
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,  

СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове 

Број:  344-166/2022-V-04  

Датум 08.07.2022. године 

П а р а ћ и н 

Томе Живановића 10      

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене 

на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на територији општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број  14/2021 и 24/2021) и Програма за 

постављање мањих монтажних објеката на територији општине Параћин ("Сл. лист 

општине Параћин" бр.14/2021) и у складу са чл. 146 Закона о  планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/218, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) донела је одлуку и 

расписује следећи  

 

ЈАВНИ КОНКУРС   

 

1. Оглашава се поступак  давања на привремено коришћење површина јавне 

намене ради постављањa  привремених објеката  и то следећих локација: 

 

 

В) Локације за постављање покретних објеката за продају пољопривредних производа – 

бостана у периоду од 19. јула 2022. године до 10. септембра 2022. године 

  

ЛОКАЦИЈА 1 – код Хале спортова, 1 место површине 6 m2 за постављање покретног 

привременог објекта по почетној цени од 6.480,00 динара 

ЛОКАЦИЈА 2 –  ул. Мајора Гавриловића, поред аутобуског стајалишта, 1 место површине 

6 m2 за постављање покретног привременог објекта по почетној цени од 6.480,00  динара. 

ЛОКАЦИЈА 3 – у ул. Томе Живановића – код зграде бивше ''Штампарије'', 2 места 

површина по 6м2 за постављање привремених објеката – приколица по почетној цени од 

6.480,00 динара 

ЛОКАЦИЈА 4 – у ул. Мајора Гавриловића испред самачке зграде Штофаре, 2 места 

површина по 6м2 за постављање покретних привремених објеката по почетној цени од 

6.480,00 динара 

ЛОКАЦИЈА 5 – угао ул. Кнез Михајлова и Тодора од Сталаћа, 1 место површине 6 m2 за 

постављање покретног привременог објекта по почетној цени од 6.480,00 динара 

ЛОКАЦИЈА  6 – код МЗ Глождак, 2 места површина по 6 m2 за постављање покретних 

привремених објеката по почетној цени од 6.480,00 динара. 

ЛОКАЦИЈА 7 – ул. Мајора Гавриловића испред зграде бр 9, 1 место површине 6 m2 за 

постављање покретног привременог објекта по почетној цени од 6.480,00  динара 

ЛОКАЦИЈА 8 – у ул. Војводе Мишића, код семафора са десне стране – 3 места површина 

по 6 m2 за постављање покретних привремених објеката по почетној цени од 6.480,00 

динара. 

ЛОКАЦИЈА 9 – у ул. Адакалској, преко пута цркве – 3 места површина по 4 m2 за 

постављање покретних привремених објеката по почетној цени од 10.800,00 динара . 



ЛОКАЦИЈА 10 - у ул. Немањиној, са десне стране, пре аутобуског стајалишта код 

маркета "Јагодњак", 2 места површина по 6м2 за постављање покретних привремених 

објеката по почетној цени од 6.480,00 динара. 

ЛОКАЦИЈА 11 – угао ул. Мајора Гавриловића и ул. Боре Петровића, 3 места површина по 

6 m2 за постављање покретних привремених објеката по почетној цени од 6.480,00 динара 

ЛОКАЦИЈА 12 – ул. Књаза Милоша, преко пута бензинске пумпе, 2 места површина по 6 

m2 за постављање покретних привремених објеката по почетној цени од 6.480,00 динара. 

ЛОКАЦИЈА 13 - на углу ул. Војводе Мишића и Стефана Првовенчаног, 1 место површине 

6 m2. за постављање покретног привременог објекта по почетној цени од 16.200,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

З) Локације за постављање покретних мобилијара – дечијих играоница, 

презентација, манифестација преко десет дана, забавних игара за децу, апарата за 

сладолед, фрижидера за сладолед, безалокохолних пића, кокица, помфрита, 

крофница, мекика, резаног цвећа, сувенира и др. за задовољење потреба грађана у 

екстра зони у периоду од 19. јула 2021. године до 10. септембра 2021. године 

            
ЛОКАЦИЈА 1 – У улици Краља Петра I - на поплочаном делу испред зграде ''Ламела'' 

