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На основу члана 11. Одлуке о пијацама
(''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 21/2004 и
''Сл. лист града Зрењанина'', бр. 28/2008, 14/2010,
- др. одлука и 18/2014) и члана 39. став 1. тачка
13. Статута ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
из Зрењанина, Надзорни одбор је на седници
одржаној дана 29.03.2016. године донео
ОДЛУКУ
О ПИЈАЧНОМ РЕДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о пијачном реду уређује се
начин обављања промета и услуга на пијацама,
одређују се врсте производа који се на њима
могу продавати, категоризација и реонизација
пијаца, радно време пијаца, пословни простор и
продајна места, као и начин пружања пијачних
услуга, одржавање реда и чистоће на пијацама,
као и друга питања која су важна за
функционисање пијаца, које су поверене на
управљање и одржавање Јавном комуналном
предузећу ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин (у
даљем тексту: Предузеће).
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2. Пијаца ''Багљаш'' која се налази у
тржном центру у насељу Багљаш састоји се од:
- зелене пијаце и
- робне пијаце.
3. Пијаца у Југ Богдановој улици састоји
се од:
- зелене пијаце,
- робне пијаце и
- пијаца половне (употребљаване) робе.
4. Вашари се могу организовати на
отвореном или затвореном простору у складу са
Законом, на којима се може вршити промет робе
на мало за све врсте роба наведене у члану 6. ове
Одлуке.
Одлуку о простору на коме ће се
организовати вашари, датуму и времену
одржавања вашара доноси Надзорни одбор
предузећа.
Члан 3.
Све пијаце су пијаце I категорије.
Ценовником се утврђују цене пијачних
услуга.
Члан 4.
Овом Одлуком се врши реонизација
пијаца према врсти робе која се продаје:

Члан 2.
На основу Одлуке о пијацама постоје:
1. Нова – Централна пијаца која се налази
у улици Булевар Милутина Миланковића бб и
састоји се од:
- зелене пијаце,
- робне пијаце,
- кванташке пијаце (продаја из камиона и
приколица),
- пијаца резане грађе (продаја из камиона
и приколица),
- пијаце половне (употребљаване) робе и
- ауто-пијаце.

I На Новој-Централној пијаци – зелена
пијаца, постоје продајна места за продају:
а) цвећа
б) јаја
ц) воћа и поврћа
д) семенске робе.
Продаја меса, млечних производа, кора и
тестенина врши се у Млечно – месној сали.
II На пијаци Багљаш – зелена пијаца,
постоје продајна места за продају:
а) цвећа
б) јаја
ц) воћа и поврћа.
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Продаја меса, млечних производа, кора и
тестенина врши се у Млечно - месној сали.
III На пијаци у Југ Богдановој улици зелена пијаца,
постоје продајна места за
продају:
а) цвећа
б) јаја
ц) воћа и поврћа
д) семенска роба.
Млечно – месни производи, коре и
тестенине се продају у млечно – месној сали.
IV На пијаци у Мужљанској колонији зелена пијаца, постоје продајна места за продају:
а) цвећа,
б) јаја,
ц) воћа и поврћа
д) млечно месних производа, тестенина и
кора.
Члан 5.
Промет непрехрамбених производа,
занатских радњи и домаће радиности врши се на
зеленим пијацама.
На Новој - Централној пијаци се продаја
непрехрамбених производа занатских радњи и
домаћих радиности врши и на робној пијаци.
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гуме и пластике;
3. металне електротехничке робе за чији
промет и употребу није прописано обезбедјење
гарантног листа и техничког упутства;
4. спортске опреме;
5. хемијских производа и то: сапуна и
детерџената, препарата за чишћење и полирење,
козметичких производа, тоалетних препарата;
6. књига и канцеларијског прибора;
На пијаци половне употребљаване робе
обавља се промет: употребљаване робе као што
је одећа, обућа, разни кућни предмети, ауто
делови, мотори и њихјови делови, електрични
апарати и друга слична роба.
На кванташкој пијаци обавља се промет:
пољопривредно-прехрамбених
проузвода: воћа, поврћа и јаја са тезги,
контејнера, боксова и других сличних објеката
намењених за продају као и из возила и
приколице.
На пијаци резане грађе обавља се промет
резане грађе и других производа од дрвета већих
димензија.
На ауто-пијаци обаља се промет
половних путничких и теретних возила,
мотоцикла и половних резервних делова и
прибора.

