
На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“,број 88/2011, 104/2016. и 95/2018) и члана 15. став 1. тачка 6. Статута Општине Ириг 
(„Службени лист општина Срема“, број: 13/2014 - пречишћен текст, 30/2014, 9/2015 и 
8/2017) и члана 2. став 1. тачка 5. Одлуке о поверавању комуналних делатности Јавном 
предузећу „Комуналац“ Ириг („Службени лист општина Срема“, број: 9/2015), Скупштина 
Општине Ириг, на седници одржаној дана 19. фебруара 2019. године, доноси 
 
 

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се као комунална делатност одржавање пијаца и пружање 
услуга на њима, начин обављања ове комуналне делатности, као и друга питања од значаја 
за рад пијаца на територији општине Ириг.  

Члан 2. 

Пијаце су, у смислу ове Одлуке, урбанистичким планом одређени и посебно 
уређени простори, опремљени одговарајућом инфраструктуром, објектима и продајним 
местима намењеним за промет производа и пружање других пијачних услуга.  

Члан 3. 

Послове управљања, уређивања и одржавања пијаца на подручју насељених места 
Ириг и Врдник обавља Јавно предузеће „Комуналац“ Ириг основано од стране Општине 
Ириг (у даљем тексту: Предузеће). 

Члан 4. 

Пијацама у насељеним местима на територији општине Ириг управљају месне 
заједнице. 

У насељеним местима на територији општине могу се организовати и вашари.  

Ближе услове коришћења и рада пијаца и вашара у насељеним местима, осим на 
подручју Ирига и Врдника, одређује месна заједница.  

Члан 5. 

Корисници пијачних услуга у смислу ове Одлуке су:  

1. правна и физичка лица која користе пијачни простор у циљу продаје производа или 
пружања услуга под условима прописаним законом и другим прописима, овом Одлуком и 



актима Предузећа које управља пијацама донетим у складу са овом Одлуком (у даљем 
тексту: Продавац) и 

2. лица која се на пијаци снабдевају производима и користе одговарајуће услуге (у даљем 
тексту: Купац).  

Члан 6. 

Продајна места за промет производа и пружање услуга на пијаци су:  

1. објекти пословног простора који морају да буду прикључени на подземну 
нисконапонску електричну мрежу и мрежу водовода и канализације, 

2. киосци и други монтажни објекти,  

3. тезге за излагање и продају производа које се лако чисте и одржавају,  

4. боксови и продајни пултови и 

5. друга уређена у складу са прописима продајна места.  

Члан 7. 

Предузеће којем је поверено управљање, одржавање и уређивање пијацама 
обавезно је да у складу са законом изврши категоризацију и реонизацију пијачног 
простора према врсти робе и услуга, као и да обезбеди посебан улаз за доставна возила и 
посебне улазе за купце.  

Предузеће је дужно да пијачни простор огради и опреми тако да се лако чисти и 
одржава.  

2. ВРСТЕ ПИЈАЦА 

Члан 8. 

Према врсти робе која се продаје, пијаца може бити:  

1. Зелена,  

2. Робна,  

3. Кванташка, 

4. Сточна, 

5. Ауто и 



6. Пијаца резане грађе. 

Члан 9. 

На Зеленој пијаци обавља се промет на мало:  

1. пољопривредно-прехрамбених производа 

- свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, јаја и меда,  

- јужног воћа,  

2.  меса, месних прерађевина и млечних производа, и кора за питу, 

3.  цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, семенске робе, украсних јелки и 
омота за паковање намирница, 

4. - непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.  

На робној пијаци обавља се промет на мало:  

1. непрехрамбених производа као што је текстил, одећа, обућа, 

2. финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, 
керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 

3. металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење 
гарантног листа и техничког упутства,  

4. спортске опреме,  

5. хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, 
козметичких и тоалетних препарата,  

6. књига и канцеларијског прибора,  

7. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разних кућних предмета, ауто-делова, 
мотора и њихових делова, електричних апарата и друге сличне робе).  

На кванташкој пијаци обавља се промет пољопривредно-прехрамбених 
производа - воћа, поврћа и јаја са тезги, контејнера, боксова и других сличних објеката 
намењених за продају као и из возила и приколица.  

