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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД  

 

Тржница некад  

 

Убрзаним развојем Новог Сада од друге половине XIX века и 

његовим прерастањем у административни, привредни и културни центар 

данашње АП Војводине, нарастала је потреба за све организованијим 

снабдевањем становништва прехрамбеним пољопривредним 

производима. Тако је 25. jуна 1952. године основана Градска комунална 

установа “Тржница”, настала спајањем тадашње три постојеће пијачне 

управе. 

 

 Футошка пијаца, 1956. године   Рибља пијаца, 1959. године 

 

Данашње Јавно комунално предузеће “Тржница” организовано је 

одлуком Скупштине града Новог Сада 19. маја 1994. године, чиме му је 

поверено на управљање осам пијаца на територији града Новог Сада. 

Последње две, поверене су на управљање у периоду између 2011. године 

- Петроварадинска и 2012. године – Каменичка пијаца.  
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Тржница данас  

 

Јавно комунално предузеће “Тржница” је савремено организовано 

предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и 

изградњу пијаца обавља своју основну делатност обезбеђивања услова 

за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана и грађанки 

свежим намирницама и робом широке потрошње. 

 

Рибља пијаца, 2020. године   Лиманска пијаца, 2021. године 

 

Амбициозни развојни програм подразумева најсавременије 

уређење, опремање и изградњу пијаца на постојећим локацијама. 

Интегрисан је и унапређен видео надзор на свим пијацама, уведена је и 

електронска наплата пијачарина и све је повезано у један систем 

путем софтвера за планирање и анализу.  

Неколико година уназад, ЈКП „Тржница“ Нови Сад је спроводила 

истраживања која се тичу задовољства хигијеном на пијацама, где су 

суграђани и суграђанке који су одговарали на питања, дали високе оцене 

за хигијену и организацију рада пијаца.  

Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма 

усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања 

новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама 

у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и 

смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, 

задовољавају потребу грађања за окупљањем, сретањем са 

пријатељима, посредним контактом са селом и тиме представљају 

места одвијања својеврсног традиционалног ритуала. 
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Бринући о десет пијаца смештених на ужој територији града Новог 

Сада, ЈКП “Тржница” Нови Сад је по стандардима пословања једна од 

најразвијенијих пијачних управа у Србији. 

У јасној визији да свој рад учини ефикаснијим, ЈКП “Тржница” Нови 

Сад, као један од највећих послодаваца на нивоу Града, успешно 

остварује два важна циља - задовољне купце на пијацама и задовољне 

кориснике продајних места, односно закупце пословних простора. 

Oсим свакодневног одржавања хигијене, ЈКП „Тржница“ Нови Сад 

организује најмање два пута годишње акције чишћења пијаца. Ове акције 

подразумевају темељно чишћење пијачних платоа, уклањање кабастог 

отпада, пражњење олука, орезивање грана, уколико сметају...  

Поред своје основе делатности, ЈКП “Тржница” Нови Сад 

финансијски помаже хуманитарне и друге акције које су у интересу 

свих грађана, спортске колективе, културне и многе друге 

манифестације. 

 

Сви заинтересовани, више детаља могу пронаћи на нашој интернет адреси: 

www.nstrznica.co.rs 

 


