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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-151/21-I
Датум: 15.10.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 2. став 3. тачка 9, члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), Уредбе
о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени
гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 4. став 1. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/2019 - други закон
и 91/2019) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, број 2/2019), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
15. октобра 2021. године, донела је

OДЛУКУ
О ПИЈАЦАМА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности
управљање пијацама и пружање услуга на њима на територији општине Лапово.

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање, давање у закуп тезги на
пијацама, организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су
намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.

Члан 2.
Пијаца у смислу ове одлуке је простор одређен планским и другим актом општине

Лапово који је намењен и комунално опремљен за промет пољопривредно-прехрамбених и
других производа на мало и вршење услуга у промету робе, чије се одржавање, опремање и
коришћење врши у складу са овом одлуком.

Члан 3.
Према наменама и врсти робе чији се промет врши на пијаци организује се:

· зелена пијаца,
· робна (шарена) пијаца,
· сточна-пијаца.

II ЛОКАЦИЈЕ ПИЈАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 4.
Зелена пијаца лоцирана је у улици Ратника Солунског фронта бб, на кп.бр. 8818/3.
Робна пијаца (шарена пијаца) лоцирана је иза Тржног центра „Топољар“, на кп.бр.

6614/15 и у улици Цара Лазара  на кп.бр 8290/10 - привремена локација.
Сточна пијаца је лоцирана преко аутопута Е-75, на простору у оквиру Комуналне

зоне, на локацији предвиђеној планским актом.
Oдрeдбе ове Одлуке примењиваће се и на друге локације пијаца које буду одређене

Урбанистичким планом.
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III УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
Члан 5.

Делатност управљања пијацама на територији општине Лапово обавља ЈКСП
,,Морава“ Лапово које је организовано да, поред осталих делатности, обавља послове
организовања  промета и услуга на пијацама, одржавања постојећих и изградње нових
пијаца (у даљем тексту: Предузеће).

Предузеће може поједине послове из оквира своје делатности поверити другом
предузећу или предузетнику, на начин и по поступку утврђеном прописом Општине
Лапово, под условима да нису у функцији остваривања јединства техничко технолошког
система, уз претходну сагласност оснивача.

Предузеће треба да испуњава минималне кадровске и техничке услове за обављање
комуналне делатности управљање пијацама у складу са Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности и осталим подзаконским актима и законом.

IV ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Члан 6.
Одржавање пијаца обухвата све послове којима се обезбеђује несметано вршење

промета и услуга у промету робе на пијацама као што је: прање и чишћење пијаце, наплата
накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора (пијачна такса), одржавање
објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног ВЦ-а, инсталације водовода и
канализације, електро инсталације, ограде, пијачног платоа и сл.).

Члан 7.
За сваку врсту пијаце одређене члановима 3. и 4. ове одлуке, Предузеће прописује

Пијачни ред којим се регулише обављање промета и услуга на пијацама, одређује врста
робе која се може продавати, у складу са овом Одлуком, радно време пијаце које мора
бити истакнуто на видном месту, висина и начин плаћања пијачних услуга и других
накнада и мере за одржавање реда на пијацама.

На Пијачни ред из става 1.  овог члана сагласност даје Општинско веће.

Члан 8.
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на

други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга о истом, који су дужни да се
придржавају прописаног Пијачног реда.

Члан 9.
О Пијачном реду се старају овлашћени радници Предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног

простора, објекта, опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда и по
потреби обавестити комуналну инспекцију и полицију ради предузимања одговарајућих
мера.

Члан 10.
Услове у погледу уређења и опремања сваке пијаце утврдиће Предузеће, у складу са

важећим прописима који ближе регулишу услове продаје робе на пијацама и уређење
пијаца.

Поједине врсте роба које не захтевају посебно чување и руковање могу се, под
условима прописаним Законом и Правилником, продавати на пијацама, у мањим
монтажним објектима типа киоска, контејнерима и сличним објектима.

Изградња сталних продајних и других објеката на пијацама врши се у складу са
Генералним планом и прописима о изградњи објеката.

Услови продаје робе у постојећим објектима регулишу се посебним прописима.
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Члан 11.
Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката

у зависности од врсте пијаце.
Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди функционалност и

естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину.
Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди

одвојен простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и непрехрамбених
производа и услуга.

Члан 12.
Пијачни објекат је мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат, као

и тезга, витрина, рам, бокс и други покретни објекат.
Стални објект на пијаци гради се у складу са планским актом и по прописима о

изградњи објеката, а његова намена одређује се уз сагласност Предузећа које одржава
пијацу.

