На основу члана 25 став 6 Закона о трговини
(„Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013), Члана 2, 3 и 4
Закона о комуналним делатностима(„Службени гласник РС“,
број 88/2011), Правилника о минималним техничким условима
за обављање промета робе и вршења услуга у промету робе
(„Службени гласник РС“, број 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005,
100/2007, 98/2009, 62/2011), Члана 38 Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08 и
13/11) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
24.1.2014.год. донела је:
ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком уређује се организовање трговине на
мало,
путем
уређивања,
одржавања
и
издавања
специјализованог простора за обављање пијачне продаје робе,
као и пратећих услуга, локација, начин издавања пијачног
простора, радно време и друга питања значајна за рад пијаце.
Члан 2
Пијачна продаја обухвата продају робе на тезгама,
боксовима или посебним продајним објектима и то:
- свежих пољопривредних и прехрамбених производа,
- производа домаће радиности и занатских производа,
- друге робе широке потрошње,
- пружање пратећих услуга.
Члан 3
Пијаца је правно лице , регистровано за обављање
делатности организацијa пијачне продаје у складу са
прописима о регистрацији привредних субјеката.
Делатношћу организација пијачне продаје могу да се
баве сва правна лица и предузетници који су регистровани у
складу са законом и којима јеопштина Ћуприја поверила
обављање ове комуналне делатности.
Обављање делатности организација пијачне продаје у
општини Ћуприја поверено је ЈКП „Услуга“ .
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Члан 4
Пијаца је дужна да:
Јасно обележи и издвоји пијачни простор од околног
простора, као и да видно истакне дане и време пијачне
трговине;
Обезбеди вагу на којој се врши провера масе купљене
робе (контролна вага), да јасно означи место налажења
и омогући лак приступ тој ваги.
Обезбеди да лица која продају робу на пијацама имају
својство трговца;
Обезбеди услове за присуство и рад надлежних
инспекција за све време пијачне трговине.

Члан 5
Продају на пијаци обављају трговци.
Члан 6
Својство трговца , у смислу Закона о трговини, имају
правна лица и предузетници који обављају трговину, као и
физичка лица и то:
1) Пољопривредници, регистровани у складу са прописима
којима се уређује пољопривреда, у погледу пољопривредних
производа који су предмет регистрације;

2) Лица која врше промет уловљене дивљачи, рибе, гљива ,
дивље флоре и фауне, и осталих шумских плодова у складу
са посебним прописима о лову, рибљем фонду, ветерини,
заштити природе и шумама;
3) Физичка лица која у виду занимања обављају делатност
слободне професије уређену посебним прописима.
Члан 7
На зеленим пијацама, на отвореним пијачним тезгама
обавља се промет на мало:
1. Пољопривредно-прехрамбених производа(свежег и сушеног
воћа, поврћа, шумских плодова и јаја);
2. Цвећа, лековитог и украсног биља, садног материјала,
украсних јелки, омота за паковање намирница;
3. Непрехрамбених производа занатских радњи, домаће
радиностикао и друге непрехрамбене робе ако је за ту врсту
производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у
складу са прописима о уређењу пијаце.
Продаја из тачке 2 и 3 овог члана обавља се одвојено
од пољопривредно прехрамбених производа на посебно
уређеним просторима зелене пијаце.
Члан 8
На робним пијацама обавља се промет на мало:
1. Непрехрамбених производа и то:
a. Текстила;
b. Одеће;
c. Обуће;
d. Финалних производа за личну употребу у
домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже,
текстила, гуме и пластике;
e. Металне и електротехничке робе за чију употребу
није прописано обезбеђење гарантног листа и техничког
упутства;
f. Спортске опреме;
g. Хемијских производа и то: сапуна и детерџената,
препарата за чишћење и полирање, козметичких и
тоалетних препарата;
h. Књига и канцеларијског прибора;
i. Дувана
2. Половне (употребљаване) робе: одећа, обућа, разни
кућни предмети, аутоделови, мотори и слично
Члан 9
На сточним пијацама обавља се промет на мало :
1. Живе стоке;
2. Резане грађе;
3. Огревног дрвета;
4. Креча.
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 10
Свака пијаца:
1. Мора да има тврду подлогу која је погодна за брзо и лако
чишћење – прање и дезинфиковање (бетон, асфалт и
слично)
2. Мора постојати посебан улаз за возила и посебан за
пешаке са одговарајућим стабилним капијама.
3. Мора бити прикључена на водоводну и канализациону
мрежу.
4. Мора постојати санитарни чвор са просторијама
израђеним од чврстог материјала, капацитета најмање 1
кабина за жене и 1 кабина за мушкарце, са уређајем за
прање руку. Мора бити довољно удаљен од продајног
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простора и прикључен на водоводну и канализациону
мрежу.
5. Мора имати одговарајући приступни пут са тврдом
подлогом довољно широк за мимоилажење возила.
6. Морају имати довољан број продајних објеката: стални и
покретни.
Стални објекти су зидане зграде, монтажне бараке и
слично.
Покретни продајни објекти су киосци, тезге, пултови,
боксеви, столови и друго.
Продајни столови и тезге морају имати глатку површину и
бити унифицирани.
Члан 11
Сталне и покретне пијачне објекте изграђује и
израђује предузеће које управља пијацама под условима
прописаним за израду ових објеката.
Ако изградњу сталних пијачних објеката врши друго
предузеће , локацију, величину и тип пијачног објекта одређује
предузеће које управља пијацама.

