
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалнојсамоуправи (,,Сл.гласник РС” 
бр. 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чланова 3. тачка 9.,4., 9. 
и 13. Закона о комуналним делатностима(,,Сл.гл.РС” бр. 88/11 и 104/16), 
чланова 25. и 26.Закона о трговини („Сл.гласник РС“ 53/10 , 10/13 и44/18-
др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статутаграда Панчева („Сл. лист града 
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчевана 
седници одржаној дана 03.10 2018. године, донела је 

                                          ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМАI

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начинобављања комуналне 
делатности управљања пијацамаи пружања услуга на њима, на територији 
градаПанчева.Управљање пијацама је комунално опремање,одржавање 
објеката на пијацама (пијачног пословногпростора, укључујући и киоске и 
тезге на отвореномпростору) давање у закуп тезги на пијацама 
иорганизација делатности на затвореним и отворенимпросторима који су 
намењени за обављање прометапољопривредно- прехрамбених и других 
производа.

Члан 2.

ПИЈАЦА у смислу ове одлуке је простородређен планским актом, намењен 
и комуналноопремљен за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа, вршење услуга упромету робе, чије се 
одржавање, опремање икоришћење врши у складу са овом одлуком.Пијаце 
из става 1. овог члана су зелена пијацаи пијаце посебних намена:
1. ,,ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” је простор одређенпланским актом, намењен и 
комунално опремљен заобављање промета на мало пољопривредно-
прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа,поврћа, шумских плодова, 
јаја), цвећа, украсног илековитог биља, садног материјала, украсних 
јелки,омота за паковање намирница, непрехрамбенихпроизвода, занатских 
радњи и домаће радиности.
2. ,,КВАНТАШКА ПИЈАЦА” је простородређен планским актом, намењен и 
комуналноопремљен за обављање промета на малопољопривредно-
прехрамбених производа (воће,поврће, јаја) са тезги, контејнера, боксова и 
другихсличних објеката намењених за паркирање возила иприколица из 
којих се врши продаја.
3. ,,СТОЧНА ПИЈАЦА” је простор одређенпланским актом, намењен и 
комунално опремљен заобављање промета живом стоком, живином и 
сточномхраном.



4. ,,РОБНА ПИЈАЦА” је простор одређенпланским актом, намењен и 
комунално опремљен заобављање промета на мало 
непрехрамбенихпроизвода (текстила; одеће; обуће; финалнихпроизвода за 
личну употребу и употребу удомаћинству од порцелана, стакла, керамике, 
коже,текстила, гуме и пластике; металне и електротехничкеробе за чији 
промет и употребу није прописанообезбеђење гаратног листа и техничког 
упутства;спортске опреме; хемијских производа и то: сапуна идетерџената, 
препарата за чишћење и полирање,козметичких и тоалетних препарата; 
књига иканцеларијског простора) половне – употребљаванеробе (одећа, 
обућа, разни кућни предмети, аутоделови, мотори и њихови делови, 
електрични апаратии друга слична роба).
5. ,,ПИЈАЦА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ” је простородређен планским актом, намењен 
и комуналноопремљен за обављање промета резаном грађом,огревним 
дрветом и другим производима од дрветавећих димензија, као и негашеног 
креча.
6. ,,АУТО ПИЈАЦА” је простор одређенпланским актом, намењен и 
комунално опремљен заобављање промета половним путничким и 
теретнимвозилима, мотоциклима, као и половним резервнимауто-деловима
и прибором.КОМПЛЕКС ПИЈАЦА је простор одређенпланским актом који је 
намењен и комуналноопремљен за обављање промета робе и услуга које 
јепрописано да се врши на пијацама из става 2. овогчлана, а на којем су 
различите врсте пијацаразграничене у складу са одредбама закона којим се
трговина (у даљем тексту: закон) иподзаконским актима.

Члан 3.

