Објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“ број 28/2006 и 31/2006
На основу члана 22. став 2. Закона о условима за обављање промета робе, вршење
услуга у промету робе и инспекцијском надзору ("Службени гласник РС" бр. 39/96, 20/97,
46/98, 34/2001, 80/2002 и 101/2005), члана 12. став 1. Одлуке о уређивању и одржавању
пијаца ("Службени лист Града Новог Сада" број 28/2000) и члана 17. став 1. тачка 11.
Статута Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад од 18. маја 2005. године, по
добијању претходне сагласности од Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/20062169-II од 12. септембра 2006. године, Управни одбор Јавног комуналног предузећа
"Тржница" Нови Сад, на 37. седници одржаној 15. септембра 2006. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПИЈАЧНОМ РЕДУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин обављања промета роба и вршења услуга на
пијацама, одређују се врсте производа који се на њима могу продавати, радно време пијаца,
пословни простор и продајна места, као и начин пружања пијачних услуга, одржавање реда
и чистоће на пијацама које су поверене на управљање и одржавање Јавном комуналном
предузећу "Тржница" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 2.
Предузећу су поверене на управљање, уређивање и одржавање пијаце у Новом Саду
и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рибља, Трг Републике број 18,
Футошка, Јеврејска улица број 42,
Лиманска, Булевар цара Лазара број 50,
Детелинарска, Улица Јанка Веселиновића број 3,
Сателитска, Улица Стевана Хладног број 1,
Темеринска, Темеринска улица број 19,
Кулпин, Улица Марка Миљанова бб,
Најлон, Темерински пут број 1.

Намену пијаца утврђује својим актом Градоначелник Града Новог Сада, на предлог
Управног одбора Предузећа.
Члан 3.
Темеринска пијаца је зелена пијаца.
Футошка пијаца, Лиманска пијаца, Рибља пијаца, Сателитска пијаца и Детелинарска
пијаца се састоје од две одвојене пијаце:
- зелене пијаце и
- робне пијаце.
Пијаца "Кулпин" је кванташка пијаца.
Најлон-пијаца је зелена пијаца и пијаца посебних намена: ауто - пијаца, сточна
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пијаца и пијаца за продају резане грађе и огревног дрвета.
Недељом се на Најлон-пијаци одржава вашар.
Члан 4.
На зеленој пијаци обавља се промет на мало:
1) пољопривредно-прехрамбених производа
 свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова и јаја;
 јужног воћа, млечних производа, живинског меса, колача и тестенине,
2) цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, семенске робе,
украсних јелки, омота за паковање намирница;
3) непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.
На кванташкој пијаци обавља се промет на мало пољопривредно-прехрамбених
производа - воћа, поврћа и јаја.
На робној пијаци обавља се промет на мало:
индустријско-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 детерxената, препарата за чишћење и
полирање, козметичких производа, тоалетних препарата;
 књига и канцеларијског прибора, и
 резервних делова и прибора за аутомобиле, пољопривредних машина и
алата.
На ауто-пијаци обавља се промет аутомобила, камиона, мопеда, мотоцикла и
бицикла.
На сточној пијаци обавља се промет стоке и сточне хране, живине, зечева, птица и
кућних љубимаца.
На пијаци за продају резане грађе и огревног дрвета обавља се промет резане грађе,
огревног дрвета, намештаја, столарије и других производа од дрвета, као и негашеног
креча.
Члан 5.
На Најлон-пијаци, када се одржава вашар, обавља се промет на мало:
1. индустријско-непрехрамбених производа и то:
- текстила;
- одеће;
- обуће;
- финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од
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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 детерxената, препарата за чишћење
и полирање, козметичких производа, тоалетних препарата;
- књига и канцеларијског прибора;
- резервних делова и прибора за аутомобиле, пољопривредних машина и
алата;
2. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети и друга
слична роба);
3. пољопривредно-прехрамбених производа
- свежег и сушеног воћа, поврћа, јужног воћа, млечних производа,
живинског меса, колача, јаја, тестенине, шумских плодова;
4. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, семенске робе,
украсних јелки, омота за паковање намирница;
5. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности;
6. моторних возила (аутомобили, камиони, мопеди, мотоцикли и бицикли);
7. намештаја;
8. резане грађе, столарије, огревног дрвета и других производа од дрвета, као
и негашеног креча;
9. стоке и сточне хране, живине, зечева, птица и кућних љубимаца.
Члан 6.
На пијацама из члана 4. и 5. ове одлуке дозвољена је продаја робе, односно пружање
услуга из пословних објеката (пословних простора и мањих монтажних објеката - киосака,
барака) у складу са важећим законским прописима.
Члан 7.
У складу са законом и прописима донетим на основу закона, Предузеће ће извршити
рејонизацију пијачног простора према врсти роба и услуга.
Члан 8.
