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БРОЈ: 1 ГОДИНА: LII ДАНА:08. јануар 2016. ЦЕНА: 87,00 ДИН. 

    

На основу члана 146. Закона о планирању 

и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 

81/09 исправка, 64/10 - Одлука УС и 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – Одлука УС и 50/2013 – 

Одлука УС и 132/2014), члана 84. став 1. тачка а), 
85., 86. и 87. Одлуке о комуналном реду 

(„Службени лист Града Суботица“ број 55/2011, 

15/2013, 7/2014 и 24/2014)  

На предлог Комисије за грађевинско 

земљиште од 23. 12. 2015. године, Градоначелник 

Града Суботице дана 29. 12. 2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА - КИОСКА 

 

 УСЛОВИ 

И Делови јавне површине који су 

предвиђени за постављање киоска, сходно Плану 

за постављање мањих монтажних објекта 

(киоска) на територији Града Суботице и осталим 

одредбама наведеним у преамбули одлуке дају се 

на привремено коришћење за планом предвиђене 

намене. 

ИИ Делови јавне површине који се дају на 

привремено коришћење располажу комуналном 

инфраструктуром која је неопходна за нормално 

обављање предвиђене делатности у киоску. 

 

III Трошкове прикључења монтажног објекта 

- киоска на комуналну инфраструктуру сноси 

стицалац права на привремено коришћење дела 

јавне површине. 

IV Делови јавне површине дају се на 

привремено коришћење са роком трајања 5 

година од дана склапања Уговора. 

V Почетни износ накнаде за остваривање 

права на привремено коришћење дела јавне 

површине утврђује се овом одлуком, и налази се у 

табелама у прилогу. 

ВИ Такса за стицање права коришћења  јавне 

површине за постављање киоска утврђује се, 

након склапања уговора, Решењем локалне 

пореске администрације Града Суботице, у 

складу са Одлуком о локалним комуналним 

таксама. 

ВИИ Предмет јавног надметања је накнада за 

стицање права на привремено коришћење дела 

јавне површине. 
ВИИИ Учесници у јавном надметању дужни су 

да уплате на име депозита 30 % од висине 

почетног износа накнаде на рачун ЈП Дирекције 

за изградњу Града Суботица број 840-1027804-55 

са позивом на број 69-236 модел 97, најкасније 

један дан пре обављања лицитације. Уплата 

депозита се врши за сваку локацију посебно за 

коју учесник конкурише. 

ИX Учесник у јавном надметању који оствари 

право на привремено коришћење дела јавне 

површине дужан је да привремени објекат 

предвиђен за ту локацију постави и отпочне са 

радом најкасније у року од 3 месеца од дана 

закључења уговора о привременом коришћењу 
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X Киосци се постављају у складу са Планом 

за постављање мањих монтажних објеката – 

киоска, у предвиђеним облицима и положајима. 

Учесник у надметању је дужан испоштовати 

захтевани стил киоска који је предвиђен за 

локацију од којих треба да буде направљен, а све 

у складу са Планом. 

XI Свим учесницима у јавном надметању 

износ уплаћен на име депозита ће се вратити у 

року од 10 радних дана од дана спроведеног 

поступка у номиналном износу, осим ако учесник 

не приступи јавном надметању или одустане од 

своје понуде. 

XII По оконачном поступку јавног надметања 

Градоначелник Града Суботице доноси Решење о 

давању дела јавне површине на привремено 

коришћење. 

XIII Решење о давању на привремено 

коришћење дела јавне површине доставља се 

свим учесницима у поступку јавног надметања са 

поуком на право подношења приговора 

Градоначелнику Града Суботице у року од 3 дана 

од дана пријема решења. 

XIV Учесник у јавном надметању чија је 

понуда прихваћена , дужан је да накнаду за 

стицање права на привремено коришћење дела 

јавне површине, уплати у року од 3 дана од дана 

правоснажности решења из тачке XИИ на рачун 

Града Суботица број 840-742341843-24 са 

позивом на број 69-236 модел 97. 

XV По правоснажности Решења о давању на 

привремено коришћење дела јавне површине, и 

уплати накнаде из тачке XИВ, корисник се 

обавезује закључити уговор са Градом Суботица 

којим ће регулисати права и обавезе у вези са 

привременим коришћењем. 

XVI За јавно надметање заинтересована 

правна и физичка лица подносе писмене пријаве 

на адресу ЈП Дирекције за изградњу Града 

Суботица –за Комисију за грађевинско земљиште 

(са назнаком за Конкурс за киоске), Суботица, 

Трг Републике број 16 – од 11. 01. 2016. године до 

22.01.2016. године. 