Делатност уређења и одржавања пијаца ипружање услуга на пијацама на 
подручју насељеногместа Панчево и насељеног места Иваново 
обављаЈавно комунално предузеће ,,Зеленило” Панчево а наподручју 
насељених места Банатски Брестовац,Банатско Ново Село, Глогоњ, 
Долово, Јабука,Качарево, Омољица и Старчево, јавна комуналнапредузећа 
насељених места односно друго предузећеили предузетник (у даљем 
тексту: предузеће, односнопредузетник) коме Скупштина града Панчева 
повериобављање ове комуналне делатности у смислу Законао комуналним 
делатностима и подзаконским актима.

II УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ИОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 4.



У складу са планским актом, пијаца имаодређен број сталних објеката и 
простор на коме сераспоређују пијачни објекти и опрема која 
имаодговарајућу инфраструктуру.

Члан 5.

Стални објекат на пијаци гради се у складу сапланским актом и прописима о
изградњи објеката, ањегова намена одређује се уз сагласност 
предузећа,односно предузетника.Стални објекат мора бити 
инфраструктурноопремљен (струја, вода, канализација и сл.)

Члан 6.

Предузеће, односно предузетник је дужно дапијацу опреми потребним 
бројем и врстом пијачнихобјеката у зависности од врсте пијаце. 
,,ПИЈАЧНИОБЈЕКАТ” је:

1. киоск и други монтажно-демонтажниобјекат;

2. тезга, витрина, рам, бокс.Пијачни објекат мора испуњавати 
минималнотехничке услове утврђене законом и 
подзаконскимактима.Пијачни објекат из става 2. тачка 1. овог члана може 
поставити и друго лице, уз прибављенуписмену сагласност предузећа, 
односно предузетника.Овако постављен пијачни објекат у свемумора 
испуњавати услове из става 3. овог члана.Пијачни објекат постављен без 
сагласностипредузећа, односно предузетника, власник је дужан дауклони 
по налогу надлежног органа.

Члан 7.

Постављање и распоређивање пијачнихобјеката, се врши на основу Плана 
постављањапијачних објеката, који садржи изглед, тип, врсту ираспоред 
пијачних објеката.План постављања пијачних објеката доносипредузеће, 
односно предузетник уз сагласностГрадског већа града Панчева.План 
постављања пијачних објеката морабити истакнут на улазу у пијачни 
простор.

Члан 8.

Предузеће, односно предузетник је дужан дапијачни објекат постави и 
распореди на начин којимсе обезбеђује функционалност и естетски 
изгледпијаце и омогући грађанима несметани пролаз икуповину, као и 



приступ возилима за хитнеинтервенције (полиција, ватрогасно возило, 
хитнапомоћ).Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан,са видно 
истакнутом нумерацијом на самом пијачномобјекту, а у свему према Плану 
постављања пијачнихобјеката.

Члан 9.

Распоредом пијачних објеката на зеленојпијаци, мора се обезбедити 
физички одвојен просторза продају пољопривредно-прехрамбених 
производа ипростор за продају непрехрамбених производа ивршење 
занатских услуга.Распоредом пијачних објеката на робнојпијаци, мора се 
обезбедити физички одвојен просторза продају половне-употребљене робе 
(одећа, обућа,разни кућни предмети, ауто делови, мотори и њиховиделови, 
електрични апарати и друга слична роба) одпростора за продају 
непрехрамбених производа.Физички одвојени простори морају се 
виднообележити, истицањем натписа са наменом пијачногпростора.

Члан 10.

Објекат (стални и пијачни) који се налази напијачном простору, мора 
испуњавати санитарнохигијенско-техничке услове прописане законом 
иподзаконским актима.Забрањено је вршити продају и излагањепроизвода 
животињског порекла и млечних производаван објекта одређеног за ту 
намену.

Члан 11.

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен ипоплочан чврстим 
материјалом који се лако одржава.Пијачни простор мора имати посебан 
улаз затранспортна возила и посебан улаз за потрошаче.Забрањено је 
постављање пијачних објеката,излагање и продаја робе на улазима у 
пијачни простор,као и на свим осталим просторима који нису 
одређениПланом постављања пијачних објеката из члана 7. овеодлуке. 