Пијачне објекте поставља и уклања Предузеће које одржава пијацу.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, пијачни објекат може поставити и други

власник објекта уз претходно прибављену сагласност Предузећа које одржава пијацу.
Привремени пијачни објект постављен без сагласности Предузећа, односно

предузетника који одржава пијацу, власник је дужан да уклони по налогу надлежног
органа.

Члан 13.
Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне хигијенско-

техничке услове прописане за продају одређене врсте производа и мора бити у исправном
стању.

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће, односно
лице из члана 12. став 4. ове одлуке, дужно је да поправи или уклони.

Пијачни објект који не буде поправљен, по налогу надлежног органа, биће уклоњен
о трошку лица које је било дужно да поступи по налогу.

V  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА

Члан 14.
Предузеће даје на коришћење пијачне објекте, опрему и простор правном или

физичком лицу односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком.
За коришћење пијачних услуга из става 1. корисници плаћају накнаду.
Обавеза плаћања накнаде за коришћење пијачних услуга настаје у моменту

уношења робе на пијацу.
Накнада за коришћење пијачних услуга плаћа се унапред на улазу у пијацу.
У документу о наплати пијачне услуге уносе се следећи подаци: презиме и име

продавца и адреса становања, узети из личне карте или друге личне исправе, врста и
количина робе и износ наплаћене накнаде, као и датум извршене наплате и потпис
наплаћивача.

Накнада за коришћење пијачних услуга важи за један радни дан пијаце и
једнократно коришћење услуга.

Основа за наплату пијачних услуга су дневне тржишне цене производа, истакнуте
на почетку радног дана пијаце.

Затечени корисници пијачних услуга (продавци робе и услуга ) на пијачном
простору без доказа о плаћеној накнади, обавезни су да плате двоструки износ од износа
који су били обавезни да плате приликом уношења робе на пијацу.

Ако корисник услуге на захтев овлашћеног радника Предузећа не плати предвиђену
накнаду, ускратиће му се право коришћења пијачне услуге.
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Члан 15.
За резервацију продајних места на пијацама плаћа се посебна накнада.
За давање у закуп објеката на пијаци, пијачног простора и пијачних места, као и за

друге услуге на пијацама, уговара се посебна накнада.
Пијачни простор даје се у закуп по поступку који пропише Надзорни одбор

Предузећа.
Члан 16.

Накнаду за коришћење пијачних објеката, опреме и простора, за резервацију
продајних места на пијацама, за закуп пијачног простора, као и за друге услуге на пијацама
утврђује ЈКСП ,,Морава“ уз сагласност Скупштине.

Члан 17.
Корисник је дужан да:
- на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, уколико се ради о
правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству,
- објекат користи за промет пољопривредних и других производа и вршење занатских
услуга у оквиру радног времена пијаце,
- одржава објекат у исправном стању,
- на роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје робу,
- дужан је да робу тачно мери,
- за све време обављања делатности одржава, чисти простор који користи, као и да отпад
смести у одговарајуће посуде, а по завршетку радног времена пијаце, односно своје дневне
продаје, почисти пијачни простор који користи и отпатке и друге смеће смести у судове
постављене у ову сврху.

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби става 1.  овог
члана, Предузеће може истом ускратити даље коришћење пијачног простора односно
објекта.

VI   ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА

Члан 18.
Одређује се врста робе која се може продавати на мало у складу са чланом 10. став

2. ове Одлуке.
А – На зеленој пијаци:

· пољопривредно-прехрамбени производи (свеже и сушено воће, поврће, шумски
плодови, јаја);

· цвеће, украсно и лековито биље, садни материјал, украсне јелке, омоти за паковање
намирница;

· непрехрамбени производи занатских радњи, домаће радиности и индустријско -
непрехрамбени производи из става В тачка 1. овог члана, ако је за ту врсту
производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о
уређењу пијаца.

Продаја производа наведених у тачки 2. и 3. обавља се на посебном простору зелене
пијаце.
Б – На кванташкој пијаци:

· пољопривредно – прехрамбени производи (воће, поврће и јаја)
В – На робној ''шареној'' пијаци

· индустријско-непрехрамбени производи
· половна роба ( одећа, обућа, разни кућни предмети, ауто - делови, мотори и њихови

делови, електрични апарати и друга слична роба).
· намештај
Продаја производа наведених у тачки 2. обавља се на простору ограђеном и одвојеном

од простора за продају производа наведених у тачки 1.



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   15   - страна 20

Г – На сточној пијаци:
· промет стоке, живине и кунића између појединаца, као и куповина стоке коју врше

предузећа и предузетници за обављање своје производне делатности.
· продаја дрва и угља за огрев.