Пријава која је поднета после оглашеног рока и 

која није комплетна неће се узети у обзир. 

Пријава треба да садржи и тачне податке 

о локацији киоска за коју се иста подноси. 

Пријава такође треба да садржи и:  

- све податке о подносиоцу пријаве 

(тачан назив правног лица, његово 

седиште, матични број, ПИБ и име 

овлашћеног лица, односно тачан назив 

радње, име и презиме имаоца радње и 

његов матични број и тачну адресу 

становања), 

- уредну пуномоћ за лице које ће 

заступати правно или физичко лице на 

јавном надметању, 

- све податке о јавној површини за коју 

се пријава подноси, 

- изјаву да прихвата све одредбе 

конкурсних услова као и уговора о 

привременом коришћењу јавне 

површине, кога се обавезује 

закључити у року од 15 дана од дана 

коначности решења о давању на 

привремено коришћење дела јавне 

површине, 

- изјаву да ће се јавна површина 

преузети у виђеном стању, 

- доказ о уплати огласом предвиђеног 
износа јемства (оригинална уплатница 

или оверен извод из банке). 

XVII  Јавно надметање се спроводи по следећем 

поступку: 

1. Учесници у јавном надметању 

усменим изјашњавањем нуде износе 

за понуђено земљиште. 

2. Износи које пунуђачи нуде морају 

бити виши најмање 5% од почетне 

цене земљишта, односно претходне 

понуде. 

3. Понуђач чија понуда буде три пута 

узастопно поновљена од стране 

председника или овлашћеног члана 

Комисије, стиче право на привремено 

коришћење јавне површине. 

 

Сваки учесник јавног надметања има 

право током рада Комисије да даје примедбе на 

рад Комисије и на ток поступка што се уноси у 

записник. 

Записник о раду Комисије потписују сви 

учесници јавног надметања, записничар и сви 

чланови Комисије. 

Учесник који је понудио највећи износ 

потписује изјаву да је понудио највећи износ, са 

назнаком висине износа. 

 

Поступак јавног надметања ће се у свему 

осталом спровести према одредбама члана 90., 91. 

и 92. Одлуке о комуналном реду. 

Оглас остаје отворен од 11.01.2016. 

године, закључно са 22.01.2016. године. 

Јавно надметање (лицитација) одржаће се 

03.02.2016. године са почетком у 1000 часова у 

плавој сали Градске куће, Суботица, Трг Слободе 

број 1. 

Комплетан текст Огласа објавиће се на 

огласној табли ЈП «Дирекција за изградњу Града 

Суботица», Трг Републике број 16 – у приземљу и 

на огласној табли Града Суботица, Трг Слободе 

бр. 1, на И спрату у периоду од 11.01.2016. године 

до 22.01.2016. године, у “Службеном листу Града 

Суботице”, на интернету на wеб адреси 

www.судирекција.рс и www.суботица.рс, а 

обавештење о објављеном Огласу у листу 
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’’Војвођанска сваштара’’, “Магyар сзо”, 

“Суботичке новине” и „Хрватска Ријеч“. 

 Све информације у вези са огласом могу 

се добити у Јавном предузећу «Дирекција за 

изградњу Града Суботица», Трг Републике број 

16, у приземљу, канцеларија број 04  сваког 

радног дана осим суботе, од 10.
00

 до 12.
00

 часова. 

Контакт особе су Первановић Аднан (тел.024-

666331 и маил. 

аднан.первановиц@судирекција.рс) и Ландхер 

Ева (тел. 024-666384) 

 Саставни део овог Огласа је списак 

локација предвиђених за постављање киоска на 

територији Града Суботице и приградских 

насеља. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-352-1325/2015 

Дана:  29.12.2015. године 

С у б о т и ц а 

Градоначелник 

Јене Маглаи с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ И СПИСАК ЛОКАЦИЈА ДЕЛОВА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ 

НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА - 

КИОСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

 

 За постављање мањих монтажних објеката ( киосци ) на основу Плана за постављање мањих 

монтажних објеката на територији Града Суботица бр. У-380-2007 ( „Службени лист Града 

Суботице“ бр.23/10 ) и Допуне Плана за постављање мањих монтажних објеката на територији Града 

суботица бр. Ф31-333/10 ( „Службени лист Града Суботице“ бр.10/11 )   

 

1. Наведене локације се налазе на територији Града Суботица и приградских насеља 

2. У складу са Планом и Одлуком о локалним комуналним таксама постоје четири 

квалитативне зоне у којима је могуће постављање киоска следећих типова: 

- стилски киоск 

- киоск Типа И и киоск Типа ИИ (прилог фотографије) 

3. Делатности које је могуће обављати у киосцима: 

-   продаја трафичке робе (новине, дуван) 

-   услужно занатство 

-   угоститељство 

-   изузетно продаја животних намирница (пекарски производи, кафа, кокице, семенке)  

 

I  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЦЕНТАР И” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 

Угао Д. Туцовића и 

Суботе Врлића(Кружни 

ток) – И.9. 