Члан 6.

II РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ

На зеленој пијаци обавља се промет на

Члан 7.

мало:
1.
Пољопривредно-прехрамбених
производа
- свежег и сушеног воћа, поврћа,
шумских плодова, јаја и меда;
- јужног воћа;
2. Меса, месних прерадевина и млечних
производа и кора за питу;
3. Цвећа, украсног и лековитог биља,
садног материјала, семенске робе, украсних
јелки, омота за паковање намирница;
4. Непрехрамбених производа занатских
радњи и домаће радиности.
На робној пијаци обавља се промет на

Радно време пијаца је једнократно.
Радно време пијаца истиче се на видном
месту на свакој пијаци.
Летње радно време:
- капије пијаца се отварају у 05,00 часова,
- капије пијаца се затварају у 19,00
часова.
Зимско радно време:
- Од 01. октобра до 31. марта
- капије пијаца се отварају у 06,00 часова
- капије пијаца се затварају у 17,00
часова.

мало:
1. непрехрамберних производа занатских
радњи и домаће радиности, текстила, одеће,
обуће;
2. финалних производа за личну
употребу и употребу у домаћинству од
порцелана, стакла, керамике, коже, текстила,

Радно време пијаце недељом је до 14,00
часова.
Снабдевање на свим пијацама је:
- летње радно време од 05,00 часова до
08,00 часова
- зимско радно време од 06,00 часова до
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09,00 часова.
Ауто-пијаца ради само недељом.
- Летње радно време је од 05,00 часова до
14,00 часова;
- Зимско радно време је од 06,00 часова
до 14,00 часова.
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за заузимање пијачног простора утрврдјује се
ценовником.
Ценовник накнада за пружање пијачних
услуга доноси Надзорни одбор Предузећа уз
сагласност Председника општине Зрењанин.
Члан 10.

III ПОСЛОВНИ
ПРОДАЈНА МЕСТА

ПРОСТОРИ

И

Члан 8.
Под пословним простором у смислу ове
одлуке сматрају се пословне зграде и просторије,
магацини, складишта и пијачни простор испред
пословних објеката.
Мањим монтажним објектима (киосци), у
смислу ове одлуке, сматрају се мањи објекти
привременог карактера, постављени у складу са
урбанистичко - техничким условима и у којима
се обавља одобрена делатност.
Продајним местима на пијацама у смислу
ове одлуке сматрају се тезге, боксови, витрине,
посебно обележена места на бетону, као и
обележен додатни простор уз тезге.
Продаја се може вршити и из приколица
и кавеза продаваца, на посебно одређеним
местима.
Под продајним простором подразумева
се простор којим управља пијаца, а који се
налази испред пословних објеката, а користи се
за летње баште, излагање робе из продавнице,
постављање расхладних витрина, рекламних
табли и слично.
Члан 9.
Корисници продајних места плаћају
накнаду за пружање пијачних услуга.
Накнада из става 1. овог члана састоји се
од пијачарине која се наплаћује за коришћење
продајног места и резервације којом се врши
резервисање продјаних места.
Накнада се плаћа у складу са
Ценовником накнада за пружање пијачних
услуга односно у складу са Уговором о
резервацији продајног места.
Накнада се плаћа унапред на основу
рачуна, односно на основу Уговора о
резервацији продајног места.
Закуп пословног простора којим управља
Предузеће, накнада за заузимање пијачног
простора испред пословног простора плаћа се
унапред, у складу са Уговором.
Висина накнаде закупа пословног
простора, места за постављање киоска и накнаде