преко пута продајног места Државне лутрије Србије до улице, дечија играоница – 35,00 m2  

- 1 ком. по почетној цени од 94.500,00 динара 

ЛОКАЦИЈА 2 - У улици Краља Петра I – испред зграде ''Ламела'' између две дечије 

играонице (између две летње баште) – забавне игре за децу, дечији аутомобилчићи и  

играоница 15,00 m2 - 1ком. по почетној цени од 40.500,00 

ЛОКАЦИЈА 3  - У улици Краља Петра I – испред зграде ''Ламела'' – забавне игре за децу, 

дечији аутомобилчићи 10,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 27.000,00  

ЛОКАЦИЈА 4  - У улици Краља Петра I  - испред тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару 

до улице , апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 5 – У улици Краља Петра I  - испред тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару 

до улице, апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 6 - У улици Краља Петра I  - преко пута градске апотеке ''Параћин'' на 

тротоару до улице, апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 7 – У улици Краља Петра I  - преко пута градске апотеке ''Параћин'', на 

тротоару до улице, апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 8  - У улици Краља Петра I – испред тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару 

до улице, апарат за кокице, кикирики и сл. - 2,00m2  -  1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 9  - У улици Краља Петра I – испред тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару, 

апарат за кокице, кикирики и сл.  - 2,00m2  -  1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 10  - У улици на тротоару до улице, преко пута градске апотеке ''Параћин''  

апарат за кокице, кикирики и сл.  – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 11 - У улици Краља Петра I  - испред зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, 

апарат за кокице  – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 12 - У улици Краља Петра I  - испред зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, 

апарат за кокице, кикирики и сл.  – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 13 -  У улици Краља Петра I  - испред зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, 

апарат за палачинке, мекике и слично – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 14 -  У улици Краља Петра I  - испред зграде Ламела на тротоару до улице, 

апарат за палачинке, мекике и слично – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 



ЛОКАЦИЈА 15 -  У улици Краља Петра I -  преко пута градске апотеке ''Параћин'', на 

тротоару до улице, апарат за палачинке, мекике и слично – 2,00m2 - 1 ком. по почетној 

цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 16 - У улици Краља Петра I - преко пута градске апотеке ''Параћин'', на 

тротоару до улице, апарат за палачинке, мекике и слично – 2,00m2 - 2 ком. по почетној 

цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 17 - У улици Краља Петра I - испред зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, 

апарат за крофнице – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА  18 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару 

до улице, апарат за крофнице – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 19 - У улици Краља Петра I - преко пута градске апотеке ''Параћин'', на  

тротоару до улице, апарат за крофнице – 2,00m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 20 - У улици Краља Петра I - преко пута градске апотеке ''Параћин'', на  

тротоару до улице, ради продаје наочара – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 21 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару 

до улице до улице - ради продаје наочара – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 22 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару 

до улице  – за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 23 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару 

до улице  – за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 24 - У улици Краља Петра I - испред зграде ''Ламела'' на  тротоару  до улице– 

за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 25 - У улици Краља Петра I - испред зграде ''Ламела'' на  тротоару до улице– 

за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 26- У улици Краља Петра I - преко пута градске апотеке ''Параћин'', на  

тротоару до улице – за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 

2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 27 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару  

до улице – за сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 

5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 28 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару 

до улице – за сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 

5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 39 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Koцка I‘’ на  тротоару 

до улице – за сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 

5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 30 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару 

до улице  –  резано цвеће – 2,00 m2- 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 31 - У улици Краља Петра I - испред тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару 

до улице – резано цвеће – 2,00 m2 - 1 ком. по почетној цени од 5.400,00 

ЛОКАЦИЈА 32 – У улици Краља Петра I код зграде ''Кула'' на тротоару до улице – 

фрижидер за сладолед – 1,00 m2  по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 33 – Угао Томе Живановића и Бранка Крсмановића на тротоару до улице – 

фрижидер за сладолед – 1,00 m2  по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 34 – У улици Бранка Крсмановића на тротоару код већа технике – фрижидер 

за сладолед – 1,00 m2  по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 35 – У улици Томе Живановића испред СРЦ ''7 Јули'' – фрижидер за сладолед 