Стилски  6.50 34.950,00 10.890,00 1.815,00 

II  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЦЕНТАР ИИИ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Угао Браће Радић и Павла 

Штоса – ИИИ.5. 
тип И 6.0 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

 

III  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ПРОЗИВКА” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 
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1. 
Ул. Ловре Брачуљевића – 

В.3. 
тип И 9.70 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

2. Ул. Београдски пут – В.6. тип И 6.0 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

3. 
Угао Браће Радић и 

Бајнатска – В.8. 
тип И 6.30 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

IV  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГАТ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 

угао Бискупа Лајче 

Будановића и М. Горког – 

ВИИ.3. 

тип И 6.30 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

 

V  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “МАЛИ БАЈМОК” 

Р. 

бр.  

Локација киоска  ознака 

у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Фочанске и Ул. 

Фрање Клуза – ВИИИ.4. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

VI  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “НОВО СЕЛО” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Карађорђев пут – 

XИ.1. 
тип И 6.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. 
Угао Бајског пута и 

Гајеве улице – ИX.2. 
тип И 6.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

ВИИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ДУДОВА ШУМА” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Алеја М. Тита и 

Шумске улице – XИИ.5. 
тип ИИ 6.30 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

2. 
Угао Плитвичке и 

Косовске улице -  
тип И 5.20 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

3. 
угао А. Чарнојевића и Ул. 

Сеп Ференца – XИИ.8. 
тип И 7.50 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

4. 

угао Франкопанске ул. и 

Милоша Обилића (код 

млечне пијаце) – XИИ.9. 

тип И 9.50 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

5. 

Алеја Маршала Тита 

(угао са Сеп Ференц ул.) 

– XИИ.11. 

тип И 9.0 28.500,00 8.550,00 1.425,00 

 

ВИИИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Мајшански пут (у 

близини моста) – 
тип И 6.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 
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XИИИ.1.  

 

ИX  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “КЕРТВАРОШ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Јована Микића (угао 

са Кирешком ул.) – XВ.9. 
тип И 12.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

X  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “АЛЕКСАНДРОВО” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Ул. Јосипа Шокчића 

и Јосипа Лихта – XИX.7. 
тип И 12.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАЧКИ ВИНОГРАДИ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
код железничке станице – 

бр.1 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. 
угао Ул.Киш Ференца и 

београдске – бр.2 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XИИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАЈМОК” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул Штросмајерова 

(ближе улици) – Б.3.  
тип И 3.80 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. Ул. Штросмајерова – Б.4. тип И 4.40 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

XИИИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БИКОВО” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 

угао Омладинске улице и 

Ул. Ђ. Ђаковића – 

XXИВ.1 

тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XИВ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЧАНТАВИР” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Ул. Јожефа Атиле – 

Ч.3. 
тип И 13.25 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. Ул. Србобранска – Ч.7. тип И 6. 0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

3. Ул. Србобранска – Ч.8. тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

4. Ул. Србобранска – Ч.9. тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 
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5. Ул. Сенћанска – Ч.10. тип И 7.80 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XВ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЂУРЂИН” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Ул. Б. Кидрича и В. 

Назора – Ђ.2. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

XВИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “КЕЛЕБИЈА” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Едварда Кардеља – 

К.1. 
тип И 9.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. 
Ул. Едварда Кардеља – 

К.2. 
тип И 6.0 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

3. 
Ул. Едварда Кардеља – 

К.3. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

4. 
Ул. Едварда Кардеља – 

К.4. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XВИИ  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЉУТОВО” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Слободана Принципа 
Сеље – Љ.1. 

тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XВИИИ    МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “МАЛА БОСНА” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 

угао Ул.Милана М. 

Металца и Војвођанска – 

МБ.1. 

тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

2. 
угао Ул. Едварда 

Карделља и Џ. Биједића 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

XИX  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “МИШИЋЕВО” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Ул. Стаљинградска и 

В. Ћетковића – М.1. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

XX МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “НОВИ ЖЕДНИК” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
угао Ул. О. Прице и 

Филипа Кљајића – НЖ.2. 
тип И 13.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 
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XXИ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ВИШЊЕВАЦ” 

Р. 

бр.  

