7. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 92   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 8. 

Булевар краља Александра, испред парка "Ћирило и Методије", код трамвајског стајалишта   

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

 



 

 

 

         Локација 9. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 114, ка Голсвортијевој улици  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 10. 

Булевар краља Александра, испред зграда број 120-122  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 11. 

Булевар краља Александра, испред зграде број 142, ка Средачкој улици.  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 12 

Улица Светозара Марковића, испред зграде број 22, ка Крунској улици.  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 13. 

Београдска улица, испред зграде број 46, ка Крунској улици.  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 14. 

Његошева улица на углу са улицом Светозара Марковића, испред зграде број 40б   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 15. 

Његошева улица, испред зграде број 41, ка улици Алексе Ненадовића 

Објекат 1 - киоск  „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 16. 

Његошева улица, код зграде број 48, ка улици књегиње Зорке  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 17. 

Његошева улица, испред зграде број 63  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 19. 

Његошева улица, испред зграде број 90, ка Улици Максима Горког  

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 20. 

Петроградска улица, испред зграде бр. 1, на углу са улицом Максима Горког  

Обј. 1 – киоск "НБК 15 С-А“ Pb = 6,5 m2 

 

Локација 21. 

Милешевска улица, испред зграде број 2, ка Крунској улици   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 22.  

Синђелићева улица, испред зграде број 25, ка Милешевској улици.  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 23. 

Пожаревачка улица на углу са улицом Радослава Грујића   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 



 

 

 

 

 

Локација 24. 

Милешевска улица, испред зграде број 30, ка улици Радослава Грујића   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 25. 

Милешевска улица, испред зграде број 42  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 26. 

Милешевска улица, испред зграде број 60, ка улици Мате Видаковића 

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m²  

 

Локација 27. 

Милешевска улица, испред парка „Црвени крст“, ка улазу окретнице аутобуске линије  

број 83   

Објекат 1 - киоск, „НБК 15“ Pb = 10,5m²  

 

Локација 28.  

Жичка улица, ка углу са улицом Јована Рајића, испред зграде број 1  

Објекат 1 - киоск „НБК 15“ Pb = 10,5m²  

 

Локација 29. 

Улица Цара Николаја II, испред зграде број 38  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 30. 

Улица Цара Николаја II, испред зграде број 57  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb =6,5m² 

 

Локација 31. 

Улица Максима Горког, код улице Цара Николаја II, наспрам зграде број 29 

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m²  

 

Локација 32. 

Макензијева улица на углу са Улицом Алексе Ненадовића, испред зграде број 21  

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m²  

 

Локација 33. 

Макензијева улица, испред зграде број 85  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m²  

 

Локација 34. 

Улица Светог Саве, код зграде број 2  

Објекат 1 - киоск  „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 35. 

Улица Светог Саве, испред зграде број 22а, на углу са улицом Кнегиње Зорке  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb =6,5m²  

 

Локација 36. 

Улица Авалска, испред зграде број 17  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-A“  Pb = 6,5m² 

 



 

 

 

 

Локација 37. 

Булевар ослобођења, испред зграде број 4-6   

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 38. 

Булевар ослобођења, испред зграде број 37, на углу са Крушедолском улицом  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb =6,5m² 

 

Локација 40. 

Булевар ослобођења, код Пастерове улице 

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 41. 

Булевар ослобођења, испред зграде број 51-53  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 43. 

Улица Хаџи Милентијева, на углу са улицом Петра Кочића, испред зграде ОШ  

"Светозар Марковић"  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 44. 

Јужни булевар, наспрам зграде број 11  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 45. 

Јужни булевар, испред зграде број 36  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“ Pb = 8,5m² 

 

Локација 46. 

Јужни булевар на углу са улицом Максима Горког, наспрам зграде број 72  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 47. 

Јужни булевар, преко пута зграде број 72  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 48. 

Јужни булевар, испред зграде број 97  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 49. 

Улица Војислава Илића, наспрам зграде број 11  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 51. 

Његошева улица, испред зграде број 72, ка Курсулиној улици  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 52. 

Макензијева улица на углу са Катанићевом, испред зграде број 46 

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

 



 

 

 

Локација 53. 

Улица краља Милана, угао са Београдском, испред зелене површине  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“  Pb = 6,5m² 

 

Локација 55.  

Јужни булевар, испред зграде број 1, на углу са Небојшином улицом  

Објекат 1 - киоск „НБК 15“  Pb = 10,5m² 

 

Локација 57.  

Булевар ослобођења, испред зграде број 15 (предвиђена претходним Планом као локација број 38, 

Булевар ослобођења испред зграде број 3-5, али је услед саобраћајно-техничких услова 

измештена) 

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 
 

 

Локације које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју 

Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 112/16) означене као:  

 

Локација 18. 

Крунска улица, на углу са Вишком улицом, испред зелене површине  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

Локација 39. 

Булевар ослобођења, на углу са Небојшином улицом, код стајалишта ЈГС  

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-А“ Pb = 6,5m² 

 

Локација 42. 

Булевар ослобођења, наспрам зграде број 51-53. 

Објекат 1 - киоск „НБК 15 С-Б“  Pb = 8,5m² 

 

 


