
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 22. став 6. Закона о трговини (''Сл.гласник РС' бр.52/2019), члана 4. 
став 3. и 6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 14а, 14б, 14в, 14г 
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности (''Сл.глансик 
РС‘,бр.13/2018, 66/2018 и 51/2019), чланом 40. Статута општине Велико Градиште 
(''Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.2/2019), Скупштина општине Велико 
Градиште на својој __. седници одржаној дана _________________. године, доноси 
следећу 

 ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљања 

пијацама и пружања услуга на њима на територији општине Велико Градиште, начин вршења 

надзора у овој области, као и друга питања која су важна за функционисање пијаца.  

Управљање пијацама подразумева комунално опремање, одржавање објеката на пијаци 

(пијачног пословног простора, укључујући продајна места, киоске и тезге) давање у закуп тезги и 

продајних места на пијацама и организација делатности на просторима који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа (у даљем тексту: Управљање 

пијацама). 

Члан 2. 

Пијаца, у смислу ове Одлуке, је изграђени и уређени, отворени или затворени простор, 

одређен планским актом и намењен за промет пољопривредно-прехрамбених производа, производа 

домаће радиности, занатских производа, робе широке потрошње и других производа, под условима 

утврђеним прописима којима се уређује промет робе. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна, и 

мешовита. 

Члан 3. 

Вршилац комуналне делатности управљање пијацама  мора испуњавати услове за обављање 

комуналне делатности прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналне 

делатности а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета 

Члан 4. 

Делатност управљања пијацама у општини Велико Градиште обавља ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 

из Великог Градишта (у даљем тексту: Предузеће).  

ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 5. 
Одржавање пијаца обухвата све послове којима се обезбеђује несметано вршење 

промета робе на пијацама као што је: свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и 



чување пијаце, наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора 
(пијачна такса), одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног ВЦ-
а,инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног платоа и сл.). 

Члан 6. 

Предузеће које управља пијацама прописује пијачни ред на пијаци коју одржава 
Правилником о пијачном реду. 

Правилником из става 1 овог члана ближе се одређују права и обавезе учесника у 
промету на пијаци, радно време пијаце, начин и услови коришћења појединих објеката, 
опреме, уређаја и сл. 

На Правилник из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће  општине Велико 
Градиште. 

Члан 7. 

Предузеће је дужно да Правилник о пијачном  реду истакне на огласној табли пијаце а 
поред тога може и на други примерен начин да упозна кориснике пијачних услуга о истом. 
Корисници пијачних услуга су дужни да се придржавају прописаног пијачног реда. 

Члан 8. 

О пијачном реду се старају овлашћени радници Предузећа које управља пијацом. 
Овлашћени радници преузећа за време вршења послова обезбеђења реда на пијаци 

носи службено одело или идентификациону картицу,  са ознаком предузећа које одржава 
пијацу 

Овлашћени радник из става 1. овог члана је дужан да упозори корисника пијачног 
простора,објекта и опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда и по 
потреби обавестити комуналну инспекцију и полицију ради предузимања одговарајућих 
мера. 

Члан 9. 

Пијаца у Великом Градишту  ради сваки дан, укључујући и државне празнике  изузев 1. 
и 7.јануара, а у осталим насељеним местима раде искључиво пијачним данима. 

Радно време пијаце мора бити истакнуто на видном месту. 

ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 
Члан 10. 

Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру, одређен број сталних објеката и 
простор на коме се постављају и распоређују пијачни објекти и опрема. 

Пијачни простор мора бити ограђен и уређен. 

Члан 11. 

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, 
опрему потребну за промет робе и услуга, а могу имати и просторије за управу пијаце 
односно овлашћеног радника предузећа. 



Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу 
и уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, уклањање 
чврстог отпада, потребан број тоалетних просторија сразмерно броју продајних објеката, у 
складу са посебним прописима. 
 

Члан 12. 
 

Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката у 
зависности од врсте пијаце. 

Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди функционалност и 
естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину. 

Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди одвојен 
простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и непрехрамбених производаи 
услуга, као и вршење занатских услуга. 
 

Члан 13. 
 

Пијачни објекат је мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат, као и 
тезга, витрина, рам, бокс и други покретни објекат. 

Стални објект на пијаци гради се у складу са планским актом и по прописима о 
изградњи објеката, а његова намена одређује се уз сагласност предузећа које управља 
пијацом. 

Пијачне објекте поставља и уклања Предузеће које управља пијацом. 
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, пијачни објекат може поставити и други 

власник објекта уз претходно прибављену сагласност Предузећа које управља пијацом. 
Привремени пијачни објект постављен без сагласности предузећа које управља 

пијацом, власник је дужан да уклони по налогу надлежног органа. 
 

Члан 14. 
 

Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне хигијенско-
техничке услове прописане за продају одређене врсте производа и мора бити у исправном 
стању. 

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће је дужно  да 
власнику пијачног објекта у сарадњи са надлежном инспекцијом наложи да тај објекат 
поправи или уклони у року који не може бити дужи од 30 дана. 

Пијачни објект који не буде поправљен по налогу надлежног инспектора, биће уклоњен 
о трошку лица које је било дужно да поступи по налогу. 
 

Члан 15. 
 

На пијацама мора постојати улаз за моторна возила и посебан улаз за пешаке, са 
одговарајућим стабилним капијама. 

Предузеће које управља пијацом, одређује, у зависности од врсте пијаце, простор за 
постављање пијачних објеката као и простор за продају из возила. 
 

КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 
 

Члан 16. 



Предузеће даје на коришћење пијачне објекте, опрему и простор правном или 
физичком лицу, односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком. 

Начин и услови коришћења објеката, опреме и простора из става 1. овог члана ближе се 
утврђују посебним актима које доноси Предузеће. 

 
Члан 17. 

За коришћење пијачног простора и објекта корисник пијачних услуга плаћа дневну 
накнаду (пијачну таксу) Предузећу. 

Висину дневне накнаде одређује Предузеће посебним актом на који сагласност даје 
Општинско веће општине Велико Градиште. 

Тарифу пијачних такси Предузеће је дужно да истакне на видном месту на пијаци. 
Пијачна такса се плаћа уз издавање прописане признанице, односно фискалног рачуна, 

на наплаћени износ.  
Уколико је пијачна такса неправилно наплаћена погрешном применом тарифе или је 
учињена рачунска грешка, погрешно наплаћен износ вратиће се кориснику одмах на лицу 
места. 

Ако корисник услуге на захтев овлашћеног радника Предузећа не плати дневну пијачну 
таксу, ускратиће му се право коришћења пијачног простора, објеката и опреме. 
 

Члан 18. 
 

Пијачни објекат и пијачни простор даје се на коришћење на основу уговора о закупу 
места, односно објекта, који закључује Предузеће које управља пијацом и корисник објекта. 

Уговором из става 1. овог члана одређују се намена објекта, време трајања закупа, 
висина накнаде  и друга питања од значаја за коришћење објекта и простора. 

 
Члан 19. 

 
За продају производа, корисник који нема закључен уговор о закупу места, односно 

објекта, заузима место на пијаци према редоследу доласка на пијацу, изузев оних места која 
су дата у закуп и видно обележена. 
 

Члан 20. 
 

Корисници пијачног  објекта  дужни су да: 
1. на видном месту истакну фирму под којом послују, уколико се ради о правном лицу, 

предузетнику или регистрованом газдинству, 
2.  промет пољопривредних и других производа и вршење занатских услуга обављају у 

оквиру радног времена пијаце, 
3.  одржавају објекат и простор који користе у исправном и уредном стању, а по 

завршетку своје дневне продаје отпатке и друго смеће сместе у судове постављене за 
ову намену, 

4. на роби истакну малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продају робу, 
       5.  да робу тачно мере, а на захтев купца изврше контролу мерења на јавном кантару. 
          