Локација киоска – 

ознака у плану 

Тип 

киоска 

Површина 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне цене 
5% 

1. 
Ул. Марка Орешковића – 

В.1. 
тип И 6.30 24.000,00 7.200,00 1.200,00 

 

Оглас  је отворен од 11. 01. 2016. године, закључно са 22.01.2016. године. 

 Оглас се објављује на огласној табли Јавног предузећа «Дирекција за изградњу Града Суботица», на 

огласној табли Града Суботица, у «Службеном листу Града Суботица, штампаним гласилима, на интернету 

на wеб адреси www.судирекција.рс и www.суботица.рс 

 

 

 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 

81/09 исправка, 64/10 - Одлука УС и 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука 

УС 98/2013 - Одлука УС и 132/2014 ) и члана 21. 

став 1. Одлуке о општинским путевима и улицама 

(„Службени лист Града Суботица“ број 24/2014 и 

31/2014) 

На предлог Комисије за грађевинско 

земљиште од 23. 12. 2015. године, Градоначелник 

Града Суботице дана 29. 12. 2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА ПОСТАВЉАЊА 

БИЛБОРДА И РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ НА 

СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА И 

ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ПУТЕМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА 

 УСЛОВИ 

И Билборди и рекламне табле се могу 

постављати на локалном путу и поред тог пута 

или на стубове јавне расвете поред локалног пута 

(у даљем тексту: делови јавне површине), сходно 

Плану за постављање огласних објеката и 

рекламних ознака на територији Града Суботице, 

број плана Ф31-216/12 од октобра 2014.године, 

донет Одлуком о доношењу Плана постављања 

огласних објеката и рекламних ознака на 

територији Града Суботице, (у даљем тексту – 

План) („Сл. лист Града Суботице“ број 41/14) и у 

складу са одредбама Одлуке о општинским 

путевима и улицама и на основу одобрења које 
издаје Дирекција. 

ИИ Делови јавне површине који се дају на 

коришћење располажу нисконапонском мрежом 

електричне енергије која је неопходна за 

несметано функционисање билборда и рекламних 

табли. 

ИИИ Трошкове прикључења на нисконапонско 

напајање као и прибављање услова и одобрења за 

постављање билборда и рекламних табли на 

стубовима јавне расвете сноси стицалац права. 

ИВ Делови јавне површине предвиђени за 

постављање билборда и рекламних табли на 

стубовима јавне расвете дају се на коришћење са 

роком трајања 3 године од дана закључења 

Уговора из тачке XИВ. 

В Почетни износ једнократне накнаде за 

стицање права на постављање билборда и 

рекламних табли на стубовима јавне расвете 

утврђује се овом одлуком, а налази се у табелама 

у прилогу.  

 Почетни износ једнократне накнаде не 

садржи износе таксе за коришћење простора на 

јавној површини. 

ВИ Стицаоц права је у обавези да плаћа 

локалну комуналну таксу за коришћење простора 

на јавним површинама јединици локалне 

самоуправе. 
 Наведену таксу утврђује Секретаријат 

локалне пореске администрације Градске управе 

Града Суботице. 

 

 

ВИИ Учесници у јавном надметању дужни су 

да уплате на име јемства 30 % од висине почетног 

износа једнократне накнаде на рачун ЈП 

Дирекције за изградњу Града Суботица број 840-

1027804-55 са позивом на број 69-236 модел 97, 

најкасније један дан пре обављања лицитације. 

Уплата јемства се врши за сваку локацију 

посебно за коју учесник конкурише. 

ВИИИ Учесник у јавном надметању који оствари 

право на постављање билборда и рекламних 

табли на стубовима јавне расвете дужан је да 

билборде и рекламне табле предвиђене за ту 

локацију постави најкасније у року од 3 месеца од 

дана закључења Уговора из тачке XИВ. 

 Прикључење билборда и огласне табле на 

стубове јавне расвете на нисконапонско напајање 

се врши на основу сагласности ЈП „Дирекција за 

изградњу Града Суботице“. 

ИX Билборди и рекламне табле на стубовима 

јавне расвете се постављају у складу са Планом 

постављања огласних објеката и рекламних 



Страна 8 – Број 1                                                 Службени лист Града Суботице                                        08. јануар 2016. 

ознака на територији Града Суботице, у 

предвиђеним облицима и положајима.  

 Учесник у надметању је дужан да се 

придржава захтеваног типа билборда и рекламних 

табли на стубовима јавне расвете који је 

предвиђен за локацију, у складу са Планом. 