Жива живина, голубови, птице и зечеви продају се на посебно обележеним местима,
из кавеза које обезбеђује Предузеће. Места за продају стоке морају бити посебно одређена.
Власник стоке мора поседовати прописано уверење о здравственом стању живе
стоке коју допрема на пијацу ради продаје или која служи као запрежно грло.
Уверење из става 2. овог члана власник стоке ставља на увид ветеринарском
инспектору.
Члан 9.
Продаја робе на кванташкој пијаци обавља се из возила или из објекта, односно
испод надстрешнице.
II. РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА
Члан 10.
Пијаце раде сваки дан изузев 1. јануара.
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Радно време пијаца, осим Футошке пијаце, Најлон-пијаце и Пијаце "Кулпин", је
радним даном од 06,00 до 17,00 сати, а недељом и државним празником од 06,00 до 14,00
сати.
Радно време Футошке пијаце је радним даном од 06,00 до 18,00 сати, а недељом и
државним празником од 06,00 до 14,00 сати.
Радно време Најлон-пијаце је радним даном од 07,00 до 16,00 сати, а недељом када
Најлон пијаца ради као вашар, радно време је од 00,00 до 16,00 сати .
Радно време ауто - пијаце на Најлон пијаци је од понедељка у 07,00 сати до петка у
16,00 сати и суботом од 07,00 сати до недеље у 16,00 сати.
Радно време Пијаце "Кулпин" је сваког дана од 00,00 до 24,00 сати.
Радно време продајних места - расхладних витрина на пијацама је од 06,00 до 16,00
сати.
Корисници продајних места на Најлон пијаци у време одржавања вашара, могу
допремати робу од 16,00 сати у суботу до 08,00 сати у недељу.
Пријем возила на ауто-пијацу на Најлон пијаци је суботом од 07,00 до 24,00 сати и
недељом од 00,00 до 08,00 сати.
Корисници продајних места могу да дођу на пијацу најраније један сат пре почетка
радног времена ради припреме робе за продају.
Корисници пословног простора и места за постављање мањих монтажних објеката
обавезни су да ускладе своје радно време са радним временом пијаце, уколико је улаз у
објекат из пијачног простора.
Радно време пијаце мора да буде истакнуто на видном месту на свакој пијаци.
Члан 11.
Корисници продајних места који се баве продајом воћа и поврћа, као и млечних
производа, живинског меса, колача и тестенине могу да складиште робу у за то наменски
предвиђене магацине и расхладне коморе на начин и по поступку које утврди Предузеће.
Роба из става 1. овог члана која се складишти мора бити у потпуности исправна, у
складу са важећим законским прописима.
Приликом пријема робе из става 1. овог члана, овлашћени радници Предузећа имају
обавезу да изврше контролу примљене робе.
Уколико корисник продајног места не преузме лако кварљиву робу из магацина,
односно расхладне витрине, а роба постане неупотребљива, односно неисправна за
употребу, уништи ће се комисијски на терет корисника.
Члан 12.
Време пријема и преузимања робе из магацина мора бити видно означено на
магацину.
Воће и поврће, млечни производи, живинско месо, колачи и тестенине које
Предузеће чува, прима се односно преузима у радно време пијаце.
Члан 13.
Пијачни улази за допремање робе на пијаце, отворени су од 06,00 до 08,00 сати, а
главни пијачни улаз на Пијаци "Кулпин" отворен је 24 сата.
Пијачни улази се затварају, односно закључавају након завршетка радног времена
пијаце.
III. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ПРОДАЈНА МЕСТА

5
Члан 14.
Под пословним простором, у смислу ове одлуке, сматрају се пословне зграде и
просторије, магацини и складишта.
Мањим монтажним објектима (у даљем тексту: киоск), у смислу ове одлуке,
сматрају се мањи објекти привременог карактера изграђени од грађевинских елемената који
омогућавају брзу и једноставну монтажу односно демонтажу, површине до 25 м2, у којима
се обављају делатности предвиђене урбанистичким условима.
Продајним местима на пијацама, у смислу ове одлуке, сматрају се тезге, боксови,
расхладне витрине, надстрешнице и посебно обележена места на пијацама .
Члан 15.
Корисници продајних места плаћају накнаду за пружање пијачних услуга.
Накнада из става 1. овог члана се састоји од пијачарине која се наплаћује када
корисник користи продајно место, и резервације која се наплаћује уколико корисник жели
да унапред резервише продајно место.
Накнада из става 1. овог члана се плаћа унапред у складу са рачуном, односно
уговором о резервацији продајног места.
Закуп пословног простора којим управља Предузеће и места за постављање киоска
плаћа се унапред, у складу са уговором о закупу.
Висина накнаде, закупа пословног простора и места за постављање киоска утврђује
се Ценовником који доноси Управни одбор Предузећа уз претходну сагласност
Градоначелника Града Новог Сада.
Члан 16.