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби става 1. овог члана, 
Предузеће може истом ускратити даље коришћење пијачног простора односно објекта. 

 
Члан 21. 

Корисницима пијачног објекта је забрањено да: 



1. Објекат у целини или његов део уступе другом кориснику или издају у подзакуп, 
2. Мењају намену објекта без промене уговора са Предузећем које одржава пијацу. 

 
Члан 22. 

Кориснику пијачног објекта и простора уговор престаје: 
1. Истеком рока на који је закључен, 
2. Отказом пре истека рока. 

             Уговор се може отказати кориснику пре истека рока уколико се не придржава 
одредаба ове  Одлуке , а нарочито: ако и после опомене од Предузећа користи објекат или 
простор супротно закљученом уговору, издаје у подзакуп објекте и пијачне тезге, ако не 
плати доспелу обавезу у року од 15 дана од дана пријема опомене за плаћање пијачне 
накнаде, ако планским актом дође до промене локације пијаце. 

 
 

ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 
 

Зелена пијаца 
Члан 23. 

 
На зеленој пијаци, на отвореним пијачним тезгама и другим објектима обавља се 

промет на мало: 
1. пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских 

плодова, печурки, млека и млечних производа, меда и пчелињих производа, јаја, заклане 
живине, дивљачи, хлеба и пецива, производа од теста и других животних намирница),  

2. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за 
паковање намирница, 

3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, ако је за ту врсту 
производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о уређењу 
пијаце. 

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог члана се обавља одвојено од 
пољопривредно - прехрамбених производа, на посебно уређеном простору зелене пијаце. 

Забрањено је вршити продају производа из става 1. овог члана ван простора 
предвиђених за ту врсту робе. 
 

Члан 24. 
 

Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и млечни производи, коре, тестенине и други 
производи од теста се продају на зеленој пијаци само на просторима намењеним запродају 
тих производа. 

Пољопривредни произвођачи могу да продају заклану живину, прасад, јагњад, и 
дивљач са очишћеном изнутрицом, као и рибу под условом да продају сопствене производе 
и да је надлежни орган утврдио исправност истих. 
 

Робне пијаце 
 

Члан 25. 
На робним пијацама се обавља промет на мало: 

непрехрамбених производа и то: 
• текстила, 
• одеће, 



• обуће, 
• финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од 

порцелана, стакла,керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 
• металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није 

прописано обезбеђење гарантног листа и техничког упутства,  
• спортске опреме, 
• хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и 

полирање, 
• козметичких и тоалетних препарата, 
• књига и канцеларијског прибора. 
• половне тј. употребљаване робе (одећа, обућа, кућни предмети, 

аутоделови, мотори и њихови делови, електрични апарати и друга слична 
роба). 

Индустријско - непрехрамбени производи из става 1. овог члана продају се у киосцима 
или на тезгама које су физички одвојене и чија површина не може бити мања од 2м2.  

Половна роба из става 1. тачке 2. овог члана може се продавати и на отвореним 
тезгама. 
 

Члан 26. 
 

Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих 
димензија,садница, надгробних споменика, жице, и др. а коју врше произвођачи ових 
производа, обавља се на посебном делу робне пијаце, односно простору плански одређеном 
за те намене у непосредном окружењу робне пијаце. 
 

Члан 27. 
 
Пољопривредне и индустријско – непрехрамбене производе на зеленим и робним пијацама 
могу продавати: 
       1.индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства , 

2.правна лица, предузетници и предузетници који су основали радњу на тезги или 
сличном објекту за промет на мало или велико пољопривредних и индустријско 
непрехрамбених производа. 

Продавци половне робе не морају да испуњавају услове из става 1. овог члана. 
 

Сточна пијаца 
 

Члан 28. 
На сточној пијаци се обавља промет живе стоке, живине, кућних љубимаца- паса, 

мачака, егзотичних птица, акваријумских рибица, голубова, корњача, зечева, ситнијих 
украсних врсти глодара (хрчак, морско прасе и слично) уколико је њихов промет 
републичким прописима дозвољен. 

