ЈКП “ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
- Б Е О Г Р А Д
Број: 4707
Београд, 19.06.2015.

Истакнуто на огласној табли пијаце СКАДАРЛИЈА
Дана: 20.06.2015.
Оверава домаћин пијаце: ..................................................

На основу одредаба члана 4. став II, члана 9. и 16. Правилника о издавању пијачног пословног
простора број 6117/4 од 14.09.2007. године, ЈКП «Градске пијаце»-Београд, расписује

И НТЕРНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ НА ПИЈАЦИ

«С К А Д А Р Л И Ј А»
Интерни оглас се расписује ради прикупљања писмених захтева за давање на коришћење
пијачне опреме на пијацама :
1. Тезге за продају воћа и поврћа, број :
41, 519
2. Тезге са расхладним уређајима за продају млечних производа, клане живине,
сувомеснатих производа и др., број:
11, 12 ( хала)
Право учешћа на интерном огласу имају физичка лица – индивидуално пољопривредни
произвођачи који у моменту расписивања огласа немају неизмирене обавезе према овом
Предузећу.
Писмени захтеви се достављају домаћину пијаце, сваким даном од 09.00 до 12.00
часова.
Интерни оглас је отворен 8 дана од дана истицања на огласној табли пијаце.
Сваки учесник интерног огласа дужан је да уз писмени захтев приложи:
-

УВЕРЕЊЕ О ВЕЛИЧИНИ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА, које издаје Републички
геодетски завод (Служба за катастар непокретности) или УВЕРЕЊЕ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ са наведеном висином катастарског прихода

-

РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТАР
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА , које издаје Министарство финансија Управа за трезор , односно РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЖИВОТИЊА, ПРОИЗВОДА
И ХРАНЕ
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, или ОДГОВАРАЈУЋА
ПОТВРДА-УВЕРЕЊЕ
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА (меда,
печурки, цвећа и сл.)

-

ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.
По истеку интерног огласа Комисија ће одлуку о додели пијачне опреме донети у року од 8
дана од дана закључења интерног огласа и иста ће бити истакнута на огласној табли
пијаце.

Контакт телефон: ……………...

Домаћин пијаце ……………………..............

