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ГРАД НОВИ САД

Комисија за спровођење конкурса за доделу 
локација за постављање електронског дисплеја 
без тона на јавној површини

506
На основу члана  140. став 1. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 67/17, 
7/19, 31/19 и 59/19), Комисија за спровођење конкурса за 
доделу локација за постављање електронског дисплеја без 
тона на јавној површини, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА БЕЗ ТОНА НА 

ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Конкурс се расписује за доделу права коришћења осам 
(8) локација за постављање електронског дисплеја без 
тона, које су наведене у табели која је саставни део овог 
конкурса.

Локације за постављање електронског дисплеја без тона 
на јавној површини, дају се на коришћење на пет година у 
складу са одредбама Одлуке о уређењу Града Новог Сада.

Право учешћа на Конкурсу за доделу локација (у даљем 
тексту: Конкурс) имају правна лица и предузетници (у даљем 
тексту: учесник Конкурса).

Пријаве се подносе искључиво на обрасцима израђеним 
од стране Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције, чији су саставни део графички и фотографски 
приказ појединачних локација са описом локација израђени 
од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбани-
зам Нови Сад. 

Образац пријаве и образац за попуњавање понуђеног 
новчаног износа за локације за које се конкурише се пре-
узима у просторијама Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина број 2, IV спрат, канцеларија 106, радним даном 
од 10,00 до 13,00 часова.

Пријава се подноси Комисији за спровођење конкурса 
за доделу локација за постављање електронског дисплеја 
без тона на јавној површини (у даљем тексту: Комисија) 
путем Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 
број 2, IV спрат, канцеларија 96,  радним даном од 08,00 
до 15,30 часова.

Благовремене су пријаве на конкурс запримљене у Скуп-
штини Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, IV спрат, 
канцеларија 96, до 17.08.2020. године до 15,30 часова, без 
обзира на који начин су предате (путем поште или лично).

Право учешћа на Конкурсу за доделу локација за 
постављање електронског дисплеја без тона има учесник 
Конкурса под условом:

1. А)  да располаже са одговарајућим бројем елек-
     тронских дисплеја без тона сразмерно броју 
      локација за које подноси пријаву на Конкурсу; 

 Б)  да електронски дисплеји без тона наведени у 
     пријави задовољавају следеће карактеристике:

- размак између тачака/pixela максимално 8mm
- угао гледања 1200/1600
- јачина светлости ≥ 6500 cd/m2
- радна температура -20 ~ 500C
- фреквенција рада освежавања >1920Hz
Доказ: верификован извод из књиге основних 

средстава или рачун о куповини и ана-
литичка картица потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица и спецификација 
опреме;

2. А)   да електронски дисплеји без тона које намерава 
    да постави испуњавају захтеве у складу са 
     Правилником о електричној опреми намењеној 
     за употребу у оквиру одређених граница напона 
    ("Службени гласник РС, бр. 25/16 и 21/20) и 
     Правилником о електромагнетској компатибил-
     ности ("Службени гласник РС, бр. 25/16 и 21/20);

Доказ: важеће потврде о усаглашености издате 
од тела акредитованог од стране Акре-
дитационог тела Србије (АТС);

Б)    да је за постављање електронских дисплеја без 
   тона израђен пројекат конструкције; 

Доказ: пројекат конструкције израђен и оверен 
од стране одговорног  пројектанта;

3. да располаже са минимум  једним теретним воз-
илом са хидраулучном дизалицом и хидрауличном 
подизном платформом за рад на висини;
Доказ: верификован извод из књиге основних 

         средстава или рачун о куповини и анали-
       тичка картица потписана и оверена од 
       стране овлашћеног лица или уговор о 
        лизингу/уговор о закупу са фотокопијом 
        инвентарних пописних листа основних 
         средстава закуподавца.
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Пријава на Конкурс поред доказа из тачака 1-3 мора да 
садржи и:

4. податке о учеснику  Конкурса: пиб, матични број, 
назив и седиште, а за предузетника  пословно име  
и име и презиме оснивача,

5. доказ о упису у одговарајући регистар привредних 
субјеката,

6. доказ да је учесник Конкурса измирио потраживања 
по основу изворних јавних прихода Града Новог Сада, 

7. локација за коју се конкурише:
- редни број наведен у табели, и
- локалитет,

8. доказ о уплати гарантног износа за учешће на Кон-
курсу,

9. потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ),
10. фотокопију картона депонованих потписа лица 

овлашћених за заступање, и
11. понуђени новчани износ за стицање права на доделу 

локације, прецизно одређен у динарском износу и 
уписан у обрасцу за попуњавање понуђеног новчаног 
износа за локације за које се конкурише, достављен 
у посебној затвореној коверти, са назнаком "За кон-
курс".

Почетни новчани износ за стицање права на доделу 
локација утврђује се у годишњем износу накнаде за 
коришћење јавне површине у зависности од површине која 
се користи за оглашавање и локалитета на коме се елек-
тронски дисплеј без тона поставља.

Учесник Конкурса је дужан да уплати гарантни износ за 
учешће на Конкурсу, који износи 50% од почетног новчаног 
износа за стицање права на доделу локација, на рачун 
840-1093804-32.

