На основу члана 6. и 8.Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора,
Одлуке Управног одбора ЈКП ,,Градске пијаце“ Београд, број 5127/8 од 04.06.2010. год.
и Одлуке Комисије за доделу пословног простора број 7127/1 од 10.09.2015. године, ЈКП
,,Градске пијаце“-Београд расписује

О Г Л А С
за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреметезги за СЗР и СТР на пијацама
1. ПИЈАЦА «ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ»
почетна цена 13.320,00 дин. – месечно
-тезге број: 168,169,179,181,183,186,187,190,198,201,202,203,204,205,206,209,218,219,
220,223 и 224.– /СЗР/
2. ПИЈАЦА «БЛОК 44»
почетна цена 13.320 дин. – месечно
-тезга (бокс) број: 1,4,5,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28 и 30.–/СЗР/
3. ПИЈАЦА «МИРИЈЕВО»
почетна цена 13.320,00 дин. – месечнo
-тезге број: 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,
203,204,207,208,209,212,213,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,
238,239,240 и 241.– /СЗР/
4. ПИЈАЦА «СКАДАРЛИЈА»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
-тезга број:542.– /СТР/
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:403,404,405,407,431,434,436,437,439,440,442,443,444,446,448,449,468,470,
471,472,473 и 474.- /СЗР/
5. ПИЈАЦА «ПАЛИЛУЛА»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
-тезга број:161,168.– /СТР/
6. ПИЈАЦА «ВИДИКОВАЦ»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
-тезге број: 55 - / СТР/
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезга број:360,369,386,387,388,389,396,397,398,399,405,406,408,413,434,435,440,441,
442,443,444,446,447,448,452,454,458,459,463,466,480,481,482,483,484,485,486,487,
489, 490,491,492,493,494,496,497,498,499,501,502,503,504,506,512 и 514. –/СЗР /
7. ПИЈАЦА «БАЊИЦА»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
-тезге број: 145,152,189,226,414. - / СТР/
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:17,46,50,54,83,84,90,93,95,123,124,125,132,134,164,165,171,172,175,202,
203,204,214,215,242,243,244,295 и 367.–/СЗР /
8. ПИЈАЦА «ДУШАНОВАЦ»
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:25,26,28,34,43,44,57,58,65,150,151,152,153,185,186,220,239,243,247,248,
249,250,252,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,274,278,
279,280,281,282,283,284,286 и 294. –/СЗР/

9. ПИЈАЦА «БАНОВО БРДО»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
-тезге број: 59,368,381 и 390.- / СТР/
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:60,70,71,72,85,89,90,94,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,108,112,113,
114,115,116,117,118,120,121,124,126,127,130,134,138,144,146,147,151,153,155,156,159
и 160. –/СЗР/
10. ПИЈАЦА «ЗВЕЗДАРА»
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:277,284,289,294,296,301,304,306,307,308,313,316,317 и 320.–/СЗР/
11. ПИЈАЦА «ЗЕМУН»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
- тезге број:11,12.– /СТР /
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
- тезге број:350.– /СЗР /
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
- мобилна тезга број:57 и 63.– /СТР /
почетна цена 10.629,00 дин. – месечно
- покретне тезге (дрвене) број: 2,5,9,21 и 37.– /СЗР /
12. ПИЈАЦА «Т.Ц.НОВИ БЕОГРАД»
почетна цена 8.490,00 дин. – месечно
- тезге број:56.– /СТР /
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезга број:217,338,341,349,352,374,375,377,381,382,399 и 400.– /СЗР/
13. ПИЈАЦА «БОРЧА»
почетна цена 8.850,00 дин. – месечно
-тезге број:182,183,194,206,215 и 226. – /СЗР/
14. ПИЈАЦА «ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД»
почетна цена 16.042,00 дин. месечно - I реон
-тезге број:113,139,144,152,154,164,197,198,199,203,204,209,223,233,248,254,275,
279,281,359,495,555,556,615,616,669,718 и 719. –/СТР,СЗР,СКР /
15. ПИЈАЦА «НОВА КАРАБУРМА»
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број: 162. .–/СTР/
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број: 22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39 и 40.–/СЗР/
16. ПИЈАЦА «МИЉАКОВАЦ»
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број:209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,
227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,
268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,
288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,
348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,
368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,
388,389,390,391,392,393,394,395,396,398,399,400,401,402,403 и 404.– /СТР,СЗР /