На сточној пијаци је забрањен промет меса и месних прерађевина. 
Сточна пијаца мора бити ограђена, са обезбеђеном водом, септичком јамом или 

колектором за прикупљање отпадних вода, простором за утовар и истовар стоке и вагом 
замерење стоке. 
 

Члан 29. 
 



Мешовита пијаца представља простор на коме се организује више различитих пијаца из чл. 
2. ове Одлуке, с тим да простори продаје робе буду физички одвојени и да испуњавају услове 
прописане овом одлуком 
 
 

 
ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА 

 
Члан 30. 

Пољопривредно - прехрамбени производи који су намењени људској исхрани морају 
бити одговарајућег квалитета, у складу са прописима о квалитету животних намирница. 

Ради заштите од спољашњег загађивања, млеко и млечни производи морају бити 
смештени у расхладне витрине, а тестенине и други производи од теста у одговарајуће 
стаклене витрине или покривене одговарајућом амбалажом у складу са посебним 
прописима. 

Риба, морски плодови и слично, продају се на пијаци само у специјализованим 
продавницама - рибарницама.  

Лица која продају намирнице из става 2. овог члана морају носити бели мантил или 
блузу и кецељу, рукавице, као и да користе хигијенски исправан прибор за услуживање 
(кашика за млечне или друге производе, нож, хватаљка, посуда и прибор за држање и за 
хватање намирница и др.). 

Члан 31. 
 

Простор за излагање и продају заклане живине, прасади и јагњади мора бити 
обележен,покривен и заштићен од загађивања, са довољним бројем тезги и столова, који се 
морају свакодневно прати и једном недељно дезинфиковати. 

На простору из става 1. овог члана мора бити обезбеђена вода за пиће. 
За чување заклане живине, прасади и јагњади мора бити обезбеђен довољан број 

расхладних витрина у којима се ове намирнице морају чувати. 
Лица која продају намирнице из става 1. овог члана су дужна да расхладне 

витринеодржавају у исправном стању. 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
Члан 32. 

 
 Предузеће  је дужно  да на пијаци: 
1. обезбеди одржавање санитарно-хигијенских услова, 
2. очисти и уреди пијачни простор по истеку радног времена пијаце, 
3. једном месечно механички опере водом под притиском пијачни простор, 
4. врши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног простора, најмање два пута 
недељно 
5. постави довољан број корпи за отпатке, 
6.за прикупљање отпада обезбеди довољан број посуда (контејнера) у зависности од 
величине пијаце, 
7. обезбеди редовно изношење отпада које се током дана накупи, 
8. у зимском периоду благовремено уклони лед и снег на пијацама са продајних места и 
обезбеди довољну количину средстава која спречавају замрзавање пролаза и других 
површина на пијацама, 
9. обезбеди и друге услове потребне за несметано одвијање промета производа и услуга, као 
и одржавање реда и чистоће на пијацама. 



 10. тезге и други продајни објекти и места за продају буду правилно поређани, тако да се 
обезбеди несметано кретање корисника пијачних услуга у пијаци, те да тезге и други 
продајни објекти и места буду нумерисани, 
11. пијаце буду прикључене на електричну мрежу, мрежу водовода и канализације, односно 
да се обезбеди довољна количина исправне воде за пиће, прање пијаца, објеката и уређаја 
на пијацама, за прање и освежавање пољопривредних производа које се продају на пијаци, 
те обезбеди одвођење отпадних вода у канализацију или септичку јаму, 
12. буде обезбеђен санитарни чвор који се састоји од женског и мушког одељења, опремљен 
средствима за прање руку, довољно удаљен од продајног простора и прикључен на 
канализациону мрежу, осветли и обезбеди пијачни простор, 
13.да постави и обезбеди јавни кантар за проверу мере купљене робе. 
 