Учеснику Конкурса коме су додељене локације, гарантни 
износ за учешће на Конкурсу урачунава се у новчани износ 
за стицање права на доделу локација. Учеснику Конкурса 
коме нису додељене локације враћа се гарантни износ за 
учешће на Конкурсу у року од три дана од дана правоснаж-
ности одлуке Комисије о додели локација. Учеснику Кон-
курса који одустане од коришћења додељених локација, 
гарантни износ за учешће на Конкурсу се не враћа.

Kомисија, по истеку рока за подношење пријава на Кон-
курс, пре њиховог разматрања утврђује:

1. број приспелих пријава,
2. благовременост пријава,
3. садржај пријава,
4. уплату гарантног износа за учешће на Конкурсу.
Критеријуми за избор најповољније понуде су:
• понуђени новчани износ за стицање права на доделу 

локација, 
• број локација за које се конкурише. 
Комисија сачињава ранг-листу према наведеним 

критеријумима, на следећи начин:
• Учесник Конкурса који понуди највиши новчани износ 

за стицање права на доделу локације, рангира се на 
прво место,

• у случају да два или више учесника Конкурса понуде 
идентичан новчани износ за стицање права на доделу 
локација, примењује се други критеријум при чему 

предност на Конурсу има учесник који конкурише за 
већи број локација.

Јавно отварање понуда одржаће се 19.08.2020. године, 
у просторијама Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина број 2, IV спрат, канцеларија 96, са почетком 
у 09,00 часова.

О поступку јавног отварања понуда води се записник.
Неблаговремене пријаве враћају се подносиоцу пријаве, 

са неотвореном понудом.
Непотпуне пријаве, одбиће се решењем које се може 

побијати у оквиру жалбе на одлуку Комисије.
Комисија утврђује коначне резултате Конкурса и доноси 

одлуку о додели локација, најкасније до 26.08.2020. године, 
коју објављује на огласној табли Скупштине Града Новог 
Сада и званичној интернет страници Града Новог Сада.

Учесник Конкурса има право да Градском већу Града 
Новог Сада, уложи жалбу на одлуку о додели локација у 
року од три дана од дана објављивања одлуке о додели 
локације на огласној табли и званичној интернет страници 
Града Новог Сада.

Уплаћени новчани износ за стицање права на доделу 
локација, који је Учесник Конкурса дужан да уплати, не 
урачунава се у износ накнаде, која се кориснику утврђује 
засебно за сваку календарску годину.

Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је 
да понуђени новчани износ за стицање права на доделу 
локација, уплати у року од осам дана од дана коначности 
одлуке Комисије односно решења Градског већа Града 
Новог Сада, а у супротном се доноси одлука о додели 
локација Учеснику конкурса који је следећи на ранг-листи.

Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је 
да поднесе захтев путем Писарнице Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановач-
ког број 3 или путем Писарнице Градске управе за опште 
послове, Трг слободе број 1 (шалтер сала у Градској кући) 
у Новом Саду за издавање решења којим се одобрава 
коришћење локација за постављање електронског дисплеја 
без тона. Уз захтев је потребно приложити Извод из Ела-
бората о постављању електронског дисплеја без тона и 
доказ о уплати понуђеног новчаног износа за стицање права 
за доделу локација као и другу документацију прописану 
Одлуком о уређењу Града Новог Сада.

Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је 
да у року од 60 дана од коначности решења Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције о коришћењу 
локација, постави електронски дисплеј без тона.

Табела са локацијама електронског дисплеја без тона, 
површином, почетним новчаним износом за стицање права 
за доделу локација и гарантним износом за учешће на 
конкурсу, је саставни део Конкурса.

Остала обавештења у вези Конкурса могу се добити 
радним даном од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама 
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, 
IV спрат, канцеларија 106, или на телефон 021/4882-895.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ 
ДИСПЛЕЈА БЕЗ ТОНА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
Број: XXIV-351-1/20-337         
31. јул 2020. године

Председник 
   Снежана Срећков  с.р.
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ТАБЕЛА СА ЛОКАЦИЈАМА - НОВИ САД

Редни 
број Локалитет Површина

Почетни новчани износ 
за стицање права на 
доделу локације

Гаранти износ за 
учешће на конкурсу

1. Угао Булевара цара Лазара и 
Стражиловске улице 12m2 157.680,00 78.840,00

2. Угао Футошке улице и Цара Душана 12m2 144.540,00 72.270,00

3. Угао Булевара Европе и Хаџи Рувимове 12m2 144.540,00 72.270,00

4. Угао Футошког пута и Булевара Слободана 
Јовановића 12m2 122.640,00 61.320,00

5. Угао Булевара патријарха Павла и 
Вршачке улице

12m2
122.640,00 61.320,00

6. Новосадски пут (кружни ток Ветерник) 12m2 109.500,00 54.750,00

7. Угао Хајдук Вељкове и Новосадског сајма 12m2 157.680,00 78.840,00

8. Угао Венизелесове и Темеринске улице 12m2 122.640,00 61.320,00



страна 958. – Броj 33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. јул 2020.

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Комисија за спровођење конкурса за доделу 
локација за постављање електронског дисплеја 
без тона на јавној површини

506 Конкурс за доделу локација за постав-
 љање електронског дисплеја без тона 
 на јавној површини  955