несметано да контролише мерење. Продавац не сме да омета
контролу мерења.
Члан 20
Ако се на пијаци нађу производи и роба чија је
продаја забрањена одредбама позитивних прописа они ће са
пијаце бити уклоњени о трошку власника.
Члан 21
Радно време пијаца одређује предузеће коме су
поверени послови организације пијачне продаје. Радно време
мора бити истакнуто на видном месту.
У току радног времена забрањује се кретање свих
врста возила пијачним простором, осим ручних колица којима се
допрема роба до продајних места.
По истеку радног времена пијаца се затвара и
приступа се уређењу и чишћењу пијачног простора и продајних
места.
Члан 22
Продаја из возила (бостана, кромпира, купуса,
паприке и сл.) вршиће се на, за то одређеној локацији и простору
, који одреди Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја.

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Члан 12
Пијаца, као јавни комунални објект, доступна је под
једнаким условима сваком грађанину који се придржава
прописаних услова продаје роба и пијачног реда.
Пијачни ред доноси предузеће коме је поверена
организација пијачне продаје и мора бити истакнут на видном
месту и доступан свим заинтерсованим лицима.
На пијачни ред сагласност даје Председник општине.

Члан 23
На зеленој пијаци мора се одржавати ред и чистоћа,
па се забрањује:
- Бацање отпадака, покварене робе, намирница и сл. ван
места које одређено за отпатке;
- Седење на тезгама и другим објектима на којима се роба
продаје;
- Увођење паса на пијачни простор;
- Продаја производа и вршење услуга на празном
пијачном простору који није за то одређен;
- Клање стоке и живине;
- Продаја сухомеснатих производа и свежег меса без
уверења о здравственом прегледу од стране
ветеринарске инспекције, продаја млечних производа и
других производа животињског порекла од стране лица
која на себи немају беле и друге чисте мантиле или
блузе са кецељом и долактицама, капе или мараме;
- Загађивање пијачног простора на било који начин;
- Прање продајног простора и судова хигијенски
неисправном водом;
- Ложење ватре на отвореном пијачном простору
- Вршење сваке радње којом се нарушава ред и чистоћа
на пијацама.

Члан 13
Продајна места на пијацама су стална, повремена и
делови слободног простора.
Стална продајна места за поједине врсте производа
морају бити означена видљивим и јасним натписом.
Трговци су дужни да своје производе продају на
местима одређеним за такве производе. Уколико чине супротно,
роба ће бити уклоњена на њихов терет и ризик.
Излагање робе испред трговинских радњи , у оквиру
пијачног простора, дозвољено је уз добијену сагласност и
плаћену накнаду за коришћење простора испред радње.
Сагласност се даје на површину слободног простора која се мора
поштовати код излагања робе. Накнада за коришћење слободног
простора плаћа се предузећу које организује пијачну продају.
Члан 14
Пијачне објекте могу користити и бавити се прометом
на пијаци, трговци у смислу члана 6 ове одлуке.

