
 
 
 
 
 

 
На основу члана 5. став 1. Правилника о начину давања  и коришћења продајних места на пијацама, 

директор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, дана 14. марта 2013. године, донео је одлуку да 
распише  

О  Г  Л  А  С 
О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У РЕЗЕРВАЦИЈУ ПРОДАЈНИХ 

МЕСТА НА КВАНТАШКОЈ ПИЈАЦИ У НОВОМ САДУ 
 

1. На Кванташкој пијаци у Новом Саду, дају се у резервацију продајна места за продају воћа, 
поврћа и јаја и расхладне коморе,  и то: 

Редни 
број 

Број продајног места Величина 
у м² 

Намена 
 

продајног места  

Почетна сума за 
лицитацију без 

ПДВ-а 

КВАНТАШКА  ПИЈАЦА 

1.  
Места без  надстрешнице: 

75, 76, 182 
30 

Продаја воћа, поврћа и јаја 

90.000,00 

2.  
Места без  надстрешнице: 

204 
30 30.000,00 

3.  
Камионска места: 

330, 332, 333, 334, 335, 336, 
361, 364, 365, 366, 368, 369 

18 19.000,00 

4.  
Камионска места: 

47, 51, 57, 347, 348, 349, 
350, 352, 353 

30 19.000,00 

5.  
Паркинг места: 

402, 403, 417, 418, 426, 434, 
435, 476 

24 19.000,00 

6.  
Паркинг места: 

419, 475 
18 19.000,00 

Расхладне коморе 

7.  

1 4,40 

Складиштење воћа, поврћа, јаја и 
осталих прехрамбених производа у 

режиму рада од 1 до 5 °C 

6.500,00 
2 4,53 6.500,00 
3 4,35 6.500,00 
4 5,70 8.000,00 
5 5,10 8.000,00 
6 5,24 8.000,00 
7 5,10 8.000,00 
8 5,70 8.000,00 

 
 ПОЛОЖАЈ И СКИЦА ПРОДАЈНИХ МЕСТА КОЈA СЕ ИЗДАЈУ ПУТЕМ ОВОГ ОГЛАСА 
МОГУ СЕ ВИДЕТИ У СЕДИШТУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 
ИЛИ НА  ПИЈАЦИ.  
 

2.  УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ 
 

1) Право учешћа на јавној лицитацији за доделу продајних места из става 1. овог Огласа редни број 1., 2., 3., 
4., 5. и 6. имају пољопривредни произвођачи који су порески обвезници по основу катастарског прихода 
од пољопривреде, односно предузетници који имају регистровану радњу за продају пољопривредних 
производа на продајном месту.  

2) Право учешћа на јавној лицитацији за доделу продајних места из става 1. овог Огласа редни број 1., 2., 3., 
4., 5. и 6.  имају лица која имају потврду за набавку кока носиља, односно предузетници који имају 
регистровану радњу за продају јаја на продајном месту.  



3) Право учешћа на јавној лицитацији за доделу продајних места из става 1. овог Огласа редни број 7. имају 
физичка, правна лица и предузетници. 

4) Учесници лицитације могу бити и досадашњи закупци на пијацама под условом да су уредно измиривали 
обавезе према Предузећу, односно наменски користили закупљену расхладну комору. 

5) Расхладне коморе немају минусни режим рада. 
6) Учесник лицитације може на овој лицитацији да оствари право на више продајних места под условом да 

је испунио услове из Правилника о начину давања и коришћења продајних места на пијацама.  
7) На  лицитацији не могу учествовати лица ни чланови њихове породице ако су по основу претходно 

спроведене јавне лицитације добили продајно место, а нису га платили у остављеном року.  
8) На јавној лицитацији могу учествовати само понуђачи који су уплатили почетну суму (кауцију). 
9) Кауција се плаћа на следећи начин:  

 5.000,00 динара, за износ који се лицитира до 50.000,00 динара, 
 10.000,00 динара, за износ који се лицитира од 50.000,00 до 100.000,00 динара, 
 15.000,00 динара, за износ који се лицитира преко 100.000,00 динара 
Кауција се може уплатити до одржавања саме лицитације и на самој лицитацији. 