Закупцу престаје право коришћења
пословног простора, места за постављање
киоска, простора испред пословног објекта; а
кориснику продајних места (тезги) престаје
право коришћења истих у следећим случајевима:
- Када се пијачни простор приводи другој
намени, реконструише или модернизује у складу
са урбанистичким планом и планом предузаћа,
- Када закупац односно корисник не
плати закупнину, резервацију, односно накнаду
за коришћење продајног простора у року
утврђеним уговором,
- Када се корисник или његов запослени,
укључујући и чланове породичног домаћинства
у току рада на продајном месту не придржава
Одлуке о пијачном реду,
- Када корисник или његов запослени
укључујући и чланове породичног домаћинства
у току рада на продајном месту, својом
делатношћу ометају друге у обављању своје
делатности и то у случају када својевољно, а на
штету других корисника и Предузећа заузимају
већу површину од дозвољене те својим
понашањем и начином рада ремете друге
кориснике и службена лица пијаца у обављању
своје делатности,
Када
корисник
или
његов
запослени,укључујући и чланове породичног
домаћинства у току рада на продајном месту,
стварају неред на пијаци, изазивају тучу, вређају
и физички нападају друге кориснике, купце и
особље пијаца,
- Када корисник или његов запослени
укључујући и чланове породичног домаћинства
у току рада на продајном месту не плаћају
дневну накнаду сходно Ценовнику пијачних
услуга три пута у току једног месеца за исто
продајно место..
IV УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦА
Члан 11.
Предузеће је дужно да обезбеди:
1. Одговарајуће услове на продајном
месту;
2. Изношење
контејнера;

смећа

и

пражњење
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3. Редовно чишћење платоа пијацае,
тезги и пражњење посуда са смећем;
4.
Стално
чишћење,
прање
и
дезинфекцију санитарних чворова на пијаци;
5. Одржавање просторије за рад
ветеринсрске инспрекције у уредном стању и
дрезинфекцију столова за преглед заклане
живине;
6. Одржавање објеката и опреме на
пијацама.
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5. увођење паса и других животиња на
пијацама које за то нису одређене;
6. продаја и точење алкохолних пића;
7.
пушење
у
свим
затвореним
просторијама у складу са Законом,
8. за време радног времена пијаце
улажење у пијачни простор превозним
средствима (моторним возилима, бициклима и
сл.);
9. неовлашћено постављање, уклањање и
померање објеката, тезги, пултова и боксова.

Члан 12.
Члан 14.
Корисник је дужан да:
1. истакне таблу са називом и седиштем
радње, као и именом власника радње и његовом
адресом (односи се на предузетнике);
2. истакне цену производа;
3. обезбеди хигијенске услове за продају
производа;
4. одржава чистоћу продајног места у
току радног времена пијаца;
5. однесе отпатке и амбалажу у
контејнер;
6. уклони робу са тезге и пијачног
простора пре истека радног времена пијаце;
7. плаћа накнаду за пружање пијачних
услуга на основу важећег Ценовника предузећа.
Продавци меса, млечних производа кора
и тестенина морају да носе бели мантил.
Члан 13.
У случају да се корисник или друго
физичко или правно лице не придржава ове
одлуке и оштети односно умањи вредност
основног средстава, ситног инвентара амбалаже
или друге материјалне вредности предузећа
дужан је да надокнади штету предузећу.
Висину штете утврдјује комисија
предузећа а оштећену ствар отклониће предузеће
о трошку корисника или учиниоца штете.
На пијацама је забрањено:
1. бацање отпадака ван корпи односно
посуда за сакуплајње смећа
2. држање робе и амбалаже испред и око
продајног места;
3. ложење ватре, просипање течности и
слично;
4. седење, лежање и спавање на пијачним
тезгама;

Предузеће у циљу континуираног и
несметаног одржавање чистоће пијаца и јавних
тоалета, као и изношења смећа, може ове
послове да повери другом предузећу или
предузетнику о чему ће се закључити посебан
уговор којим се измедју осталог, ближе уређују
време и начин обављања ових послова.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о пијачном реду од дана
26.04.2005. године и Одлука о изменама и
допунама Одлуке о пијачном реду од
18.10.2005., 15.12.2005., 20.11.2006., 24.04.2008.,
26.12.2008., 25.06.2010. и 29.05.2015. године на
коју је сагласност дао Извршни одбор СО
Зрењанин.
Члан 16.
Ова Одлука се објављује на огласној
табли предузећа и у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а по претходно добијеној
сагласности од стране Градоначелника.

Председник Надзорног одбора,
Стаменковић Милорад,с.р.
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