Члан 24
О одржавању реда и чистоће на пијацама стара се
пијачна управа а нарочито:
- Да се на пијаци на довољној удаљености од продајног
простора постави довољан број судова за отпатке;
- Да се изврши распоред продајног простора за продају
појединих врста производа и роба и сваки простор видно
обележи;
- Да свакодневно одржава тезге и витрине у чистом стању и
дезинфикује их;
- Да предузме потребне мере за спровођење хигијенскосанитарних и ветеринарско-санитарних услуга;
- Да по истеку радног времена очисти, опере и уреди
продајни простор, уреди и дезинфикује простор за
држање судова за смеће, судове за смеће, мокри чвор ;
- Да предузме потребне мере да се у пијацу не уноси роба
чији је промет Законом забрањен.

Члан 15
За продају својих производа трговац заузима место на
пијаци према реду долажења, изузев места која су дата у закуп.
Роба за продају мора се излагати у прописаној амбалажи.
Члан 16
Продајни објекти и простор на пијацама мора се
користити према својој намени и чувати од оштећења.
Свако
оштећење
проузроковано
ненаменском
употребом, намером или непажњом довешће се у ред на терет
лица које је оштећење проузроковало.
Члан 17
Забрањено је излагати продаји пољопривредне и друге
производе на нечистој подлози.
Пољопривредни производи (бостан, паприка, купус,
кромпир и сл.) могу се продавати из транспортне амбалаже.
Члан 18
Производи који се стављају у промет на пијаци морају
одговарати прописаном квалитету.
Производи намењени људској исхрани могу се
стављати у промет ако су употрбљиви и нису штетни за људско
здравље.
Забрањује се продаја производа са видљивим знацима
кварења.
Забрањује се продаја алкохолних пића у ринфузу.
Члан 19
Производи на пијацама продају се по тежини,
запремини или на комад.
За мерење робе могу се користити само баждарена
мерила која морају бити постављена тако да купац може

Члан 25
РОБНЕ ПИЈАЦЕ
На робној пијаци врши се промет роба у складу са
чланом 8 ове одлуке.
Робна пијаца мора да испуњава опште услове у складу
са чланом 11 ове одлуке.
Члан 26
Индустријско-непрехрамбени производи из члана 8,
став 1, тачка 1 продају се у киосцима или на затвореним тезгама
које су међусобно физички одвојене а чија површина не може
бити мања од 2 м² а висина најмање 2 м.
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Половна роба из чл. 8 став 1 тачка 2 може се
продавати и на отвореним тезгама. Простор где се продаје
половна роба мора имати посебан улаз и оградом мора бити
одвојен од простора где се продају индустријско-непрехрамбени
производи.

Члан 36
Купопродаја стоке на прилазу пијаци забрањена је.
Члан 37
Продаја житарица, резане грађе, огревног дрвета,
креча продаваће се у кругу пијаце на месту које је одређено за
продају ових производа и биће видно обележено. На том
простору неће се продавати стока.
На сточној пијаци забрањена је продаја поврћа, воћа,
производа од млека и брашна.
Пијачна управа ће у време продаје наплаћивати
пијачнину и одржавати пијачни простор.

Члан 27
Робу на робној пијаци могу продавати правна лица,
предузетници који се баве трговином и физичка лица која имају
регистровану продају на тезги у смислу Закона о регистрацији
привредних субјеката
Члан 28
На
робној
пијаци
забрањена
је
продаја
пољопривредно-прехрамбених производа.

ПРОДАЈА ВАН ПИЈАЦЕ
Члан 38
На другим јавним местима може се продавати на тезгама :
1. Индустријско-непрехрамбени производи и половна роба,
2. Непрехрамбени производи занатских радњи и домаће
радиности,
3. Новине, старе и антикварне књиге и публикације и
4. Индустријски пакован сладолед

Члан 29
Услов за коришћење продајног простора и продајних
објеката на робној пијаци је да трговац има уговор о закупу
тезге са ЈКП „Услуга“ плаћен закуп тезге за сваку годину,
унапред 15 дана најмање, пред почетак нове године.
Контролу плаћања закупа вршиће пијачна управа и
комунална инспекција.
Трговцу који користи тезгу на робној пијаци а није
платио закуп за текућу годину извршиће се наплата за целу
годину.
Члан 30
О одржавању реда и хигијене стара се пијачна управа.