Члан 19.
Продаја млечних производа, тестенина, закланих прасади, јагњади и живине

вршиће се на зеленој пијаци уз сагласност са надлежним органима за послове санитарне,
ветеринарске и пољопривредне инспекције.

Члан 20.
Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа већих димензија, гашеног

и негашеног креча, обављаће се на посебно ограђеном простору сточне пијаце или на
посебно одређеној локацији.

Члан 21.
Вашари, сајмови и манифестације се обављају на уређеним местима која су

предвиђена планским актом, на начин и у време које одреди Општинско веће.

VII УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПРОМЕТА РОБЕ

Члан 22.
Пољопривредне производе на зеленој и кванташкој пијаци могу продавати:

· индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз
доказ да су обвезници пореза на приход од пољопривреде и да по том основу
плаћају доприносе за пензионо и инвалидско осигурање,

· предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на
мало пољопривредних производа.

Члан 23.
Занатске непрехамбене производе и производе домаће радиности на тезгама и

сличним објектима постављеним на посебном простору зелене пијаце могу продавати
предузетници који те производе израђују користећи тезге и сличне објекте као издвојене
просторије радње.

Члан 24.
Индустријско непрехрамбене производе на робној пијаци могу продавати

предузетници који оснују радњу за промет робе на мало са пословним седиштем на тезги
или сличном објекту.

Члан 25.
Половну робу на ограђеном и одвојеном простору робне пијаце могу продавати

физичка лица.
Члан 26.

Промет робе на пијацама врши се под условима прописаним за сваку врсту робе.

Члан 27.
Продаја пољопривредних прехрамбених производа може се вршити на тезгама и

другим објектима на пијаци, изузев бостана, паприке, купуса и кромпира, који се могу
продавати на подметачима издигнутим од пијачног платоа.

Члан 28.
Продавци млечних производа обавезни су да поседују млечну карту и санитарну

књижицу.
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Млечни производи и тестенине могу се продавати само у објектима,  односно на
продајним местима чији уређаји и опрема испуњавају услове предвиђене санитарним и
ветеринарским прописима (стаклена витрина и сл.).

Члан 29.
Простор на зеленим пијацама за продају закланих прасади и јагњади мора бити

одвојен од осталог продајног простора, а месо заштићено од прашине, инсеката, нечистоће
и других штетних утицаја. На том простору може се продавати и заклана живина.

На простору из претходног става обезбеђује се текућа вода за пиће и довољан  број
тезги за продају закланих прасади и јагњади од материјала који не рђа и глатких површина
које се лако перу.

Простор за продају закланих прасади, јагњади – тезге свакодневно се перу и
дезинфикују.

Члан 30.
Продају закланих прасади, јагњади на зеленим пијацама могу вршити само

произвођачи чији су то производи или чланови њиховог домаћинства.
Пољопривредни произвођачи могу продавати заклану прасад и јагњад у целим

комадима под следећим условима:
· да су заклани у објектима регистрованим за клање и
· да имају жиг да је месо прегледано и хигијенски исправно.

Члан 31.
Заклана живина може се продавати само у целом комаду заједно са очишћеном

изнутрицом, ако испуњава ветеринарско санитарне прописе.

Члан 32.
Непрерађени и прерађени пољопривредно прехрамбени производи намењени

људској исхрани морају се држати у чистим посудама и хигијенској амбалажи.

Члан 33.
Услуживање животних намирница мора се вршити на хигијенски начин (хватаљке,

нож, кашике за млечне и друге производе, посуђе и прибор за држање намирница, чист
бели папир за завијање и сл.).

Члан 34.
На зеленим пијацама могу се продавати култивисане печурке прописаног квалитета

(шампињони и буковаче), које се употребљавају за људску исхрану, у оригиналном
паковању и које су прегледане од надлежних инспекцијиских служби.

Члан 35.
На пијаци је забрањена продаја: семена и средстава за заштиту биља, месних

прерађевина, алкохолних и безалкохолних пића, самониклих шумских печурака (рудњача,
вргањ, рујинача, бисерка, лисичарка, грмача, шумарица и сл.).

Члан 36.
Продаја птица и рибица може се вршити на зеленој пијаци на простору који је

одвојен од простора где се врши промет прехрамбених производа.

Члан 37.
Продаја стоке се врши на сточној пијаци и то: крупне стоке на простору за смештај

крупне стоке,  ситне стоке из обора и кавеза,  а сточне хране и осталих производа на
простору одрђеном за те намене, у складу са важећим прописима.
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Члан 38.
Догон стоке,  живине и кунића на сточне пијаце дозвољен је под условом да не

болује од сточних зараза и да њен сопственик има сточну карту и уверење о здравственом
стању животиње.