Члан 12

.Предузеће, односно предузетник је дужан даобезбеди довољан број 
посебних просторија сасанитарним уређајима, опремом и прибором 
занесметан рад инспекцијских служби и полиције.

Члан 13.



Предузеће, односно предузетник је дужан дана зеленој пијаци обезбеди:1. 
јавну вагу за тачно мерење у исправномстању, за проверу мере купљене 
робе,2. потребан број корпи, судова за смеће ивидно означених судова за 
одлагање производаживотињског порекла који су искључени из промета,3. 
довољне количине воде за прање пијаце иводе за пиће ради поливања и 
освежавањапољопривредно-прехрамбених производа,4. WC на пијаци, који 
је у функционалномстању и5. огласну таблу.

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 14.

Одржавање пијаца је обављање свих пословакојима се обезбеђује 
несметано обављање промета ивршења услуга у промету робе, а 
нарочито:1. свакодневно прање и чишћење пијаце,2. обезбеђење и чување 
пијаце,3. наплата накнаде за коришћење објеката,опреме и пијачног 
простора,4. одржавање јавног кантара и5.одржавање објеката 
комуналнеинфраструктуре (јавне чесме, WC-а, хидраната,инсталације 
водовода и канализације, ограде, пијачногплатоа и слично).

Члан 15.

Одржавање пијаца се обавља премагодишњем Програму одржавања 
пијаце.Годишњи програм одржавања пијаце доносипредузеће, односно 
предузетник најкасније до 1.децембра текуће године, а за наредну 
годину.Годишњи програм одржавања пијаце садрживрсту, обим, начин, 
динамику радова како на текућемодржавању, тако и на инвестиционом 
одржавању

.Члан 16.

Предузеће, односно предузетник је дужан дапропише Пијачни ред пијаце. 
Предузеће, односно предузетник је дужан даПијачни ред истакне на 
огласној табли пијаце.Корисник пијачног простора, објеката иопреме, као и 
грађани дужни су да се на пијацамапридржавају прописаног Пијачног реда. 

Члан 17.



Предузеће, односно предузетник стара се оодржавању пијачног реда, а 
путем овлашћенихрадника.Овлашћени радник упозориће корисникапијачног
простора, објеката, односно опреме, као играђанина, на обавезу поштовања
Пијачног реда, а услучају непоштовања истог, ће обавестити 
надлежнуинспекцију и полицију ради предузимањаодговарајућих мера из 
њихове надлежности.

Члан 18.

На пијацама се нарочито забрањује:

1. неовлашћено постављање и распоређивањепијачних објеката;

2. обављање делатности које се не могуобављати на пијацама;

3. куповина или продаја производа на велико,осим уколико пијаца нема 
такву намену,

4. продаја стоке ван сточне пијаце,

5. нуђење, продаја, куповина или преузимањепроизвода, ван за то 
одређених места на пијаци,

6. излагање продаји заклане прасади, јагњадии живине на местима која 
нису предвиђена заизлагање продаји исте,

7. излагање продаји хлеба и пецива, меса имесних прерађевина, млека и 
млечних производа, ванза то одређених места за продају на пијаци,

8. бацање отпадака, покварене робе и другогсмећа ван судова постављених
за сакупљање смећа,

9. увођење паса без поводца на пијачнипростор,

10. конзумирање алкохолног пића изван за тонамењеног простора,

11. прање продајног места, уређаја и судоваводом која није употребљива за
пиће,

12. освежавање пољопривредно-прехрамбених производа водом 
неупотребљивом запиће,

13. додиривање намирница које сеупотребљавају за исхрану у 
непрерађеном стању



14. пљување на тло или загађивање пијачногпростора на било који начин,

15. ложење ватре на отвореном пијачномпростору,

16. неовлашћено сакупљање костију и другихотпадака,

17. држање амбалаже испред продајних местаи око њих, на пролазима, 
саобраћајницама икрововима објекта,

18. седење на тезгама и другим објектима заизлагање производа,

19. спавање и задржавање на пијаци безпотребе, по завршетку радног 
времена

20. кретање возила по пијачном простору урадно време пијаце без посебног
одобрења предузећа,односно предузетника који одржава пијацу,

 21. издавање на коришћење пијачногпростора накупцима и препродавцима
и

22. вршење сваке друге радње којом сенарушава Пијачни ред и хигијена на 
пијаци.