Члан 33. 
 
 На пијацама је забрањено: 

 
1. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова 

постављенихза скупљање смећа, 
2. крчмење и конзумирање алкохолног пића, 
3. прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће као и 

освежавање (прскање) таквом водом пољопривредно-прехрамбених производа, осим 
на сточној пијаци, за чије прање се може користити индустријска или вода из реке, 
канала и сл., 

4. излагање производа на земљи, осим садница, цвећа и живе стоке, намештаја, жице, 
надгробних споменика, 

5. додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању, 
6. загађивање пијачног простора на било који начин, 
7. ложење ватре, 
8. кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, осим у 

временупредвиђеном за допремање робе (у изузетним околностима може се 
дозволити кретањевозила и после за то предвиђеног времена, док се ручна и моторна 
колица могу користитиза све време рада пијаце), 

9. паркирање возила ван за то одређених места, 
10. држање амбалаже испред и око продајних места и на крововима пијачних тезги, 
11. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа, 
12. задржавање на пијацама без потребе ван радног времена, 
13. увођење паса и других животиња на пијачни простор, 
14. прескакање пијачне ограде или оштећење исте, 
15.  уношење и продаја робе по истеку радног времена пијаце  
16. обављање делатности које се не могу обављати на пијацама, 
17. уступање закупљеног продајног места другом кориснику, 
18. повећавање димензија продајног места формирањем помоћних тезги  
19. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

 
 

Члан 34. 
Предузеће је дужно, у циљу уређења и одржавања пијаца, да врши следеће послове: 
1. одржава и уређује објекте и простор и предузима друге мере за стално побољшавање 
услова пружања пијачних услуга, 



2. одржава у исправном стању објекте инфраструктуре која служи за функционисање 
продаје и услуга на пијацама, 
3. одржава продајна места на пијацама у уредном стању и врши замену дотрајалих објеката 
и опреме новим, 
4. обавештава потрошаче на пијацама и ствара услове за заштиту истих, 
5. усмено, писмено или електронским путем обавештава одељење општинске управе 
надлежно за послове инспекције о уоченим повредама одредби ове Одлуке и 
6. обезбеђује друге услове потребне за одржавање реда и чистоће на пијацама и несметано 
одвијање промета робе. 
 
 

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА УСЛУГА  
Члан 35. 

Предузеће је  дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује 
континуирано вршење услуга. 

Aкo дoђe дo пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу пoслoвa упрaвљaњa пиjaцoм услeд 
вишe силe или других рaзлoгa кojи сe нису мoгли прeдвидeти, oднoснo спрeчити, прeдузeћe 
je oбaвeзнo дa oдмaх о томе обавести општински орган управе надлежан за комуналне 
делатности и без одлагања предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја, као и 

мере заштите објеката од даљих хаварија. 
Уколико Предузеће не предузме благовремено одговарајуће мере, организациона 

јединица Општинске управе надлежна за комуналне делатности има право да предузме 
мере за хитну заштиту угрожених објеката и имовине, на терет Предузећа. 
 

Члaн 36 
У случajeвимa из члaнa 35. oвe Oдлукe прeдузeћe je oбaвeзнo дa истoврeмeнo сa 

прeдузимaњeм мeрa oбaвeсти Општинско вeћe o рaзлoзимa пoрeмeћaja или прeкидa, кao и o 
прeдузeтим мeрaмa. 

Кaдa Општинско вeћe прими oбaвeштeњe, дужнo je дa бeз oдлaгaњa: 
1. нaрeди мeрe зa зaштиту кoмунaлних oбjeкaтa кojи су угрoжeни, кao и другe имoвинe, 
2. прeдлoжи мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe у циљу 
oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти, 
3. aнгaжуje другo прeдузeћe или прeдузeтникa дa oбaвљa пoслoвe упрaвљaњa пиjaцoм дo 
oтклaњaњa пoрeмeћaja и 
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду eвeнтуaлнe штeтe. 
 

