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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 
 
 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 
текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  
Градско веће града Зрењанина је дана 02.09.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о пијацама, на исти нема примедби и упућује га 
Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     
 
 
 За известиоца по овој тачки одређује се Немања Малинић.                         
 
 
 
       

  ПРЕДСЕДНИК 
                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 
 
 
 
ДВ/ 



 
  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 
Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 
02.09.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
пијацама и дао следеће 
 
 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
 
 
 
 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о пијацама, који је утврдило Градско веће.  
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На основу чл. 13. ст.1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 22. ст.4. Закона о трговини ( “Сл.гласник РС”, бр.52/19), чл.32. 
ст.1. тач.6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18 и 111/21-др.закон), и чл.36. ст.1. тач.26. и чл. 128. ст.1. Статута града 
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана ______ 2022. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о пијацама (“Службени лист општине Зрењанин”, бр.21/04 и “Службени 

лист града Зрењанина”, бр. 28/08, 14/10-др.одлука, 18/14, 5/17 и 18/19) члан 3. мења се и 
гласи: 

 
“Комуналну делатност управљање пијацама на територији града Зрењанина обавља 

Јавно комунално предузеће “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, које је основано за  обављање 
ове комуналне делатности (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности). 

Вршилац комуналне делатности  је дужан  да испуњава услове у погледу минималне 
стручне оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета у складу са уредбом 
којом се уређују начин и услови за отпочињање обављања комуналне делатности. 
 Поједине послове управљања пијацама у насељеним местима на територији града 
Зрењанина, осим у насељеном месту Зрењанин, могу обављати месне заједнице.” 
 

Члан 2. 
У члану 27. став 3. реч: ”полицијске“ замењује се речју: „милицијске“, а реч: 

„полицајци“ речју: „ милиционари“.  
 

Члан 3. 
 У члану 30. став 1. речи: “5.000,00 динара” замењују се речима: “10.000,00 динара”. 

У ставу 2. истог члана, речи: “20.000,00 динара” замењују се речима: ”30.000,00 
динара”.  

Члан 4. 
 У члану 31. став 1. речи: “5.000,00 динара” замењују се речима: “10.000,00 динара”. 

У ставу 2. истог члана, речи: “20.000,00 динара” замењују се речима: ”30.000,00 
динара”. 

Члан 5. 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града 
Зрењанина”. 
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                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                          Чедомир Јањић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Основ за доношење измена и допуна Одлуке о пијацама (“Службени лист општине 

Зрењанин”, бр.21/04 и “Службени лист града Зрењанина”, бр. 28/08, 14/10-др.одлука, 18/14, 
5/17 и 18/19) је члан 13.став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, 
бр.88/11, 104/16 и 95/18) којим је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе 
одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и 
обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, 
укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и 
наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле 
и мере које су контролори овлашћени да предузимају.   
       Чланом 22. став 4. Закона о трговини (“Сл.гласник РС”, бр.52/19) је прописано да се 
актом надлежног органа јединице локалне самоуправе уређује локација, опремање и 
одржавање пијаце, начин издавања пијачног простора, радно време и друга питања од значаја 
за рад пијаце. 

Чланом 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 и 111/21-др.закон) прописано је да 
Скупштина општине (односно града, у смислу члана 23. став 4. истог закона) доноси 
прописе и друге опште акте. 

Чланом 36. став 1. тачка 26. Статута града Зрењанина (“Службени лист града 
Зрењанина”, бр.17/20-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града Зрењанина, у 
складу са законом, уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и 
обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења 
надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање 
комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или 
предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово 
спровођење.                                                                                                                                                                                                                                     

Чланом 128. став.1. Статута је предвиђено да Скупштина града доноси одлуке, друге 
опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.                                                                                                          

Разлог за доношење измена Одлуке о пијацама је на првом месту потреба да се 
одредбе ове одлуке усагласе са одредбама Закона о комуналним делатностима и Закона о 
трговини, као и са одредбама Уредбе Владе РС о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности (“Сл.гласник РС”, бр.13/18, 66/18 и 51/19),  којом се 
уређује садржина, начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, стручна 
оспособљеност кадрова и технички капацитет које морају да испуне вршиоци комуналних 
делатности.  

Осим тога, било је потребно да се прекршајне санкције које су прописане предметном 
одлуком ускладе са одредбама Закона о прекршајима (“Сл.гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 
98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон), као и са порастом трошкова живота. 

 Такође је било потребно да се терминологија у предметној одлуци усклади са 
терминологијом Закона о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр. 49/19), а у 
складу са одредбама члана 53. став 2. истог закона, којим је предвиђено да комунална 
полиција даном ступања на снагу тог закона наставља са радом као комунална милиција, а 
запослени у статусу комуналног полицајца, односно начелника комуналне полиције, 
наставља са радом као комунални милиционар, односно начелник комуналне милиције, 
односно члана 56. истог закона, којим је, између осталог, прописана обавеза једница локалне 
самоуправе да изврше одговарајуће промене назива у складу са тим законом. 
  На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 
изменама  и допунама Одлуке о  пијацама  у датом тексту. 
 
Обрадила:  
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Ивана Настић Чомагић 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА        НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
      ИНСПЕКЦИЈА                
   
      Милан Јованов             Милош Королија  
       
 


