
ЈП. «ПИЈАЦА» - ЛЕСКОВАЦ                                                                                             

Број: _________ 

Датум: ________2022. год. 

Л е с к о в а ц 

 

                   На основу члана 49. Статута Надзорни одбор Јавног предузећа за пружање пијачних услуга 

«ПИЈАЦА» - Лесковац, на седници одржаној дана 27.01.2021. године, донео је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗДАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ И ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ЛИЦИТАЦИЈОМ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА          

ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Лицитација ће се одржати дана 14.02.2022.године, у Млечној хали на „Зеленој пијаци бр. 1“, у ул. 

Јужноморавских бригада 100., Лесковац, по следећој динамици: 

 

 I – „Зелена Пијаца бр. 1“ у ул. Јужноморавских бридага 100, са почетком у 8,00 сати. 

 

1.Тезге у првој зони, са почетном ценом од 3000,00 динара, и то: 

3,4,10,12,24,27,38,41,48,49,56,59,73,80,81,83,85,86,87,88,93,94,99,101,102,106,107,108,109,110,111,120,12

3,137,152,161,166,169,180,181,188,197,203,218,219,220,221,222,223,224,225,227,228,229,230,232,233,235,

240,241,242,246,247,252/1,254,256,261,262,264,265,266,267,268,271,272,273,274,275,276,277,278,281,295,

299,300,311,314,315,317,321,322,332,338,343,355,356,361,386,388,403,410,412,434,435,436,441,443,447,45

1,453,462,463, 19/1,20/1,21/1,22/1,23/1. 

2.Тезге у другој зони са почетном ценом од 2.500,00 динара, и то: 

50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,67,68,69,74,75,76,77,78,79,114,115,116,117,118,119,124,126,131,132,138,139,

140,141,142,143,146,147,149,150,151,157,158,162,163,164,165,170,173,174,327,328,329,330,333,334,335,33

6,339,340,341,342,345,346,347,348,351,352,353,354,357,358,359,360,365,366,369,370,371,372,376,378,381, 

387,389,390,392,395,396,399,401,402,409,418,419,420,422,423,425,465,466,467,468,469,470,471,472,473,47

4,475,476,477, 478,479,480,481,483,484,482,485,486,487,488,489,490,491,492. 

3. Тезге у трећој зони, са почетном ценом од 2.000,00 динара, и то: 

18,19,20,21,22,23,28,29,30,36,37,42,43,44,45,46,47,313,493,494,495,496,498,499,500, 

501,502,503,504,505,506,507,508,509. 

4. Коцке по почетној цени од 2.000,00 динара, и то: 

517,518,519,520,521,535,536,537,538,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,557,557/1,558,559,560,561,

562,564,565,650,941,941/1,950,951,956,957,958,959,985,986,987,991,992,993,994. 

5.Расхладне витрине, по почетној цени од 2.000,00 динара, и то: 602/1,603/1,604/1. 

II – „Робна пијаца бр. 1“ у ул. Јужноморавских бригада 100, са почетком у 9,00 сати. 

          

1.Тезге по почетној цени од 3.000,00 динара – тезге, и то: 

3,4,5,6,7,8,11,14,15,16,17,18,19,21,22,30,31,36,37,52,53,54,55,57,62,63,64,65,66,70,71,76,77,78,80,81,83,84,

85,86,87,92,93,94,95,98,99,157,158,162,106,107,108,175,173,172,171,110,111,112,139,114,118,121,122,123,



125,126,127,128,130,131,134,138,113,141,142,143,137,145,146,147,150,151,152,157, 

156,160,154,165,166,167,636. 

2. Kоцке по почетној цени од 2.000,00 динра, и то: 

982,975,978,960,963,984,964,973,820,976,977,971,972,821,979,605,606,625,289,288,610,804,286, 

285,280,619,621,623,624. 

III – „Зелена пијаца бр. 2“ у ул. Краља Петра  Првог бб, са почетком у 10,00 сати.  

 

1.У првој зони, са почетном ценом од 3.000,00 динара – тезге, и то: 

7,8,18,19,20,22,23,24,33,35,36,37,38,50,51,53,54,55,64,65,66,67,68,69,75,77,78,79,80,81,82,89,90,91.  

2.У другој зони, са почетном ценом од 2.500,00 динара – тезге, и то: 

1,5,6,11,16,27,32,58,61,72,74,85,86,105. 

