
 

Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун,  Земун, Магистратски трг бр. 1 

О Г Л А Ш А В А 

Позив за јавно надметање за издавање  у закуп  привремених објеката, локала, тезги и 
расхладних витрина 

 

1. Земун, ул. Главна 11-13, киоск 4,5м2 – 57.822,00 динара  месечни закуп + локална 
комунална такса у износу 8.263,20 динара месечно, трговинска делатност.  

2. Земун, ул. Авијатичарски трг 1, киоск 5,5м2 –  18.000,00 динара месечни закуп, 

трговинска делатност. 
3. Пијаца „ Сава Ковачевић“, Земун, Романијска 9  

– локације за постављање привремених објеката, до 10м2, (бр. 16, 17, 18, 19, 23 и 24)- 
12.600,00 динара месечни закуп, расхладне витрине (бр.11,12,15 и 17) -17.010,00 дин, 

месечни закуп,  и мобилијер бр. 14 - 14.500,00 динара месечни закуп, тезге у зони 1- 

5.520,00 динара, у зони 2.-  3.520,00 динара месечно, у зони 3. - 1.932,00 динара, 
месечни закуп.  

4. Пијаца „Земун поље“, Земун, Фрање Крча бб 

- Киоск бр. 10 и 11 (8м2)  -10.800,00,   локација за привремени објекат бр. 7 (5м2)-

5.796,00 дин., тезге -2.100,00 динара, месечни закуп. 

5. Пијаца „Галеника“, Земун, Милице Шуваковић 6 

- Локал 51м2 (25м2+26м2) -10.000,00 дин., тезге-2.100,00 дин, месечни закуп. 

6. Пијаца „Батајница“, Батајница, Станка Тишме 29 

- Тезге -2.600,00 дин., поља-1.600,00 дин, месечни закуп. 

        Услови: 

- Наведени продајни објекти  и локације се дају у закуп у виђеном стању. 
- Све цене су почетне за јавно надметање,  месечне и у исте је урачунат ПДВ. 
- За киоск под редним бројем 1. изабрани понуђач је у обавези да преузме и плати 

дуг претходног закупца у износу 215.001, 56 динара. 
- Уговор са изабраним понуђачем закључује се на одређено време до 31.12.2019. 

године, са могућношћу  продужења.  
- Изабрани понуђач је у обавези да као средство обезбеђења уплати депозит у 

износу три излицитиране закупнине (важи за локал, привремене објекте и 
локације). 

- Право учешћа имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање 
делатности, као и индивидуални пољопривредни произвођачи који су порески 
обвезници по основу пољопривредне производње. 

- Пријаве се подносе лично до почетка јавног надметања у просторијама Јавног 
предузећа, у ул. Косовска 9, трећи спрат, сваког радног дана од 07.30-15.30 часова. 

- Уз пријаве доставља се доказ о уплати трошкова оглашавања у износу од 1.200,00 

динара на жиро рачун  Јавног предузећа бр. 205-239877-03 Комерцијална банка а.д.  
- Јавно надметање одржаће се 29.03.2019 године у 12 часова у просторијама Јавног 

предузећа, ул. Косовска 9, трећи спрат. 

- Ближе информације о условима јавног надметања путем телефона: 011/3167-953. 



 

 

 