Члан 39.
Жива живина и кунићи изложени за продају морају бити смештени у затвореним

кавезима,  на посебно одређеном делу сточне пијаце.

Члан 40.
За мерење робе могу се употребљавати само мерила која су прописано жигосана.

Мерила морају бити тако постављена да купац може контролисати мерење.  Продавац не
сме ометати купца приликом ове контроле.

ЈКСП ,,Морава“ дужно је да на зеленим пијацама постави контролна мерила за
мерење свих производа који се на зеленим пијацама продају и да видно означи где се ова
мерила налазе.

VIII МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ПИЈАЦАМА

Члан 41.
Предузеће је дужно да обезбеди одржавање санитарно-хигијенских услова и то да:
1. У року од 24 часа по истеку радног времена пијаце механички очисти, опере водом

под притиском и уреди пијачни простор,
2. Најмање једном месечно изврши дезинфекцију пијачних тезги и других пијачних

објеката,
3. Постави канте за отпатке,
4. Постави потребан број контејнера за прикупљање смећа и отпадака, за сваку пијацу,
5. Обезбеди одношење смећа или отпадака који се у току радног дана накупе,
6. Обезбеђује воду за пиће,
7. Обезбеди и друге услове потребне за нормално одвијање промета робе на пијацама.

Члан 42.
Продавци су дужни:

1. Да се брину о одржавању чистоће и хигијене просторије, уређаја и закупљених
простора

2. Да пољопривредно прехрамбене производе и осталу робу продају у судовима од
материјала нешкодљивог за људско здравље и увек у чистом стању,

3. Да пољопривредно прехрамбене производе обезбеде од сваког загађивања и да их
држе у затвореним судовима или покривене чистим платном или папиром,

4. Да воће и поврће које излажу продаји држе чисто,
5. Да пољопривредно прехрамбене производе који остају непродати заштите од сваког

загађивања,
6. Да не дозвољавају да се пољопривредно прехрамбени производи који се

употребљавају за исхрану у непрерађеном стању ( млечни производи, месо и сл.)
додирују рукама.

Продавци млечних производа и продавци заклане стоке и живине дужни су да носе
посебну радну одећу (  беле мараме,  капе,  кецеље,  мантиле и сл.),  која се не сме
употребљавати ван продајних места.

Члан 43.
Ради одржавања реда на пијацама забрањено је:

1. Продаја робе чији промет није дозвољен овом Одлуком и пијачним редом,
2. Одлагање и продаја робе ван пијачног простора и ван места за ту врсту робе,
3. Одлагање и продаја робе на пролазима пијаце,
4. Продаја животних намирница у нехигијенским и оштећеним посудама,
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5. Бацање отпадака, покварене робе и другог смећа ван канти за сакупљање смећа и
отпадака,

6. Прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће,
7. Освежавање пољопривредно - прехрамбених производа водом која није

употребљива за пиће,
8. Додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању

(млечни производи, месо и сл.),
9. Продаја млечних производа и заклане стоке и живине без одговарајућих мантила

или блузе, капе или мараме,
10. Ложење ватре на отвореном пијачном простору,
11. Улажење или паркирање моторних и других возила на пијачни простор без

одобрења,
12. Кретање возила по пијачном простору ,
13. Клање стоке и живине,
14. Држање амбалаже испред и око продајних места,
15. Задржавање на пијаци по завршетку радног времена пијаце,
16. Свака радња којом се нарушава ред и чистоћа на пијацама.

Члан 44.
Правно или физичко лице које не поштује ред на пијацама може бити удаљено са

пијачног простора, односно може му се ускратити даље коришћење пијачних услуга.

IХ НАДЗОР
Члан 45.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција
Општинске управе.

Овлашћени радници Предузећа дужни су да органу из претходног става указују на
кршење одредби ове одлуке и пружају помоћ у раду.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКСП
,,Морава“ ако:

1. Не поступи у складу са чланом 7. став 1. ове Одлуке;
2. Не поступи у складу са чланом 8;
3. Дозволи уношење и промет робе која се не може продавати на одређеној врсти

пијаце;
4. Дозволи продају одређених врста производа супротно одредбама чл 19. и чл. 20;
5. Дозволи продају пољопривредних производа правним лицима и индивидуалним

пољопривредницима и члановима њиховог домаћинства супротно чл. 22. алинеја 1;
6. Дозволи продају занатских непрехрамбених производа и производа домаће