3.У трећој зони, са почетном ценом од 2.000,00 динара –тезге и то: 

12,13,14,15,28,29,59,60. 

4.Расхладне витрине: 

По почетној цени од 2.000,00 динара – витрине, и то:  

152,155,156,157,158,159,160,161,162,166. 

IV – „Робна пијаца бр. 4“ у ул. Краља Петра Првог бб, са почетком у 10,30 сати. 

По почетној цени од 3.000,00 динара – тезге, и то: 

508,509,510,511,523,524,525,499,497,496,494,493,492,210,222,223,476,477,478,479,481,484,485,468,467,46

6,464,463,462,27,238,239,240,241,242,451,452,453,437,436,435,434,431,430,256,254,253,416,419,424,407,4

06,405,385,404,373,379,374,116,145,366,367,307,292,313,324,312,350,353,354,355,177,171,341,340,339,322

,352,305,335,330. 

V – „Зелена пијаца бр. 3“ у ул. Николе Скобаљића бб, са почетком у 11,00 сати. 

По почетној цени од 2.500,00 динара – тезге, и то:  

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,

45,46,47,48,49,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85

,86,87,91,92,93,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,1

22,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147

,148,149. 

VI – „Кванташка пијаца бр. 5“ у Доњем Буниброду, са почетком у 12,00 сати. 

По почетној цени од 2.000,00 динара – коцке, и то: 

4,5,6,7,8,9,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,48,49,52,53,54,57,61,62,

64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,

102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,115,116,117,118,119,120,121,122,123,126,127,128,136,143,144,14

5,146,151,152,153,154,155,156,157,159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176, 

177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,20

2,204,206,207,209,210,211,212,213,231. 

 



               Лицитација се одвија према одредбама Правилника о начину давања и коришћења продајних 

места на пијацама, усвојеног дана 27.08.2008.године, од стране Управног Одбора Предузећа. 

Гарантни износ-кауција, у висини од 20% од почетне цене  за продајно место које се даје у резервацију, 

потребно је уплатити на Благајни Предузећа, или на Текући рачун Предузећа бр. 105-26011-81 АИК Банка 

најкасније један дан пре времена које је одређено за почетак лицитације.  

 Корисници морају да испуњавају следеће услове:  

- да имају доказ за обављање делатности – АПР, статус регистрованог газдинства (члан 

домаћинства), 

- изјаву да ће преузети место у виђеном стању,  

- доказ о уплати кауције.  

- Понуђач који није редовно  извршио обавезе према ЈП“ Пијаци“ Лесковац у погледу плаћања 

резервације и пијачарине за раније додељено продајно место, и који није поштовао пијачни ред, не 

може узети учешће на лицитацији без Потврде Финансијске службе Предузећа и потписа Пословође 

пијаце. Продајна места се издају за период до 31.12.2022. године. Ову одлуку, по усвајању, објавити у 

једном од средстава јавног информисања и на Огласним таблама пијаца на којима се лицитирају пијачне 

тезге и пијачни простори. 

              За спровођење ове Одлуке одговоран је Директор Предузећа. 

              Поступак лицитације путем прикупљања затворених понуда спровешће стална Комисија, као 

стално радно тело које именује Надзорни одбор на предлог Директора Предузећа, а која је одговорна за 

законитост  поступка спровођења лицитације путем прикупљања затворених понуда. Лицитација путем 

прикупљања затворених понуда спроводи се по правилима јавних набавки мале вредности. 

             По спровођењу поступка лицитације путем пикупљања затворених понуда, Комисија је у обавези 

да достави писмени Извештај о додели Уговора о резервацији продајних места Директору Предузећа 

ради закључења Уговора о резервацији продајних места на пијацама. 

            За спровођење ове Одлуке, а на предлог Директора Предузећа именује се стална Комисија у 

саставу, и то:  

1. Момчиловић Марко, председник, 

2. Мишић Саша, члан, 

3. Ђорђевић-Николовски Драгана, члан, 

4. Трајковић Стојан, заменик председника, и 

5. Митић Јелена, заменик члана. 

 

                                                                                                                              НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП «ПИЈАЦА» 

                                                                                                                                           П р е д с е д н и к 

 

                                                                                                                                     Горан Пејић, диплецц. 

 

Доставити: 

-Директору, 

-Служби за финансијско-рачуноводствене послове, 

-Служби за пијачне послове, 

-Комисији за спровођење поступка лицитације, и 

-Архиви. 

 

 

 



                                                                                

 

 

                                                                          


