ЈКП „Пијаца“ Краљево
Број : 01-723
Датум : 26.08.2019.

ОГЛАС
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ – ТЕЗГИ, ЗА 2019.
ГОДИНУ

1. Да се пијачне тезге на пијаци у Краљеву за 2019. годину дају у закуп путем јавног
надметања :
- Пијачнa oпрема се даје у закуп путем јавног надметања за временски период од
четири месеца .
- Да се уговором предвиди могућност односно право закуподавца да може да
врши усклађивање висине закупнине са индексом раста цена на мало за 2019.
годину објављених у Службеном гласнику Републике Србије .
- Утврђује се висина почетне цене закупнине (са зарачунатим ПДВ-ом) за давање
у закуп пијачне опреме на градској пијаци у Краљеву за 2019. годину са
датумом одржавања јавних надметања .

Јавна лицитација обавиће се у петак 30.августа 2019 . године са почетком у 08.00
часова у просаторијама управне зграде ЈКП „Пијаца“ Краљево у улици Београдска 42Е по
следећем распореду .

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
У ПЕТАК 30. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Број продајног места

1

2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,41,42,43,62,63,
64,83,84,85,104,105,106,125,126,127,
146,147,148,167,168.
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,44,45,46,47,48,49,50,51,
52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,67,
68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,100,101,102,103,107,108,109,
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,122,123,124,128,129,130,131,132,
133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,149,150,151,152,153,154,155,
156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166.

Намена
продајног
места

Почетна
сума за
лицитацију

Тезге зелена
пијаца

26.000,00

Тезге зелена
пијаца

19.600,00

2. Одлуком директора формираће се комисија за спровођење јавног надметања за
издавање пијачне опреме и простора на градским пијацама у Краљеву за 2019.
годину .
3. Мапа пијаце са назнакама бројева тезги истакнута је на огласној табли ЈКП „Пијаца“
Краљево.
4. Почетна лицитациона цена је у износу од 19.600,00 динара до 26.000,00 динара.
Лицитациони износи су : од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара за почетну
лицитациону цену.
5. У цену је урачунат ПДВ . Пијачну опрему ће добити онај учесник лицитације који
понуди највећи износ за предметну пијачну опрему.
6. Учесници лицитације су обавезни да понесу личну карту на увид.
7. Сва обавештења у вези расписаног огласа о јавној лицитацији за давање пијачне
опреме у закуп могу се добити у пијачној управи.
8. Први радни дан за тезге на новој зеленој пијаци од броја 1 до броја 168 је
понедељак 02.септембар 2019. године .
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