17. ПИЈАЦА «БЕЛЕ ВОДЕ»
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број:11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39 и 40.
–/СЗР/
18. ПИЈАЦА «ЖЕЛЕЗНИК»
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број:58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91 и 92.–/СЗР/
19. ПИЈАЦА «ГОРЊА ВАРОШ»
почетна цена 6.180,00 дин. – месечно
-тезге број:109,148,149. –/СЗР/

СТР тезге су намењене за продају пољопривредних и прехрамбених производа.
СЗР тезге су намењене за продају индустијско непрехрамбених производа,
непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.
Понуђач може конкурисати за више тезги, али не може добити више од једне тезге на
једној пијаци. Уколико најповољнији понуђач већ користи тезгу на истој пијаци, дужан је
да најкасније до закључења уговора о давању на коришћење пијачне опреме-тезге, врати
ранију тезгу, односно преда Предузећу на слободно коришћење и располагање, осим у
случајевима када услови понуде и тражње пијачне опреме дозвољавају да једно лице
има две тезге, односно ако то захтева врста робе која је у промету, што процењује
Комисија у сваком конкретном случају, на основу оцене и мишљења домаћина пијаце.
Право учешћа на огласу имају: физичка лица,предузетници и привредна друштва.
Пре закључења уговора о давању на коришћење - закуп пијачне опреме, изабрани
понуђач је дужан да уплати на рачун Предузећа износ од три понуђене месечне
закупнине.
Уколико подносилац понуде, којем је као најповољнијем понуђачу одлуком надлежне
Комисије додељена тезга по огласу, не уплати потребан износ у остављеном року, сматра
се да је одустао од понуде и у том случају тезга се додељује следећем најповољнијем
понуђачу, уколико исти није члан породичног домаћинства предходног рангираног
понуђача по одредбама Закона о привредним друштвима (брачни друг, деца, усвојеници,
родитељи), односно правно лице чији је он оснивач.
По истеку 3 месеца, понуђена цена закупа плаћа се месечно.
Понуђена цена закупа пијачних тезги, важи за уговорени период, као и за период у
случају обнављања уговора и иста ће се примењивати све док понуђена цена не
достигне ниво цене пијачне тезге према важећем Ценовнику пијачних услуга.
Најповољнији понуђач је у обавези да уз понуђену цену плаћа месечну резервацију тезге
према важећем Ценовнику пијачних услуга (осим пијаце ,,О.Т.Ц. Нови Београд“ и пијаце
,,Земун“ за покретне тезге (дрвене)).
Учесници конкурса су у обавези да неповратно уплате износ од 3.000,00 динара, по
понуди на текући рачун број: 205-39344-08, позив на број: 679-991. Доказ о уплати
ОБАВЕЗНО доставити уз понуду, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неће
се разматрати.

Понуђачи, правна лица и предузетници морају бити регистровани за обављање
делатности у Агенцији за привредне регистре.
Понуђачи-физичка лица дужни су да уз понуду доставе фотокопију личне карте.
Понуде привредних друштава и предузетника морају бити потписане и оверене, а
физичких лица потписане од стране понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као
неисправна.
Понуђачи – физичка лица који нису регистровани за обављање одговарајуће делатности
код надлежног органа обавезни су да уколико се њихова понуда прихвати то учине у
наредном року од 30 дана од дана добијања одлуке о прихватању понуде као
најповољније.
Рок за подношење понуде је 21.09.2015. године, до 15,00 часова без обзира на начин
достављања.
Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.
Јавно отварање понуда обавиће се 22.09.2015. године у 12,00 часова у великој сали
ЈКП "Градске пијаце"-Београд, у улици Живка Карабиберовића број 3.
Одлука Комисије о додели пијачне опреме - тезги биће истакнута на огласној табли
Предузећа у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде доставити на адресу: ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ"-БЕОГРАД, Београд, Ул.Живка
Карабиберовића бр.3, са назнаком: "За оглас - тезге за СЗР и СТР", на пијаци
.....................................
(навести назив пијаце)

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 7857 -938
контакт особа Милан Митровић, а за позицију тезге на пијаци могу се обратити домаћину
пијаце на којој се налази предметна тезга.

