На основу одлуке донете на 12. седници Надзорног одбора одржаној 29.05.2018.
године ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР расписује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИЦИТАЦИЈИ
За резервацију пијачних тезги и места на пијацама у граду Сомбору за период од
01.07.2018. до 30.06.2019. године, које ће се одржати према следећем распореду:
1. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ТАЦИЈЕ 18.06.2018.
У 8,00 часова
- Пијаца „У ЛАНЦИМА“ на делу пијаце десно, редови од I до XXXII
У 10,00 часова
- Цветна пијаца „У ЛАНЦИМА“
У 12,00 часова
- Пијаца „СЕЛЕНЧА“
2. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ЛИЦИТАЦИЈЕ 19.06.2018.
У 8,00 часова
- Пијаца „У ЛАНЦИМА“ на делу пијаце лево, редови од I до XVI
3. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ЛИЦИТАЦИЈЕ 20.06.2018.
У 8,00 часова
- Пијаца „У ЛАНЦИМА“ на делу пијаце лево, редови од XVII
XXXIII

до

У 12,00 часова
- Млечна пијаца
4. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ЛИЦИТАЦИЈЕ 21.06.2018.
У 8,00 часова
- Занатска пијаца
5. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ЛИЦИТАЦИЈЕ 22.06.2018.
У 8,00 часова
- Пијаца „ВАШАРИШТЕ“
6. ДАН ЛИЦИТАЦИЈЕ - НАКНАДНА ЛИЦИТАЦИЈА,
ЛИЦИТАЦИЈА 26.06.2018.
У 8,00 часова
- У канцеларији управе пијаце “У ЛАНЦИМА”, за сва непродата места.

На основу одлуке Надзорног одбора утврђене су почетне цене на
лицитацији и то:
ПИЈАЦА “У
У ЛАНЦИМА”
ЛАНЦИМА
1. категорија
34.500,00 динара
2. категорија
24.200,00 динара
3. категорија
16.000,00 динара
4. категорија
13.000,00 динара
5. категорија – сезонска коцка
10.300,00 динара
МЛЕЧНА ПИЈАЦА
42.400,00 динара
Расхладна витрина
ЦВЕТНА ПИЈАЦА
2
Продајно место 2 м на цветној 26.700,00 динара
пијаци
ЗАНАТСКА ПИЈАЦА
Продајно место 2 м2
24.200,00 динара
ПИЈАЦА “СЕЛЕНЧА
СЕЛЕНЧА”
СЕЛЕНЧА
17.000,00 динара
Тезга
ПИЈАЦА “ВАШАРИШТЕ
ВАШАРИШТЕ”
ВАШАРИШТЕ
Продајно место 2 м2
18.000,00 динара
НАПОМЕНА:
Сви учесници на лицитацији дужни су да пре почетка лицитације
уплате обавезно учешће у висини од 10.000,00 динара.
Обавезна уплата кауције може се извршити од 11.06.2018. године до
15.06.2018. године у времену од 08,00 до 12,00 часова у канцеларији Управе
пијаце “У ланцима”, или уплатом на текући рачун број 200-290192010104048 а у корист ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР код “ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА”
А.Д., позив на број 6/2018, са назнаком “КАУЦИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ”.
Право учешћа на лицитацији имају:
- Лица уписана у регистар привредних субјеката (АПР) и то:
o На пијаци „У ЛАНЦИМА“, зона трговачке робе
o Цветна пијаца у оквиру пијаце „У ЛАНЦИМА“
o Занатска пијаца
o Пијаца „ВАШАРИШТЕ“
o Пијаца“Селенча“, зона трговачке робе
- Лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава и то:
o На пијаци „У ЛАНЦИМА“ за део пијаце који није означен
као зона трговачке робе
o На пијаци „СЕЛЕНЧА“ за део пијаце који није означен као
зона трговачке робе
- Лица која имају регистрован расадник
o Цветна пијаца у оквиру пијаце „У ЛАНЦИМА“
o Пијаца“Селенча“
o Пијаца „ВАШАРИШТЕ“ за део пијаце означен као
кванташка пијаца

Право учешћа на лицитацији НЕМАЈУ лица која нису измирила своје
финансијске обавезе према ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР по основу пијачних
услуга.
Учесници на лицитацији су дужни да пре почетка лицитације
прикажу:
− Решење о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2018. годину (за пољопривредне произвођаче);
− Решење о упису у регистар привредних субјеката (за правна
лица и предузетнике);
− Доказ о уплати кауције.
Лицитацијом руководи Комисија коју је именовао директор
предузећа.
Излицитирана цена исплаћује се Комисији одмах по завршетку
лицитације, након чега се на лицу места закључује уговор.
Уплаћено, а неискоришћено учешће биће враћено најкасније у року
од 8 дана по завршетку лицитације.
JKП “ПРОСТОР“ СОМБОР