X Учесницима у поступку јавног надметања, 

који нису успели са својим понудама (изузев лицу 

које је понудило следећи највећи износ) износ 

уплаћен на име јемства ће се вратити у року од 5 

радних дана од дана спроведеног поступка у 

номиналном износу, осим ако учесник не 

приступи јавном надметању или одустане од 

своје понуде. 

XИ По окончаном поступку јавног 

надметања, Градоначелник Града Суботице 

доноси Одлуку о стицању права постављања 

билборда и рекламних табли на стубовима јавне 

расвете. 
XИИ Одлука о стицању права на постављање 

билборда и рекламних табли на стубовима јавне 

расвете доставља се свим учесницима у поступку 

јавног надметања, са поуком на право подношења 

приговора Градоначелнику Града Суботице у 

року од 3 дана од дана пријема одлуке. 
 По поднетом приговору, Градоначелник 

одлучује у року од 8 дана. 

XИИИ Учесник у јавном надметању чија је  

понуда прихваћена , дужан је да једнократну 

накнаду за стицање права на постављање 

билборда и рекламних табли на стубовима јавне 

расвете уплати у року од 3 дана од дана 

коначности одлуке из тачке XИ на рачун  Града 

Суботица број 840-742341843-24 са позивом на 

број 69-236 модел 97. 

XИВ У року од 15 дана од дана коначности 

Одлуке о стицању права на постављање билборда 

и рекламних табли на стубовима јавне расвете, 

корисник се обавезује закључити уговор са 

Градом Суботица којим ће регулисати права и 

обавезе у вези са стицањем права на постављање 

билборда и рекламних табли на стубовима јавне 

расвете. 

XВ  За јавно надметање заинтересована 

правна лица и предузетници подносе писмене 

пријаве на адресу ЈП Дирекције за изградњу 

Града Суботица – за Комисију за грађевинско 

земљиште (са назнаком За конкурс – 

БИЛБОРДИ), Суботица, Трг Републике број 16 – 

од 11.01.2016. године до 22.01.2016. године. 
 Пријава која је поднета после оглашеног 

рока и која није комплетна неће се узети у обзир. 

Пријава се предаје у затвореној коверти и 

треба да садржи и тачне податке о локацији 

билборда или огласне табле за коју се иста 

подноси. 

 

Пријава такође треба да садржи и:  

- све податке о подносиоцу пријаве 

(тачан назив правног лица, његово 

седиште, матични број, ПИБ и име 

овлашћеног лица, односно тачан назив 

радње, име и презиме имаоца радње и 

његов матични број и тачну адресу 

становања) – доказује се изводом из 

Агенције за привредне регистре, не 

старијим од 30 дана, 

- уредну пуномоћ за лице које ће 

заступати правно лице или 

предузетника на јавном надметању, 

- податке о врсти објекта, 

- све податке о месту постављања 

објекта за који се пријава подноси, 

- изјаву да прихвата све одредбе 

уговора о стицању права постављања 

билборда, односно рекламних табли 

на стубовима јавне расвете, који се 

обавезује закључити у року од 15 дана 

од дана коначности Одлуке о стицању 

права на постављање билборда и 

рекламних табли на стубовима јавне 

расвете, 

- доказ о уплати огласом предвиђеног 
износа јемства (оригинална уплатница 

или оверен извод из банке). 

 

XВИ  Јавно надметање се спроводи по следећем 

поступку: 

1. Учесници у јавном надметању 

усменим изјашњавањем нуде износе 

за понуђени део јавне површине. 

2. Износи које понуђачи нуде морају 

бити увећани најмање 5% од почетног 

износа једнократне накнаде 

(лицитациони корак) - и у односу на 

претходну понуду. 

3. Понуђач чија понуда буде три пута 

узастопно поновљена од стране 

председника или овлашћеног члана 

Комисије, стиче право на постављање 

билборда и рекламних табли на 

стубовима јавне расвете. 

Сваки учесник јавног надметања има 

право да, током рада Комисије, даје примедбе на 

рад Комисије и на ток поступка, и исте се уносе у 

записник о јавном надметању. 

Записник о раду Комисије потписују сви 

учесници јавног надметања, записничар и сви 

чланови Комисије. 

 

Учесник који је понудио највећи износ 

потписује изјаву да је понудио највећи износ, са 

назнаком висине износа. 

Поступак јавног надметања ће се у свему 

осталом спровести према одредбама члана 24, 25. 

и 26. Одлуке о општинским путевима и улицама. 
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Оглас остаје отворен од 

11.01.2016.године, закључно са 22.01.2016. 

године до 13 часова. Пријаве се могу предати 

непосредно у ЈП Дирекција за изградњу Града 

Суботица или преко поште препорученим писмом 

најкасније до времена  закључења огласа. 