Члан 19.

Предузеће, односно предузетник је дужан да:

1. одржава у уредном и исправном стањуобјекте комуналне 
инфраструктуре,

2. обезбеди чишћење, прање и уређењепијачног простора сваког дана по 
истеку радногвремена пијаце,

3. уклања снег и лед са пијачнихкомуникација и око пијачних објеката,

4. редовно одржава у чистом стању санитарнеобјекте и уређаје, а по 
завршетку радног временапијаце, обезбеди да се дезинфикују тезге на 
којима севрши продаја млечних производа, тестенине иживине.

Члан 20.

Радно време пијаце прописује се Одлуком орадном времену.

IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ ИПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА



Члан 21.

Предузеће, односно предузетник даје накоришћење, дневно или дужи 
временски период,правном или физичком лицу, сталне и пијачне 
објекте,као и опрему.Поступак давања на коришћење сталних,односно 
пијачних објеката утврђује предузеће,односно предузетник посебним 
актом.На пијацама је забрањено давање накоришћење сталних објеката, 
пијачних објеката иопреме, непосредном погодбом и по 
утврђеномценовнику, већ искључиво лицитацијом.Изузетно, дозвољава се 
непосредном погодбом и по утврђеном ценовнику давање напривремено 
коришћење пијачних објекат

а индивидуалним пољопривредницима и члановимањиховог породичног 
домаћниства, уз доказ да суобвезници пореза на приход од пољопривреде, 
као ивласницима самосталних занатских радњи.У случају да предузетник 
престане са радом ускладу са одредбама закона којим се уређујупривредна 
друштва, дозволиће се закуп пијачногобјекта непосредном погодбом члану 
породичногдомаћинства који је преузео радњу и наставио сарадом.

 Члан 22.

Стални, односно пијачни објекат, као иопрема даје се на основу уговора о 
закупу, којизакључује предузеће, односно предузетник и корисниксталног 
односно пијачног објекта (правно илифизичко лице), изузев за 
индивидуалнепољопривреднике и чланове њиховог 
породичногдомаћинства.

Члан 23.

Уговор о закупу из члана 22. ове одлукезакључује се у писаној 
форми.Уговор о закупу обавезно садржи:

1. податке о кориснику;2. податке из Плана постављања тезги,

3. време закупа,

4. намена сталног, односно пијачног објекта,

5. висина накнаде за коришћење сталног,односно пијачног објекта утврђене
на месечномнивоу, са роком за уплату исте,



6. обавезу оснивања радње и отпочињањаобављања делатности у року који
не може бити дужиод 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора 
озакупу,

7. забрану корисника да правним посломпренесе право коришћења сталног,
односно пијачногобјекта на друго лице, изузев у случају кад оснивачрадње 
престане са радом, а члан породичногдомаћинства преузме радњу и 
настави са радом и

8. друга питања од значаја за коришћењесталног, односно пијачног објекта.

Члан 24.

Закуп по Уговору из члана 23. ове одлуке,предузеће, односно предузетник у
обавези је даоткаже у следећим случајевима:

1. када корисник сталног, односно пијачногобјекта не испуни рок из члана 
23. став 2. тачка 6.,

2. када корисник сталног односно пијачногобјекта изврши трајно 
одјављивање радње,

3. када корисник сталног, односно пијачногобјекта правним послом пренесе 
право коришћењасталног, односно пијачног објекта на друго лице,

4. када корисник сталног , односно пијачногобјекта користи стални, односно 
пијачни објекатсупротно уговореној намени,

5. када корисник сталног, односно пијачногобјекта не измири уговорену 
накнаду за коришћењесталног, односно пијачног објекта у уговореном року,

6. и у другим случајевима утврђенимуговором.Није дозвољено поновно 
закључење уговораса корисником пијачног објекта који је имао 
закљученуговор о закупу а није испунио обавезу оснивањарадње и 
отпочињања обављања делатности у рокупрописаном тим уговором у 
смислу члана 23. став 2.тачка 6.