Члан 39
За постављање тезге на јавној површини ван пијачног
простора неопходно је обезбедити одобрење у смислу локације,
величине простора и времена коришћења јавне површине за
постављање тезге. Одобрење на захтев корисника издаје
Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја. Накнада за
заузимање јавне површине наплаћиваће се у складу са Одлуком
о локалним комуналним таксама.

Члан 31
СТОЧНА ПИЈАЦА
Под сточном пијацом подразумева се прописно
уређен и ограђен простор прилагођен за продају живе стоке.

Члан 40
Продаја сваке врсте робе на јавним површинама без
тезге забрањена је.

Члан 32
Простор за сточну пијацу мора одговарати следећим
локационим условима:
1. Да се налази на периферији насеља;
2. Да се налази у близини главног пута и да има добар
приступни пут;
3. Да простор није предвиђен за развој насеља;
4. Да терен није подводан и угрожен од поплава
5. Да на том простору у задњих 20 година није постојало
сточно гробље или депонија.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај пијачна управа ако:
1. Не обезбеди потребан број мерила и уређаја за
обезбеђење несметане продаје или ако мерила не
одржава у исправном стању,
2. не донесе пијачни ред у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке и ако донети пијачни ред
не достави на сагласност Председнику општине,
3. не обезбеди довољан број тезги и других уређаја за
продају производа на пијацама,
4. се на пијаци не изгради довољан број мокрих чворова,
5. не уреди сточну пијацу у складу са овом одлуком,
6. дозволи продају производа чији је промет забрањен
Законом и Одлуком.
За прекршај из претходног става казниће се новчаном
казном од 5.000 до 50.000 динара одговорно лице пијачне
управе.
Члан 42
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
казниће се за прекршај пијачна управа :
1. ако стална продајна места не означи видљивим
натписом или не изврши распоред пијачног простора за
продају појединих врста производа и роба,
2. ако на видном месту не истакне обавештење о радном
времену пијаце,
3. ако кориснику пијачног простора или услуга не изда
фискални рачун за наплаћени износ пијачне таксе или
ову наплату изврши противно донетој тарифи.
За прекршај из претходног става казниће се новчаном
казном од 5.000 до 50.000 динара одговорно лице пијачне
управе.
Члан 43
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће
се за прекршај физичко лице :
1. ако поступи противно одредбама Члана 39 и 40 ове
одлуке,
2. Ако омета купца да изврши контролу мерења робе,
3. Ако поступи противно одредбама Члана 37 ове одлуке.