Закупац пословног простора, корисник земљишта за постављање киоска и корисник
продајног места не може да уступи пословни простор, место за постављање киоска и
продајно место другим правним или физичким лицима без сагласности Предузећа.
Члан 17.
Начин коришћења, поступак давања у закуп, утврђивање висине закупа, одржавање
и изградња пословног простора, као и поступак за постављање киоска и резервација
продајних места на пијацама, уређује се посебним актима Управног одбора Предузећа.
Члан 18.
Закупцу пословног простора, кориснику земљишта за постављање киоска и
кориснику продајног места престаје право коришћења пословног простора, места за
постављање киоска и продајних места у следећим случајевима:
- када се пијачни простор приводи другој намени, реконструише или модернизује у
складу са урбанистичким планом или планом Предузећа,
- када се корисник не придржава радног времена пијаце,
- када корисник не плати закупнину, односно накнаду у року утврђеном у уговору,
- када корисник не може да осигура стално или у дужем временском периоду
свакодневно снабдевање довољном количином робе,
- када корисник нарушава јавни ред и мир, односно када изврши напад на службено
лице Предузећа, и
- у другим случајевима регулисаним законом и уговором.
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IV. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА
Члан 19.
Предузеће је дужно да обезбеди:
1. продајна места из члана 14. став 3. ове одлуке;
2. 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 просторија;
3. службене просторије са санитарним чвором за запослене у Предузећу;
4. чесме са водом за пиће, довољан број хидраната и потребну количину
воде за прање пијаца;
5. санитарни чвор за јавно коришћење, који се састоји од женског и мушког
одељења са претпросторијама, опремљен уређајима и прибором за прање
руку;
6. одржавање санитарно - хигијенских услова на пијацама и јавним
површинама ван пијачног простора у ширини тротоара, а нарочито да :
 најкасније у року од шест сати по истеку радног времена пијацу
очисти, опере водом под притиском и уреди пијачни простор,
 најмање два пута недељно изврши дезинфекцију пијачних тезги и
отвореног продајног простора,
 свакодневно очисти, опере и изврши дезинфекцију кавеза за продају
живе живине,
 постави довољан број корпи за отпатке,
 обезбеди најмање две посуде за сакупљање смећа,
 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 сакупљање смећа,
 осветли пијачни простор у ноћним часовима, и
 обезбеди све друге потребне услове за промет производа и пружања
услуга, одржавања реда и чистоће на пијацама.
Члан 20.
Корисник продајног места је дужан да:
1. истакне таблу са именом, презименом и адресом, за физичка лица,
односно називом и седиштем, за правна лица;
2. истакне цену производа;
3. обезбеди хигијенске услове за продају производа;
4. одржава чистоћу продајног места у току радног времена пијаце;
5. однесе отпатке и амбалажу у посуде за одлагање смећа;
6. уклони робу са тезге и пијачног простора након истека радног времена
пијаце.
Продавци млечних производа, живинског меса, колача и тестенина морају да носе
бели мантил или блузу, односно кецељу са наруквицом од белог платна и капу, односно
мараму.
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Члан 21.
На кванташку пијацу купци могу својим возилима да улазе и излазе само на посебно
означеном улазу, односно излазу.
Паркирање и заустављање возила купаца дозвољено је само за време утовара
купљених производа.
Члан 22.
У случају да се закупац пословног простора, корисник земљишта за постављање
киоска и корисник продајног места и друго физичко или правно лице не придржава ове
одлуке и оштети, односно умањи вредност основног средства, ситног инвентара или нанесе
другу материјалну штету Предузећу, дужан је да надокнади штету Предузећу.
Висину штете утврђује Комисија Предузећа, а оштећену ствар поправиће Предузеће
о трошку учиниоца штете.
Члан 23.
На пијаци није дозвољено:
1. бацање отпадака ван корпи, односно посуда за одлагање смећа, држање
амбалаже испред и око продајног места и прљање пијачног простора (ложење
ватре, просипање течности и сл.);
2. увођење паса и других животиња на пијаце које за то нису одређене;
3. нарушавање реда и чистоће на пијаци,
4. за време радног времена пијаце улажење у пијачни простор превозним
средствима (моторним возилима, бициклом, трициклом и сл.), осим на
кванташкој и Најлон пијаци,
5. клање стоке и живине;
6. постављање, померање и уклањање продајних места,
7. држање робе и амбалаже на пролазима и другим местима која нису за то
намењена;
8. точење и конзумирање алкохолних пића на продајним местима;
9. продавање хране, пића (топлих и хладних напитака) из торби,
термоса, ручних фрижидера, кадица и слично .
Члан 24.
Предузеће, у циљу континуираног и несметаног одржавања чистоће пијаце 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, између осталог, ближе
уређују време и начин обављања ових послова.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о пијачном реду ("Службени
лист Града Новог Сада", број 18/98).
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Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Новог Сада".
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