Члан 37. 
У случају прекида у обављању послова који се односе на управљање пијацом услед 
штрајка, предузеће, је обавезно да обезбеди минимум процеса рада који подразумева 
заштиту објеката, уређаја и опреме, као и отклањање хаваријских кварова на 
инсталацијама. 

 
Члан 38. 

 
Предузеће ће својим општим актом одредити начин обезбеђења минимума процеса 

рада, радна места и број извршилаца који су дужни да раде, и друга питања у складу са 
прописима и колективним уговором. 



У случају да предузеће не обезбеди услове за обезбеђивање минимума процеса рада, 
ако због тога могу наступити штетне последице по здравље људи или њихову безбедност и 
безбедност имовине, или друге штетне неотклоњиве последице, Општинско веће може 
предузети следеће мере: 

1. увођење радне обавезе, 
2. радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система, или 

запошљавање и радно ангажовање нових лица и 
3. покретање поступка за утврђивање одговорности директора 

 
 
 
VII. ИЗJAШЊAВAЊE КOРИСНИКA КOMУНAЛНИХ УСЛУГA O КВAЛИTETУ УСЛУГA 
 

Члaн 39 
 

Предузеће је дужно  дa jeднoм гoдишњe  спрoвeдe пoступaк изjaшњaвaњa кoрисникa o 
квaлитeту пружaњa услугa (у дaљeм тeксту: изjaшњaвaњe) у трajaњу oд нajмaњe 30 дaнa. 
 
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана,  предузеће објављује у средствима јавног 
информисања, у електронском облику на својој интернет страници и на интернет страници 
општине Велико Градиште или на други начин путем постављања обавештења на пијацама. 
 
Изjaшњaвaњe сe мoжe oргaнизoвaти и eлeктрoнским путeм.  
 
Предузеће је дужно  дa извeштaj o рeзултaтимa изjaшњaвaњa кoрисникa o квaлитeту 
пружaњa кoмунaлних услугa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa зaвршeткa изjaшњaвaњa дoстaви 
Организационој јединици општинске управе задуженој за комуналне делатности , и да га у 
року од 30 дана објави на својој интернет страници. 
Укoликo су рeзултaти изjaшњaвaњa кoрисникa кoмунaлних услугa тaкви дa вeћинa 
кoрисникa ниje зaдoвoљнa пружeнoм кoмунaлнoм услугoм, Одељење за локални економски 
развој припрема нацрт мeрa зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa нaвeдeних у изjaшњaвaњу 
кoрисникa и зajeднo сa Извeштajeм o рeзултaтимa изjaшњaвaњa кoрисникa o квaлитeту 
пружeних услугa прeдузeћa, дoстaвљa Општинском  вeћу. 
 
Општинско веће општине Велико Градиште дoнoси мeрe зa oтклaњaњe нaвeдeних 
нeдoстaтaкa, сa рoкoм зa прeдузимaњe мeрa, кojи нe мoжe бити дужи oд 90 дaнa. 
 

НАДЗОР 
 

Члан 40. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење Општинске  управе надлежно за 

комуналне делатности. 
 

Члан 41. 
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке и прописа донетих на 

основу ове Одлуке, врши Одељење за инспекције послове општинске управе преко  
комуналне инспекције. 

 
Члан 42. 



У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са 
законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи 
у одређеном року, изда прекршајни налог, као и да предузме и друге мере за које је Законом 
овлашћен. 