Члан 25.

Предузеће, односно предузетник је у обавезида води службену евиденцију 
о корисницима сталних,односно пијачних објеката.Предузеће, односно 



предузетник је дужан дана захтев комуналне инспекције, службену 
евиденцијуиз става 1. овог члана достави у року од седам дана.Предузеће, 
односно предузетник је у обавезида редовно извештава комуналну 
инспекцију онасталим променама а најмање једанпут у року одтридесет 
дана од последње настале промене.

Члан 26.

Индивидуални пољопривредници и члановињиховог породичног 
домаћинства уз доказ да суобвезници пореза на приход од пољопривреде, 
могупијачни објекат користити једнодневно уз плаћањеутврђене 
накнаде.Висину накнаде за једнодневно коришћењепијачног објекта, 
посебним актом утврђује предузеће,односно предузетник.Градско веће 
града Панчева даје сагласностна акт из става 2. овог члана.За једнодневно 
коришћење пијачних објекатане закључује се уговор о закупу из чл. 23.ове 
одлуке.

Члан 27.

Накнаду из члана 26. ове Одлуке наплаћујепредузеће, односно 
предузетник, а преко овлашћеноглица.Предузеће, односно предузетник 
издајепотврду о плаћеној накнади за једнодневнокоришћење пијачног 
објекта.Члан 28.Корисник сталног и пијачног објекта дужан једа:

1. на видном месту истакне фирму по којоjпослује,

2. објекат редовно користи за продају робе,односно вршење занатских 
услуга у оквиру радногвремена пијаце,

3. одржавa објекат у исправном, уредном ичистом стању.Корисник пијачног 
објекта не сме:

1. објекат или простор у целини или његовдео да уступи другом кориснику,

2. мењати намену објеката или простора безпромене уговора са 
предузећем, односнопредузетником,

3. користити стални, односно пијачни објекаткада изврши привремену 
одјаву радње на неодређеновреме, почев од датума одјављивања радње, 
односнокада изврши привремену одјаву радње на одређеновреме – у 
периоду за који је радња одјављена.



Члан 29.

Продавац робе на пијаци дужан је да насвакој роби истакне малопродајну 
цену на видномместу и да по тој цени продаје изложену робу.Продавац 
робе на пијаци је дужан да робутачно мери, а на захтев купца изврши 
контролумерења на јавном кантару.Продавац робе на пијаци дужан је да 
позавршетку радног времена пијаце, почисти пијачнипростор који користи и 
да отпатке и друго смећесмести у судове постављене за ову сврху.Уколико 
продавац не поступи у складу саобавезама утврђеним овим чланом може 
му сеускратити даље коришћење пијачног објекта.

V СРЕДСТВА ЗА ОВАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕДЕЛАТНОСТИ

 Члан 30.

Средства за обављање комуналне делатностиуправљања пијацама 
обезбеђује се из цене комуналнеуслуге.

VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДАУ ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 31.

Ако дође до поремећаја или прекида уобављању послова управљања 
пијацом услед вишесиле или других разлога који се нису моглипредвидети, 
односно спречити, предузеће, односнопредузетник, је обавезно/обавезан да
одмах, безодлагања, предузме мере на отклањању узрокапоремећаја, 
односно прекида, и то:- радно ангажује запослене на отклањањуузрока 
поремећаја, односно разлога због којих једошло до прекида у обављању 
послова управљањапијацом ;- предузме и друге мере које утврди оснивач.

Члан 32.

