
ЈКП „Пијаца“ Краљево 

Број : 01 – 706 

26. август 2019. 

Краљево 

Обавештење 

Обавештавамо све кориснике пијачних услуга да је за учешће на јавном надметању за издавање 

пијачних објеката (тезги) за 2019. годину потребно до 28. августа  доставити следећа документа: 

ЗА ТЕЗГЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 

- ПОТВРДА О АКТИВНОМ СТАТУСУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ  

- Пољопривредни произвођачи и чланови њихових газдинстава који немају решење о упису 

газдинства достављају доказ о катастарском приходу од пољопривреде (геодетска управа). 

- Предузетници који имају регистровану радњу за промет пољопривредних производа достављају 

доказ о активној радњи и регистрације радње са ПИБ-ом. 

- Фотокопију личне карте 

- Пријаву за учешће на лицитацији. 

-  Индивидуални пољопривредници и чланови њихових газдинстава достављају своје потврде . Сви 

који ангажују друга лица за продају пољопривредних производа на тезгама у обавези су да им 

овере овлашћења за продају пољопривредних производа са њиховом потврдом о активном 

статусу. 

 

Јавна надметања за продају пијачних објеката (тезги и локала ) одржаће се у периоду :  

Зелена пијаца у петак 30. августа 2019. са почетком у 08 часова од броја 1 до броја 168 

Зелена пијаца у среду 04. септембра 2019. са почетком у 08 часова од броја 169 до броја 252 

Сва јавна надметања ће се оджати у управној згради ЈКП „Пијаца“ Краљево.  

Ако се јавно надметање не заврши у току радног дана наставља се сутрадан у суботу 31. августа 

односно у четвртак 05. септембра са почетком у 08 часова. Радно време у току лицитације је од 

08 до 18 часова. 



 

Пријаве за учешће на јавном надметању се предају у канцеларији службе наплате пијачног 

простора ЈКП „Пијаца“ Краљево и у канцеларији упраника ЈКП „Пијаца“ Краљево радним даном 

08-12 часова до 28. августа 2019. 

 

НАПОМЕНА :  

 

НА ЛИЦИТАЦИЈИ НЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ ФИЗИЧКА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КАО И ЧЛАНОВИ 

ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА КОЈИ ИМАЈУ НЕИЗМИРЕНЕ И ДОСПЕЛЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО 

ОСНОВУ ЗАКУПА ИЛИ ДРУГИХ ТРОШКОВА.  ПОТЕБНО ЈЕ ДА ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 

ПРЕДУЗЕЋУ РЕГУЛИШУ ДО 27. АВГУСТА 2019.  
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