Јавно надметање (лицитација) одржаће се 

01. 02. 2016. године са почетком у 1000 часова у 

плавој сали Градске куће, Суботица, Трг Слободе 

број 1.  

Комплетан текст Огласа објавиће се на 

огласној табли ЈП «Дирекција за изградњу Града 

Суботица», Трг Републике број 16 – у приземљу и 

на огласној табли Града Суботица, Трг Слободе 

бр. 1, на И спрату у периоду од 11.01.2016. године 

до 22.01.2016. године, у “Службеном листу Града 

Суботице”, на интернету на wеб адреси 

www.судирекција.рс и www.суботица.рс, а текст 

Огласа у листу ’’Војвођанска Сваштара’’, 
“Магyар сзо”, “Суботичке новине”, „Хрватска 

ријеч“ и у дневном листу ''Блиц''. 

 Све информације у вези са огласом могу 

се добити у Јавном предузећу «Дирекција за 

изградњу Града Суботица», Трг Републике број 

16, у приземљу, канцеларија број 04  сваког 
радног дана осим суботе, од 10.00 до 12.00 часова. 

Контакт особе су Первановић Аднан ( тел.024-

666331 маил аднан.первановиц@судирекција.рс) 

и Ландхер Ева (тел.024-666384 ) 

 Саставни део овог Огласа је списак 

локација предвиђених за постављање билборда и 

рекламних табли на стубовима јавне расвете на 

територији Града Суботице и приградских 

насеља. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: ИИ-352-1326/2015 

Дана: 29.12.2015.године 

С у б о т и ц а 

Градоначелник 

Јене Маглаи с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ И СПИСАК ЛОКАЦИЈА ДЕЛОВА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ 

ПРАВА ПОСТАВЉАЊА БИЛБОРДА И РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

 

Услови и списак дати су на основу Плана за постављање огласних објеката и рекламних ознака на 

територији Града Суботица бр. Ф31-216/12 од новембра 2014. године ( „Службени лист Града 

Суботице“ бр. 41/14 ) 

1.  Наведене локације се налазе на територији Града Суботица и приградских насеља 

2. У складу са Планом, Одлуком о комуналном реду и Одлуком о локалним путевима и 

улицама могуће је постављање билборда следећих типова: 

- билборд ТИП 1 – фиксни, слободностојећи, правоугаоног облика са два ослонца, 

челични профили,  табла за двострано коришћење маx 5,7 x 3,0 м., осветљење 

рефлекторима, табла мин. 2,5м изнад земље 

- билборд ТИП 2 – фиксни, слободностојећи, са два ослонца и са једним ослонцем 

(централни и ексцентрични), табла за двострано коришћење маx. 4,5 x 3,0 м, 

унутршње осветљење флуоресцентним светиљкама, табла мин. 2,5м изнад земље 

- билборд ТИП 3 – нови тип рекламног билборда који је заснован на дигиталној 

техници и омогућава репродукцију слике без тона, фиксан, слободностојећи, 

правоугаоног облика са два ослонца, за једнострано или двострано коришћење маx. 

5,0 x 3,0 м, мин. 2,5 м изнад земље 
3. У складу са Планом, Одлуком о комуналном реду и Одлуком о локалним путевима и 

улицама могуће је постављање рекламних табли на стубовима јавне расвете следећих 

типова: 

- Класичне табле – светлеће (осветљене изнутра) и неосветљене табле маx.1,4 x 1,0 

м,минимална висина од коте терена до доње ивице табле 3,85м изнад тротоара – 4,5м 

изнад коловоза 
- Стилске табле (посебни урбани амбијент) – изглед табле дефинише Међуопштински 

Завод за заштиту споменика културе из Суботице, минимална висина од коте терена до 

доње ивице табле 2,5м изнад тротоара – 4,5м изнад коловоза  

4. Тачан положај планираних појединачних локација и услови за постављање дефинисаће се 

након стицања права на постављање а одредиће их, у складу са Планом, ЈП Завод за 

урбанизам Града Суботица 
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И БИЛБОРДИ – реон Града 

Р. 

бр.  

Детаљан опис 

локације за 

постављање 

билборда 

Број 

позиција 

(ком) 

Максималн

а површина 

за 

плакатира

ње 

(м²) 

Почетна цена 

за лицитацију 

(једнократна 

накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне 

цене 

(јемство) 

Лицитациони 

корак 

РЕОН ГРАДА СУБОТИЦЕ 

1. 

ПАЛИЋКИ ПУТ 

ИИ – 

лева страна од 

Ђевђелијске 
улице до 

’’Расадника’’  

4 137 403.368,00 121.010,00 20.168,00 

2. 