Члан 33
Поред општих услова из чл. 11 ове одлуке сточна пијаца
мора испуњавати и посебне услове:
1. Мора да буде ограђена оградом високом 2м.,
2. Може да има само један улаз и један излаз,
3. Мора да има простор за инспекцију,
4. Продајни простор за крупну стоку мора бити снабдевен
уређајима за везивање стоке, греде које су постављене на
металним, бетонским или дрвеним стубовима висине 1,5
метара,
5. Продајни простор за ситну стоку мора имати одговарајући
број торова за сваку врсту стоке посебно,
6. Мора да има бетонска корита за напајање стоке,
7. Мора да има утоварне рампе,
8. Мора да има простор за болесну стоку коју инспекција
искључује из продаје приликом контроле,
9. Мора да има сточну вагу.
Члан 34
Сточна пијаца мора да има формиран пункт за
дезинфекцију возила којима се стока транспортује на пијацу.
Пункт мора да има бетонски плато од најмање 30
метара, бетонску јаму за отпадне воде и ђубре, уређај и средства
за чишћење и дезинфекцију.
Забрањен је утовар и транспорт стоке у возила која не
испуњавају прописане ветеринарско-санитарне услове.
Члан 35
Власници стоке обавезни су да приликом довођења
стоке на пијацу имају исправно уверење о здравственом стању
стоке (сточни пасош). На захтев овлашћеног лица дужни су да
уверење покажу.
Забрањено је стоку остављати саму да се слободно
креће по пијачном простору .
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Члан 44
Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице:
1. ако на захтев органа који наплаћује пијачну таксу не
плати пијачну таксу,
2. ако животне намирнице излаже продаји у судовима који
нису одговарајући или из возила,
3. ако робу не продаје и мери на начин одређен у члану 19
ове одлуке,
4. ако не поштује пијачни ред,
5. ако продавци –власници стоке, при уласку у пијац, не
покажу овлашћеном лицу уверење о здравственом
стању стоке(сточни пасош),
6. ако не користи продајни простор сходно својој намени.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („ Сл.
гласник РС“ број 129/2007), члана 9. Закона о јавним агенцијама
( „ Сл. гласник РС“ број 18/2005 и 81/2005), члана 38. тачка 9.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број
14/08, 22/08 и 28/08) Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 24.01. 2014. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне агенције за зоохигијену
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 18/2013 од 11.10.2013)
мења се члан 5. и гласи:
„Средства за оснивање, пословни простор, опрему и
друга средства потребна за почетак рада Јавне агенције као и
оснивачки улог у износу од 1.500.000,00 динара обезбеђује
општина Ћуприја.
Јавна агенција на пословном простору и опреми коју
обезбеди оснивач не стиче право власништва већ само право
коришћења.
Јавна агенција у правном промету има потпуна
овлашћења и потпуну одговорност.
Оснивач за обавезе Јавне агенције одговара до висине
уложених средстава.“

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45
Надзор над применом ове Одлуке врше органи
тржишне, ветеринарске, санитарне и комуналне инспекције у
делокругу своје надлежности.
Радници пијачне управе дужни су да органима из
претходног става указују на кршење одредаба из ове Одлуке на
пијацама и вашарима и пружају им помоћ у њиховом раду.
Члан 46
Одредбе ове одлуке примењиваће се у погледу
промета роба и на остале јавне скупове, приредбе и слично које
се одржавају на територији општине Ћуприја.
Опште-технички услови предвиђени овом Одлуком
примењиваће се и на сваку другу пијацу формирану на
територији општине Ћуприја.

Члан 2.
У члану 26. додаје се став 2. који гласи:
„ Уписом Јавне агенције у судски регистар престаје да
важи Одлука
број 06-53-5/2013-02 од 18.04.2013. године ( „Сл. гласник
општине Ћуприја“ број 5/2013)“

Члан 47
Предузеће и месне заједнице које управљају пијацама,
дужни су да општу техничку уредност и опремњеност пијаце,
усагласе са одредбама ове Одлуке у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 48
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука о пијацама број 06-35/2000-03-2 од 6.11.2000.год.
(„Службени гласник општине Ћуприја“ , бр. 9/2000.)
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-11-5/2014-02 од 24. 01. 2014. Године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 138. став 2.
Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 24/2011) и члана
38. став 1. тачка 7. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и
23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
24.01.2014. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-11-2/2014-02 од 24.1.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.прав.
На основу чл. 220. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и
24/2011), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр.129/07) и чл. 38. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја „бр. 14/08, 22/08, 28/08,
13/11), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
24.01.2014. године доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА И
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и поступак
финансирања потреба и интереса грађана у области спорта на
територији општине Ћуприја, средствима из буџета општине
Ћуприја.
ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 2.
У буџету општине Ћуприја, на разделу Општинске
управе, опредељују се средства за следеће потребе и интересе
грађана у области спорта:

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 8/2011 и 7/2012)
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о
утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 8/2011 и 7/2012).

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за
све, односно бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на
територији јединице локалне самоуправе, а посебно
јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских објеката као и за набавку
спортске опреме и реквизита;
3) организацију спортских такмичења од посебног значаја за
општину Ћуприја;
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије општине
Ћуприја у европским клупским такмичењима;

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР. 06-11-4/2014-02 ОД 24.01.2014. год.
Председник Скупштине општине Ћуприја
Драган Николић, дипл. правник

4