 
Члан 43. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор овлашћен је да: 
1. контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен овом Одлуком, 
2. контролише да ли се комунална услуга пружа у складу са одредбама ове Одлуке, 
3. контролише поштовање Пијачног реда, и придржавање прописаних обавеза од 

стране корисника пијачног простора и грађана, 
4. контролише придржавање прописаних обавеза од стране Предузећа, 
5. контролише стање пијаца, инфраструктуре, објеката, и пијачног простора, и њихово 
одржавање, 
6. наложи уклањање помоћних тезги које су формиране повећањем димензија 

продајног места корисницима услуга, 
7. наложи извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, 
8. издаје прекршајни налог, 
9. обавести други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан и 
10. предузима и друге мере и радње у складу са законом и овом Одлуком. 
Када Корисник услуге не поступи по налогу из става 1. тачка 6. овог члана, комунални 

инспектор доноси Решење о извршењу. 
Принудно уклањање из претходног става спроводи Предузеће коме је поверена 

комунална делатност које је дужно да обезбеди смештај и чување принудно уклоњених 
помоћних тезги. 

Преузимање уклоњених помоћних тезги врши се о трошку корисника услуге. 
 

Члан 44. 
На Решење инспектора донето по одредбама ове Одлуке може се уложити жалба 

Општинском већу, у року од петнаест дана од дана пријема Решења. 
Жалба изјављена на Решење инспектора не задржава извршење Решења. 
 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
 

Члан 45. 
 

Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће које одржава 
пијацу ако: 

1. не пропише пијачни ред за пијацу коју одржава (члан 6) 
2. не истакне на огласној табли Пијачни ред или на други примерен начин не упозна 

учеснике у промету на пијаци са Пијачним редом (члан 7) 
3. не пропише и истакне радно време пијаце (члан 9) 
4. не обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу и уређење пијаце, односно 

поступа супротно члану 11. Одлуке , 
 



5. пијачне објекте постави тако да ометају функционалност и естетски изглед пијаце и
омета купцима несметану куповину (члан 12) 

6. не поправи нити уклони пијачни објект који не испуњава минималне хигијенско -
техничке услове прописане за продају одређене врсте производа (члан 14) 

7. не обезбеди посебан улаз за моторна возила а посебан улаз за пешаке на пијаци (члан
15)

8. ако не одреди висину накнаде (пијачне таксе) за коришћење пијачног простора и
објекта (члан 17)

9. не истакне на видном месту на пијаци висину накнаде (пијачне таксе) (члан 17)
10. ако не изда прописану признаницу за наплату пијачне таксе (члан 17 )

11. ако пијачни простор издаје противно прописаним условима, односно важећем
ценовнику,
12. ако не поступи по налогу инспектора за отклањање недостатака,

13. Ако  не поступа у складу са чланом 33 и 35 ове Одлуке
14. ако не обезбеди континуирано обављање делатности (члан 36 Одлуке)
15. Ако не обезбеди минуимум процеса рада ( Члан 38)

Одговорно лице у правном лицу које управља пијацом и одржава је казниће се
новчаном казном у износу од 15.000 динара.

Члан 46. 

Корисник пијачног објекта казниће се ако поступа  супротно одредбама члана 20, 21, 23 
став 3, 32. и 34. новчаном казном и то: 

- физичко лице  у износу од 10.000,00 динара,
- предузетник и друго правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00

динара,
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 15.000,00 динара

ако не поступи односно поступи супротно одредбама:

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

Предузеће је дужно да акте из члана 6.  и члана 17. ове Одлуке донесе у року од 60 
дана од дана ступања ове Одлуке на снагу. 

Члан 48. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама („Сл.гласник 
општине Велико Градиште“, бр.6/2017). 

Образложење 



Правни основ за доношење ове одлуке је члан 4. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Јединица локалне самоуправе уређује у 
складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности.  

Чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  прописано је да Општина 
преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности . 

Овом одлуком ближе се уређују одржавање и управљање пијацама, коришћење 
пијачног простора, промет роба на пијацама и друга питања од важности за област 
функционисања пијаца на територији општине Велико Градиште. 

Тренутно важећа Одлука о Пијацама је донета 2017. године те је због Уредбе о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних делатности (‚‘Сл.глансик РС‘,бр.13/2018, 
66/2018 и 51/2019) било потребно наведену одлуку ускладити са позитивним правним 
прописима. 

ПРЕДЛАГАЧ:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 