ПАЛИЋКИ ПУТ 

ИИИ – 

лева страна од 

’’Расадника’’ до 

Цреске улице 

3 103 302.526,00 90.758,00 15.126,00 

3. 

ПАЛИЋКИ ПУТ 

В – 

десна страна од 

’’Расадника’’ до 

Цреске улице 

4 137 403.368,00 121.010,00 20.168,00 

4. 

ПАЛИЋКИ ПУТ 
ВИ – од Цреске 

улице до 

Зеленгорске 

улице 

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

5. 

ПАЛИЋКИ ПУТ 

ВИИ – од 

Зеленгорске 

улице до изласка 

из насеља 

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

6. 

СЕНЋАНСКИ 

ПУТ ИИ – поред 

гробља и 

пружних прелаза 

3 103 318.447,00 95.534,00 15.922,00 

7. 

СЕНЋАНСКИ 

ПУТ ИИИ – од 

пружних прелаза 

до велике 

кривине 

2 69 201.684,00 60.505,00 10.084,00 

8. 

СЕНЋАНСКИ 

ПУТ ИВ – од 

велике кривине 

до изласка из 
насеља 

4 137 403.368,00 121.010,00 20.168,00 

 

 
      

       

Р. 

бр.  

Детаљан опис 

локације за 

постављање 

билборда 

Број 

позиција 

(ком) 

Максималн

а површина 

за 

плакатира

ње 

(м²) 

Почетна цена 

за лицитацију 

(једнократна 

накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне 

цене 

(јемство) 

Лицитациони 

корак 
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9. 

БЕОГРАДСКИ 

ПУТ ИИ –од 

Верушићке улице 

до изласка из 
града 

3 103 302.526,00 90.758,00 15.126,00 

10. 

КЕЛЕБИЈСКИ 

ПУТ И – од 

Метохијске улице 

до Безданске 

улице 

5 171 504.210,00 151.263,00 25.211,00 

11. 

КЕЛЕБИЈСКИ 

ПУТ ИИ – од 

Безданске ул. до 

бајске пруге 

5 171 504.210,00 151.263,00 25.211,00 

12. 

КЕЛЕБИЈСКИ 

ПУТ ИИИ – од 

бајске пруге до 

Улице 15.августа 

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

13. 

СОМБОРСКИ 

ПУТ ИИ – од 

Фочанске улице 
до Батинске 

улице 

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

14. 

СОМБОРСКИ 

ПУТ ИИИ – од 

Батинске улице 

до Црвеног Села 

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

И БИЛБОРДИ – приградска насеља 

 

Р. 

бр.  

Детаљан опис 

локације за 

постављање 

билборда 

Број 

позиција 

(ком 

Максималн

а површина 

за 

плакатира

ње 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(једнократна 

накнада за 

стицање права) 

30% од 

почетне 

цене 

(јемство) 

Лицита

циони 

корак 

ПРИГРАДСКА НАСЕЉА 

16. 

НАСЕЉЕ 

КЕЛЕБИЈА – 

ул.Едварда 

Кардеља до 

границе 

4 137 424.596,00 127.379,00 21.230,00 

17. 

БАЈМОК И – 

од улаза у 

насеље до 

Трумбићеве 

улице 

4 137 382.136,00 114.641,00 19.107,00 

18. 

БАЈМОК ИИ – 

од Трумбићеве 

улице до излаза 
3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 
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из насеља 

19. 

ЧАНТАВИР И 

– у улицама  

Жељезнички трг 

и Бајмочка  

3 103 286.602,00 85.981,00 14.330,00 

20. 

ЧАНТАВИР 

ИИ – у улицама  

Жељезнички трг 

и Бајмочка  

2 69 191.068,00 57.320,00 9.554,00 

21. 

БАЧКО 

ДУШАНОВО – 

ул. Иве Лоле 

Рибара 

1 34 95.534,00 28.660,00 4.777,00 

22. 
СТАРИ 

ЖЕДНИК – пут 

Суб.-Београд 

4 136 382.136,00 114.641,00 19.107,00 

23. 

ХАЈДУКОВО – 

ул. Бориса 

Кидрича 
4 136 382.136,00 114.641,00 19.107,00 

24. 

БАЧКИ 

ВИНОГРАДИ 

– на главном 

путу 

2 68 191.068,00 57.320,00 9.553,00 

 

ИИ  РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

Р. 

бр.  

Детаљан опис 

локације за 

постављање 

рекламних табли 

на стубове јавне 

расвете 

Број табли 

(ком) 

Максимална 

површина за 

плакатирање 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(једнократна 

накнада за 

стицање 

права) 

30% од 

почетн

е цене 

(јемств

о) 

Лицита

циони 

корак 

1. 