На сточној пијаци обавља се промет живе стоке и сточне хране, живине, зечева, 
птица и кућних љубимаца.  



На ауто пијаци обавља се промет половних путничких и теретних возила, 
мотоцикла и половних резервних делова и прибора.  

На пијаци резане грађе и огревног дрвета обавља се промет резане грађе и 
огревног дрвета и других производа од дрвета већих димензија, као и негашеног креча и 
угља. 

Члан 10. 

Вашари су продајна места привременог карактера, организовани на отвореном или 
затвореном простору у складу са Законом на којима се може вршити промет на мало све 
робе наведене у члану 9. ове Одлуке.  

 

 

Члан 11. 

Предузеће којем је овом Одлуком поверено управљање пијацама у насељеном 
месту Ириг и Врдник Одлуком о пијачном реду утврдиће категоризацију и реонизацију 
постојећих пијаца у складу са овом Одлуком и законским прописима, уз претходну 
сагласност Општинског већа.  

3. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПРОМЕТА РОБЕ НА ПИЈАЦИ  

Члан 12. 

Пољопривредне производе на зеленим пијацама могу продавати:  

1. индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз доказ 
да су обвезници пореза на приход од пољопривреде и 

2. предузетници који су основали радњу на тезги на овим пијацама за промет на мало 
пољопривредних производа.  

Члан 13. 

Производе занатских радњи и домаће радиности могу продавати предузетници који 
те производе израђују и чланови њиховог породичног домаћинства или њихови радници 
који на месту продаје морају имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном 
ангажовању радника.  

 

 



Члан 14. 

Индустријско-непрехрамбене производе на робним пијацама могу продавати 
предузетници који имају основану радњу на пијаци, а половну робу могу продавати 
физичка лица.  

Члан 15. 

Промет на мало меса, месних и млечних прерађевина обавља се у објекту који мора 
испуњавати санитарно-хигијенско-техничке услове прописане Законом и другим 
прописима.  

Члан 16. 

Ближе услове и начин пружања пијачних услуга корисницима и других услуга за 
коришћење пијаца уређује се Одлуком о пијачном реду.  

4. РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА 

Члан 17. 

Радно време пијаца је једнократно.  

Радно време пијаца уређује се Одлуком о пијачном реду.  

Радно време пијаца истиче се на видном месту на свакој пијаци.  

Радно време пијаца у време одржавања вашара одређује се Одлуком Управног 
одбора Предузећа.  

Члан 18. 

Одлуком о пијачном реду Предузеће посебно ће регулисати време и рокове 
допреме робе и одношења робе по завршетку радног времена пијаце и друге обавезе 
продаваца.  

Члан 19. 

Корисници пословног простора и пијачних места дужни су да ускладе своје радно 
време са прописаним радним временом пијаце.  

 

 

 



5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА  

Члан 20. 

Предузеће је дужно да на пијаци обезбеди:  

- продајна места у складу са чланом 6. ове Одлуке, 

- службене просторије за рад надлежних инспекција и других надзорних и контролних 
органа, опремљене одговарајућим канцеларијским намештајем, телефоном, санитарним 
чвором, електричним инсталацијама и уређајима за загревање простора,  

- службене просторије са санитарним чвором за запослене у предузећу, 

- чесме са водом за пиће, довољан број хидраната и потребну количину воде за прање 
пијаца,  

- санитарни чвор за јавно коришћење, који се састоји од женског и мушког одељења са 
претпросторијама опремљеним уређајима и прибором за прање руку, 

- одржавање санитарно-хигијенских услова на пијацама и јавним површинама ван 
пијачног простора у ширини тротоара, 

- по потреби најкасније у року од шест сати по истеку радног времена пијацу очисти, 
опере водом под притиском и уреди пијачни простор,  

- врши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног простора,  

- свакодневно очисти, опере и изврши дезинфекцију кавеза за продају живе живине,  

- постави довољан број корпи за отпатке,  

- за прикупљање смећа обезбеди довољан број посуда (контејнера) у зависности од 
величине пијаце,  

- обезбеди редовно изношење смећа које се током дана накупи, 

- обезбеди потребну количину санитарно-хигијенски исправне воде за прање и 
освежавање пољопривредних производа који се продају на пијаци,  

- у току радног времена пијаце обезбеди да се редовно прикупљају отпаци и односе у 
посуде за скупљање смећа, 

- осветли пијачни простор у ноћним часовима,  



- у зимском периоду благовремено уклони лед и снег на пијацама и обезбеди довољну 
количину средстава која спречавају замрзавање пролаза и других површина на пијацама, 

- обезбеди и друге услове потребне за несметано одвијање промета производа и услуга, 
као и одржавање реда и чистоће на пијацама.  