У случајевима из члана 31. ове одлукепредузеће, односно предузетник је 
обавезно/обавезанда истовремено са предузимањем мера 
обавестиоснивача о разлозима поремећаја или прекида, као и опредузетим 
мерама.Када оснивач прими обавештење, дужан једа без одлагања:



1. нареди мере за заштиту комуналних објекатакоји су угрожени, као и друге
имовине;

2. предложи мере за отклањање насталихпоследица и друге потребне мере
у циљу обављањакомуналне делатности;

3. ангажује друго предузеће или предузетникада обавља послове 
управљања пијацом до отклањањапоремећаја, и

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност запоремећај, односно прекид у 
обављању делатности,као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 33.

У случају прекида у обављању послова којисе односе на управљање 
пијацом услед штрајка,предузеће, односно предузетник је 
обавезно/обавезанда обезбеди минимум процеса рада у складу са 
актомоснивача. Кад такав акт није донет, могу се предузетипосебне мере 
утврђене Законом о комуналнимделатностима ако би услед тога могла да 
наступинепосредна опасност или изузетно тешке последице заживот и 
здравље људи и безбедност људи и имовине,или других неопходних услова
за живот и радкорисника ове комуналне услуге.

VII ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКАКОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 34.

Предузеће, односно предузетник једужно/дужан да једном годишње 
спроведе поступакизјашњавања корисника о квалитету пружања услуга(у 
даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање30 дана. Јавни позив за 
изјашњавање из става 1. овог члана, предузеће, односно предузетник 
објављује усредствима јавног информисања, у електронскомоблику на 
интернет страници предузећа, односнопредузетника и на интернет 
страници града Панчева Предузеће, односно предузетник једужно/дужан да 
у року од 15 дана од дана завршеткаизјашњавања достави оснивачу 
извештај орезултатима изјашњавања корисника о квалитетупружања 
комуналних услуга. Уколико су резултати изјашњавањакорисника 
комуналних услуга такви да већинакорисника није задовољна пруженом 
комуналномуслугом предузећа, односно предузетника 
надлежнаорганизациона јединица Градске управе градаПанчева за 
комуналне послове у сарадњи са осталиморганизационим јединицама 



Градске управе градаПанчева, саставља Нацрт мера за 
отклањањенедостатака наведених у изјашњавању корисника изаједно са 
Извештајем о резултатима изјашњавањакорисника о квалитету пружених 
услуга предузећа,односно предузетника, доставља Градском већу 
градаПанчева. Градско веће града Панчева доноси мере заотклањање 
наведених недостатака, са роком запредузимање мера ради отклањања 
недостатака, којине може бити дужи од 90 дана.Градско веће града Панчева
достављаусвојене мере за отклањање наведених недостатакаСкупштини 
града Панчева, ради обавештавања

VIII НАДЗОР

Члан 35.

О спровођењу ове одлуке стара сеСекретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај.Инспекцијски надзор над 
спровођењемодредаба ове одлуке врши Секретаријат заинспекцијске 
послове – Одељење за комуналнуинспекцију.Надзор над одржавањем 
комуналног редаутврђеног овом одлуком, у складу са законом идругим 
прописима врши Комунална полиција.

Члан 36.

У вршењу инспекцијског надзора комуналниинспектор овлашћен је да:

1. контролише да ли се комунална делатностобавља на начин утврђен овом
Одлуком,

2. контролише стање комуналних објеката,

3. контролише да ли се комунална услугапружа у складу са одредбама ове 
одлуке,

4. нареди уклањање ствари и других предметаса површине пијаце ако су 
они ту постављенисупротно одредбама ове одлуке,

5. нареди извршење утврђених обавеза ипредузимање мера за отклањање 
недостатака,

6. издаје прекршајни налог



7. поднесе пријаву надлежном органу запривредни преступ и поднесе 
захтев за покретањепрекршајног поступка у случајевима 
предвиђенимодредбама ове одлуке,

8. обавести други орган ако постоје разлози запредузимање мера за које је 
тај орган надлежан, и

9. предузима и друге мере и радње у складу сазаконом и овом одлуком.

Члан 37.

Комунални инспектор у вршењуинспекцијског надзора када утврди да се 
ометакоришћење пијачних објеката и простора које јепрописано овом 
одлуком, донеће решење у складу сазаконом којим се уређују комуналне 
делатности.Жалба изјављена на решење комуналногинспектора не одлаже 
његово извршење

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Новчаном казном казниће се за прекршајправно лице у износу од 60.000 
динара ако:

1. постави пијачни објекат без прибављенесагласности из члана 6. став 4.