10) Кауција се уплаћује на рачун ЈКП „Тржница“ Нови Сад број: 325-9500700001572-38 који се води код  
ОТП банке, или на благајни Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, улица Жике Поповића 
број 4, сваког радног дана у периоду од 08-14 часова, најкасније до дана одређеног овим огласом. 
Учеснику лицитације који не добије продајно место кауција се враћа одмах након спроведене  
лицитације. Понуђач који је добио продајно место губи право на повраћај кауције, уколико не изврши 
доплату до излицитираног износа  и не потпише уговор о резервацији продајног места у року од  8 дана 
од дана објављивања одлуке о лицитацији.         

11) Обавештење о јавној лицитацији ће се објавити у седишту Предузећа, ул. Жике Поповића број 4, на сајту 
Предузећа (http://www.nstrznica.co.rs) и на Кванташкој пијаци. 

12) ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕТАК 29. МАРТА 2013. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ 
У 10,00 ЧАСОВА, у просторијама Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, улица Жике 
Поповића број 4. 

 
3. ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА 

 
1) Продајно место ће добити онај учесник лицитације који понуди највећи износ за то продајно место.  
2) На излицитирани износ обрачунава се ПДВ по општој стопи од 20%. 
3) Излицитирана сума представља резервацију за продајно место за месец април 2013. године. 
4) На овакву донету одлуку Комисије сваки учесник лицитације може поднети приговор одмах на самој 

лицитацији за предметно продајно место. Комисија ће одмах разматрати приговор и донети коначну 
одлуку.  

5) Против ове одлуке није дозвољен приговор.   
6) Комисија ће одмах након спроведене лицитације утврдити најповољније понуђаче и доставити предлог 

директору. 
7) Директор ће одмах након спроведене лицитације, а најкасније у року од 2 дана од дана спровођења јавне 

лицитације донети одлуку о додели продајних места и објавити је на огласној табли Предузећа у улици 
Жике Поповића број 4, као и на пијаци у службеним просторијама.  

 
 

4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА НАЈПОВОЉНИЈИМ ПОНУЂАЧЕМ 
 
 

1) На основу одлуке о додели продајног места закључује се Уговор о резервацији продајног места у року од 
осам дана од дана истицања одлуке на пијацама. 

2) Понуђач је дужан да до момента потписивања Уговора о резервацији уплати износ евентуалне разлике  
између излицитираног износа који је понудио на јавној лицитацији и плаћене кауције.   

3) Уговор о резервацији продајног места закључује се на одређено време за продајна места из става 1. у 
табели редни број тачке 1. и 2. за период  до 31.12.2013. године. 

4) Уговор о резервацији продајног места закључује се на одређено време за продајна места из става 1. у 
табели редни број тачке 3., 4., 5., 6. и 7. за период  до 30.06.2013. године. 

5) Корисник продајног места, након закључења уговора, дужан је да од дана давања у резервацију продајног 
места, плаћа резервацију и пијачарину у складу са Ценовником Јавног комуналног предузећа "Тржница" 
Нови Сад. 



 
5.  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ ОГЛАСА 

   
   Сва обавештења у вези расписаног Огласа за давање продајних места у резервацију могу се добити у 
просторијама ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ Нови Сад, улица Жике Поповића број 4, 
или на телефон  021/480-85-18, сваког радног дана од  08-14  часова. 
 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               "ТРЖНИЦА"                                                                              В.Д. ДИРЕКТОРА 
Број:  01-1/27 
Дана: 14. марта 2013. године                                                                                                   _______________  
Н О В И   С А Д                           Милош Тубић 