 

Члан 21. 

Предузеће је дужно, у циљу уређења и одржавања пијаца, да врши следеће послове:  

- одржава и уређује објекте и простор и предузима друге мере за стално побољшавање 
услова пружања пијачних услуга,  

- одржава објекте инфраструктуре који служе за функционисање продаје и услуга на 
пијацама,  

- одржава продајна места и тезге на пијацама у уредном стању и врши замену дотрајалих 
тезги новим,  

- обавештава потрошача на пијацама и ствара услове за заштиту истих,  

- обезбеђује друге услове потребне за одржавање реда и чистоће на пијацама и несметано 
одвијање промета робе.  

Члан 22. 

Продавац, као и предузетник на пијаци је дужан да: 

- плаћа редовно накнаду за продајни простор по Ценовнику Предузећа, 

- поштује Одлуку о пијачном реду,  

- истакне цену производа које продаје,  

- обезбеди квалитет производа и услуга,  

- чува производе под хигијенским условима,  

- одржава чистоћу на продајном месту,  

- уклони отпатке, амбалажу и друго у контејнере. 

Приватни предузетник је дужан да уредно истакне таблу са именом власника, називом и 
адресом радње. 



Члан 23. 

На пијацама је забрањено:  

- бацање отпадака ван корпи, односно посуда за сакупљање смећа,  

- држање амбалаже испред и око продајног места,  

- ложење ватре, просипање течности и слично,  

- увођење паса и других животиња на пијацама које за то нису одређене, 

- неовлашћено постављање, уклањање и померање објеката, тезги, пултова, постоља и 
боксова.  

6. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА  

Члан 24. 

Продавци плаћају Предузећу накнаду за коришћење пијачног простора и пружање 
других пијачних услуга.  

Накнада из става 1. овог члана утврђује се у зависности од врсте и количине 
производа, односно пружање услуге, времена коришћења, локације, врсте продајног места 
на пијаци, као и других елемената утврђених у Ценовнику.  

Ценовник из става 2. овог члана доноси Предузеће уз претходну сагласност Већа 
Општине Ириг.  

Члан 25. 

Средства остварена наплатом прихода из члана 24. ове Одлуке су приход 
Предузећа. 

7. НАДЗОР 

Члан 26. 

Надзор над применом ове одлуке вршиће Општинска управа Ириг.  

Члан 27. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке вршиће врши основна 
организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове. 



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, изрекне новчану казну у фиксном износу, поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка, као и да предузме и друге мере за које је Законом 
овлашћен. 

8. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

Забрањен је промет роба и услуга предузетницима и физичким лицима на јавним 
површинама ван пијачног простора. 

9. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се Предузеће 
уколико не примењује одредбе члана 17, 20. и 21. ове Одлуке, а одговорно лице у 
Предузећу казниће се новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара. 

Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које се затекне да на пијаци поступа супротно одредбама члана 22. ове 
Одлуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник који се затекне да на пијаци поступа супротно одредбама члана 22. ове 
Одлуке. 

Члан 31. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице:  

1. ако поступи супротно одредбама члана 23. ове Одлуке, 

2. ако врши промет робе и услуга ван пијачног простора на јавним површинама у смислу 
члана 28. ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 20.000,00 динара. 

 



10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Предузеће је дужно да у року од два месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке 
донесе Одлуку о пијачном реду у смислу члана 11, 16, 17. и 18. ове Одлуке.  

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важе чланови од 122 до 128. Одлука о 
обављању комуналних делатности на територији општине Ириг („Службени лист општина 
Срема“, број 5/2006). 

Члан 34. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општина Срема“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Број:01-011-10/2019 
Датум: 19.02.2019.  

ИРИГ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владислав Илкић 

 


