
На основу члана 4. и 13  Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/11) члана 25. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“ бр. 53/10 и 10/13)
члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште 9/2008), на предлог ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште, 

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 91. седници одржаној
дана 05.08.2015. године донела је,

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ИЗМЕШТАЊУ

„ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ“
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Члан 1.
Овом Одлуком привремено се уређује

комунална делатност управљање „зеленом
пијацом“ на привременој  новој локацији до
уређења постојеће „зелене пијаце“ у великом
Градишту на некадашњем простору.

Управљање пијацом на привременој
локацији обухвата, опремање, одржавање и
организација делатности на новом простору
који је привремено намењен за обављање
промета пољопривредно-прехрамбених  и
дугих произввода.

Члан 2.
Комуналну делатност управљања при-

временом зеленом пијацом на новој локацији
обавља ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из
Великог Градишта.

Овлашћује се ЈКП „Дунав Велико Гра-
диште“ из Великог Градишта да простор обу-
хваћен привременом пијацом у Великом

Градишту, привремено уреди и опреми по-
требном инфраструктуром и опремом по-
требном за одржавање и функционисање
простора за потребе привремене „зелене
пијаце“ у Великом Градишту.

Члан 3.
Привремена локација на којој ће се

обављати делатност „зелене пијаце“ у Вели-
ком Градишту чини део кат. парц. 1671 на
делу Трга Младена Милорадовића у Великом
Градишту.

Зелена пијаца почиње од двомеђе кат.
парц. бр. 359/1 и кат. парц. бр. 1671, иде у
правцу југа до кат. парц. бр. 1672, скреће на
југозапад границом катастарске парцеле бр.
1676 у дужини од 85,00 метара, за тим скреће
на север, сече кат. парц. бр. 1671-ул. Трг мла-
дена Милорадовића, до кат. парц. бр. 395/1
одакле наставља североисточном страномове
парцеле у дужини од 85,00 метара до тачке
одакле је почео опис.

У састав простора привремене зелене
пијаце ушле су и постојеће пешачке саобра-
ћајнице кат. парц. бр. 1671 к.о. Велико Гра-
диште.

Члан 4.
У складу са привременим актом уре-

ђења тзв. „зелене пијаце“ у Великом Гра-
дишту одређен је број сталних пијачних
објеката и простор на којем се исти распоре-
ђују као и простор потребан за пешачку ко-
муникацију и остале одговарајуће
инфраструктурне објекте. 

Сваки пијачни објекат постављен без
сагласности управљача биће уклоњен о
трошку његовог власника или корисника.

План постављања пијачних објеката
утврђује управљач из сагласност Општин-
ског већа општине Велико Градиште. 
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Члан 5.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Ве-

ликог Градишта као управљач стараће се о
одржавању реда на пијаци преко овлашћених
радника.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Ве-
ликог Градишта овлашћен је да привремено
наплаћује закупнину односно накнаду за ко-
ришћење простора на привременој пијаци.

Овлашћује се управљач да у складу са
условима одреди радно време привремене
пијаце, објеката на њој, време допреме робе
и друга питања од значаја за рад привремене
„зелене пијаце.“  

Члан 6.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Дунав Велико

Градиште“ да рад и пословање „зелене
пијаце“ организује у циљу несметаног ко-
ришћења и пружања комуналних услуга ко-
рисницима на начин предвиђен законом,
пописима и стандардима за ову врсту делат-
ности.

Члан 7.
Надзор над радом као и над спровође-

њем ове Одлуке вршиће Одељење за инспек-
цијске послове Општинске управе општине
Велико Градиште као и остали инспекцијски
органи из система државне управе.

Члан 8.
Ова одлука је привременог карактера и

важиће док се изводе радови на реконструк-
цији и уређењу некадашње „зелене пијаце“ у
Великом Градишту а најдуже до 3. месеца.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објав-

љивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“ а примењиваће се од дана
започињања радова на реконструкцији „зе-
лене пијаце“ у Великом Градишту. 
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