– 1,00 m2  по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 36 – У улици Краља Петра I испред тржног центра ''Коцка I'' или испред 

зграде ''Ламела'' – за уличне музичаре – забављаче– 1,00 m2 по почетној цени од 2.700,00 

ЛОКАЦИЈА 37 – У улици Краља Петра I преко пута бивше РК ''Београд''  на простору 

између платоа и тротоара забавне игре за децу – 3,00 m2 по почетној цени од 8.100,00 

 ЛОКАЦИЈА 38 – У улици Краља Петра I испред зграде Ламела, на платоу, а на страни до 

улице, ''Multi D'' биоскоп – 6 m2 по почетној цени од 16.200,00 

 



2. Пријаве  по конкурсу  ће се примати  у периоду 11.07.2022. године до 18.07. 

2022. године, до 1100 часова, а отварање понуда ће се одржати 18.07.2021. године са 

почетком у 12 часова у Одељењу за урбанизам. 

3. Понуђач је дужан да уз понуду са тачном назнаком броја локације, приложи 

признаницу о уплати  депозита у висини почетне цене (односно у висини понуђене цене) за 

локацију за коју је дао понуду на рачун депозита општине Параћин број рачуна 840-

713804-88, сврха јемство, позив на број 61/077, као и фотокопију  личне карте  ако се ради 

о физичком лицу или извод из регистра радњи или предузећа и овлашћење ако се ради о 

правном лицу. 

Лица која конкуришу за локацију покретног мобилијара и то за локацију 1, 2 и 3 из 

овог огласа дужни су да уз пријаву за оглас приложе сагласност угоститељског објеката 

који имају летње баште на платоу - тргу, за коришћење тоалета, као и проспект 

произвођача дечијих играоница(сертификат, атест и слично)   

Понуђач за локацију покретног мобилијара 1, 2, 3, и 38 може на име депозита да 

уплати 50% од почетне цене, односно 50% од понуђене цене, док ће другу половину 

платити у месецу августу у периоду од 05-10 у месецу уколико буде изабран као 

најповољнији понуђач 

 Уколико се не поднесе уредна и благовремена пријава, комисија неће прихватити 

понуду понуђача.  

4. Пријаве по конкурсу са писаним понудама се предају ЛИЧНО у затвореним 

ковертама на адресу Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 

општине Параћин, Томе Живановића 10, шалтер 8, са назнаком,   ПРИЈАВА ПО 

КОНКУРСУ ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ -  НЕ 

ОТВАРАТИ  (са тачном назнаком локације за коју се даје понуда), а пријава мора да 

садржи доказ о уплаћеном депозиту, понуђену цену, фотокопију личне карте или очитану 

личну карту (ако је ЛК са чипом), а ако се ради о правном лицу, овлашћење и извод из 

регистра привредних субјеката. 

5. Учеснику који је изабран као најповољнији понуђач уплаћени износ депозита  се 

урачунава  у накнаду за привремено коришћење, а учеснику који није изабран  уплаћени 

износ се враћа у року од 15 дана од дана отварања понуда. 

6. Изабрани понуђач је обавезан да постави привремени објекат о свом трошку, а 

постављени привремени објекат не може се издати у подзакуп односно пренети право 

коришћења на друго лице. Уколико се у току периода коришћења јавних површина за 

постављање привремених објеката измени програм општине Параћин, лице које је добило 

локацију дужно је да привремени објекат са површине јавне намене уклони и пре периода 

који је опредељен решењем Одељења за урбанизам. 

7. У времену одржавања манифестација, које организује Општина као и установе и 

организације, основане од стране локалне самоуправе и у случају извођења радова на 

уређењу центра града сви корисници који би угрожавали одржавање манифестације и 

извођење радова у обавези су да уклоне привремене објекте са локација које су добили у 

поступку јавног надметања 

8. Сваки учесник се може пре подношења пријаве по јавном конкурсу детаљно 

упознати са условима огласа и правилима као и другим  информацијама у Одељењу за 

урбанизам - Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине 

Параћин, ул. Томе Живановића бр 10 или на тел: 035/ 563-601 лок. 113. 

 

 

 

Председник Комисије 

 Маја Остојић, дипл.правник 

 