2. не донесе План постављања пијачнихобјеката и прибави сагласност 
Градског већа градаПанчева из члана 7.

3. постави пијачни објекат супротноутврђеном Плану постављања пијачних 
објеката (члан7. став 1.),

4. видно не обележи истицањем натписа санаменом пијачног простора 
(члан 9. став 3)

5. не обезбеди довољан број посебнихпросторија са санитарним уређајима,
опремом иприбором за несметан рад инспекцијских служби иполиције (члан
12.),

6. поступи супротно члану 13.,

7. не утврди годишњи Програм одржавањапијаце из члана 15.,

8. поступи супротно члану 18.,



9. не одржава пијацу у складу са чланом 19.,

10. поступи супротно одредбама члана 21.став 3.,

11. да на коришћење стални, односно пијачниобјекат, као и опрему без 
закљученог уговора о закупу(члан 22.),

12. поступи супротно члану 24.,

13. поступи супротно члану 25.,

14. не изда потврду о плаћеној накнади заједнодневно коришћење пијачног 
објекта (члан 27.став 2.)

15. не обезбеди рад пијаце у складу саутврђеним радним временом 
прописаним Одлуком орадном времену (члан 20.)Новчаном казном казниће 
се одговорно лицеу правном лицу, за прекршај из става 1. овог члана 
уизносу од 10.000 динара.Новчаном казном казниће се предузетник 
запрекршај из става 1. овог члана у износу од 30.000динара.Члан 

39.Новчаном казном у износу од 30.000 динараказниће се за прекршај 
предузетник ако:

1. продаје производе животињског порекла,млечних производа ван објекта 
одређеног за тунамену (члан 10. став 2.),

2. неовлашћено постави или распоредипијачни објекат (члан 18. тачка 1.),

3. продаје стоку ван сточне пијаце (члан 18.тачка 4.) 

4. нуди и продаје производе ван за тоодређених места на пијаци (члан 18. 
тачка 5.)

5. продаје заклану прасад, јагњад и живинуна местима која нису предвиђена
за излагање продајиисте (члан 18. тачка 6.)

6. продаје хлеб и пецива, месо и меснепрерађевине, млеко и млечне 
производе ван за тоодређених места за продају на пијаци (члан 18. тачка7.)

7. баца отпатке, покварену робу и друго смећеван судова постављених за 
сакупљање смећа (члан 18.тачка 8.)

8. уводи псе на пијачни простор (члан 18.тачка 9.) 

9. ложи ватру на отвореном пијачномпростору (члан 18.тачка 15.)



10. држи амбалажу испред продајног места,око њега, на пролазима, 
саобраћајницама и крововимапијачног објекта (члан 18. тачка 17.)

11. спава на пијаци по завршетку радногвремена (члан 18. тачка 19.)

12. се креће возилом по пијачном просторубез посебног одобрења (члан 18.
тачка 20)

13. објекат или простор у целини или његовдео уступи другом кориснику 
(члан . 28. став 2. тачка1.) ,

14. промени намену објекта или простора безпромене уговора ( члан 28. 
став 2. тачка 2.)

15. по завршетку радног времена пијаце непочисти пијачни простор који 
користи и отпатке идруго смеће не смести у судове постављене за тусврху (
члан 29. став 3.)Новчаном казном казниће се физичко лице запрекршај из 
става 1. овог члана у износу од 10.000динара.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Предузеће, односно предузетник којиуправља пијацама дужан је ускладити 
пословање напијацама са одредбама ове одлуке у року од 90(деведесет) 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.Члан 41.Ступањем на снагу ове 
одлуке престаје даважи Одлука о пијацама (,,Сл.лист града Панчева”бр. 
26/11-пречишћен текст, 6/14 и 38/16).

Члан 42

.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у “Службеном 
листу града Панчева".
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