Улица Ђуре 

Ђаковић – лева и 

десна страна 

21 
ком(стилске 

табле) 

59 894.936,00 
268.481,

00 
44.747,00 

2. 
Алеја Маршала 

Тита 
20 56 852.320,00 

255.696,

00 
42.616,00 

3. Рудић улица 5 14 213.080,00 
63.924,0

0 
10.654,00 

4. 
Штросмајерова 

улица 
10 28 426.160,00 

127.848,

00 
21.308,00 

5. 
Улица Вука 

Караџића 
4 12 170.464,00 

51.139,0

0 
8.523,00 

6. Улица Партизанска 5 14 213.080,00 
63.924,0

0 
10.654,00 

7. Улица Панчевачка 5 14 213.080,00 
63.924,0

0 
10.654,00 

8. 
Улица Матије 

Корвина 
3 8 127.848,00 

38.354,0

0 
6.392,00 

9. Трг Слободе 4 12 170.464,00 
51.139,0

0 
8.523,00 

10. Трг Синагоге 8 22 340.928,00 
102.278,

00 
17.046,00 

11. 
Трг Јакаба и 

Комора 
10 28 426.160,00 

127.848,

00 
21.308,00 

12. 
Улица Петефи 

Шандора 
10 28 426.160,00 

127.848,

00 
21.308,00 
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13. 

Трг жртава 

фашизма и Улица 

Матије Гупца 
18 51 767.088,00 

230.126,

00 
38.354,00 

14. Сомборски пут 20 56 767.080,00 
230.124,

00 
38.354,00 

15. Сенћански пут 30 84 1.150.620,00 
345.186,

00 
57.531,00 

16. Улица Браће Радић 30 84 1.278.480,00 
383.544,

00 
63.924,00 

17. 
Улица Максима 

Горког 
36 101 1.534.176,00 

460.253,

00 
76.709,00 

Р. 

бр.  

Детаљан опис 

локације за 

постављање 

рекламних табли 

на стубове јавне 

расвете 

Број табли 

(ком) 

Максимална 

површина за 

плакатирање 

м² 

Почетна цена 

за лицитацију 

(једнократна 

накнада за 

стицање 

права) 

30% од 

почетн

е цене 

(јемств

о) 

Лицита

циони 

корак 

18. 

Улица Београдски 

пут – од 

Романијске улица 

до Верушићке ул. 

20 56 852.320,00 
255.696,

00 
42.616,00 

19. 

Улица Београдски 

пут – од 

Верушићке до 

Фекетићке ул. 

20 56 852.320,00 
255.696,

00 
42.616,00 

20. 

Улица Сегедински 

пут – од Ул.Ј. 

Микића до 

Прибојске ул 

30 84 1.278.480,00 
383.544,

00 
63.924,00 

21. 

Улица Сегедински 

пут – од Прибојске 
ул. до Дубровачке 

ул. 

30 84 1.278.480,00 
383.544,

00 
63.924,00 

22. 

Хоргошки пут – 

Палић, од 

Дубровачке до 

Солунске улице 

30 84 1.278.480,00 
383.544,

00 
63.924,00 

23. 
Улица Кизур 

Иштвана - Палић 
14 20 536.956,00 

161.087,

00 
26.848,00 

24. 
Код Православне 

цркве на Палићу 
11 30 423.874,00 

92.482,0

0 
15.414,00 

25. 
Улица Сечењи 

Иштвана 
5 14 192.670,00 

57.801,0

0 
9.634,00 

26. 
Улица Старине 

Новака 
14 20 536.956,00 

161.087,

00 
26.848,00 

27. Улица Наде Димић 20 56 770.680,00 
231.204,

00 
38.534,00 

28. Улица Бајнатска 18 52 693.612,00 
208.084,

00 
34.680,00 

 

Оглас  је отворен од 11.01.2016. године, закључно са 22.01.2016. године. 

 Оглас се објављује на огласној табли Јавног предузећа «Дирекција за изградњу Града Суботица», на 

огласној табли Града Суботица, у «Службеном листу Града Суботица, штампаним гласилима на интернету 

на wеб адреси www.судирекција.рс и www.суботица.рс 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
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Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 

1. Телефон: 626-872 сг@суботица.рс Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Тамара Јевтић 

Конц, дипл. правник, секретар Скупштине Града Суботице. Аконтациона преплатна цена за 2015. 

годину износи 2596,00 динара. Огласи по тарифи. Жиро рачун: 840-745151843-03 – Остали приходи са 

позивом на број 97 69 236 општинских органа управе. 

 