радиности физичким и правним лицима супротно одредбама чл. 23;
7. Дозволи продају индустријско непрехрамбених производа физичким и правним

лицима супротно одредби чл. 24;
8. Дозволи продају половне робе правним лицима и предузетницима (чл. 25);
9. За продају заклане прасади, јагњади и живине не обезбеди услове прописане чл.29;
10. Омогући продају заклане прасади, јагњади и живене супротно чл. 30. и чл. 31;
11. Дозволи продају производа супротно чл. 34, чл. 35, чл. 36, чл. 37, чл. 38 и чл. 39;
12. Не обезбеди и постави контролна мерила супротно чл. 40. став 2;
13. Поступи супротно чл. 41;
14. Поступи супротно чл. 43;
15. Не поступи у складу са чл. 44;
16. Изда у закуп простор супротно чл. 15. ст. 3;
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17. Не уреди радно време пијачним редом ;
18. Дозволи допрему робе и припрему за продају супротно одредбама ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00  динара казниће се за прекршај из става 1. овог

члана одговорно лице у правном лицу.

Члан 47.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник

ако:
1. Врши продају супротно чл. 32. и чл. 33;
2. Употребљава мерило које није прописно жигосано (чл. 40.) ;
3. Мерило постави тако да купац не може да контролише мерење (чл. 40);
4. Омета купца приликом контроле мерења (чл. 40.);
5. Поступа супротно чл. 32 став 1. Одлуке;
6. Поступа супротно чл. 43 тачка 4., 6. , 7. и 8. Одлуке.

Члан 48.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако:

1. Врши продају супротно чл. 32. и чл. 33;
2. Употребљава мерило које није прописно жигосано (чл. 40.);
3. Мерило постави тако да купац не може да контролише мерење (чл.40);
4. Омета купца приликом контроле мерења (чл. 40.);
5. Поступи супротно чл. 42. став 1. Одлуке;
6. Поступи супротно чл. 43. тачке 4.,6.,7. и 8. Одлуке.

Члан 49.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара, за коју се издаје прекршајни

налог, казниће се за прекршај предузетник ако:
1. продаје производе чији се промет не може вршити на одређеној врсти пијаце (члан

18. Одлуке);
2. продаје половну робу на робним пијацама (члан 25.Одлуке);
3. продаје пољопривредно-прехрамбене производе супротно одредбама члана  27.

Одлуке;
4. продаје млечне производе и тестенине супротно утврђеним условима из члана 28.

став 2. Одлуке;
5. врши промет  заклане прасади, јагњади и живине супротно члану 30. и члану

31.Одлуке;
6. врши продају супротно члану 34. Одлуке;
7. поступи супротно члану 43. тачке 1.,2.,3.,5.,9.,10.,11.,12,13,14,15 и 16.Одлуке;
8. не напусте пијачни простор у складу са одредбама члана 38. став 2. Одлуке.

Члан 50.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара, за коју се издаје прекршајни

налог, казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. продаје производе чији се промет не може вршити на одређеној врсти пијаце (члан

18. Одлуке);
2. продаје пољопривредне производе без доказа утврђених чланом 22. алинеја  1.

Одлуке;
3. продаје занатско-прехрамбене производе и производе домаће радиности на зеленим

пијацама (члан 23. Одлуке);
4. продаје индустријско-непрехрамбене производе на робној пијаци (члан 24. Одлуке);
5. продаје пољопривредно-прехрамбене производе супротно одредбама члана 27.

Одлуке;
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6. продаје млечне производе и тестенине супротно утврђеним условима из члана 28.
став 2. Одлуке;

7. продаје заклану прасад, јагњад и живину супротно одредбама члана 30. став 2,
алинеја 1 и члана 31.Одлуке

8. врши продају супротно члану 34. Одлуке
9. поступи супротно члану 43. тачке 1,2,3,5,9,10,11,12,13,14 и 15. Одлуке.

ХI  ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 51.
Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове

који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези са квалитетом и
коришћењем услуга.

Корисници услуга обављања комуналне делатности из чл. 1 став 2. ове одлуке, могу
континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге Предузећу, лично
или преко интернет странице Предузећа.

Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року
од осам дана.

Члан 52.
Корисници услуга обављања комуналне делатности из чл. 1 став 2. ове одлуке, могу

се континуирано у току године изјашњавати о квалитету пружених услуга преко интернет
странице општине Лапово.

Орган Општинске управе надлежан за комуналне послове са достављеним
изјашњењима поступиће на начин прописан законом којим је регулисано обављање
комуналних делатности.

ХII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама

(„Службени гласник општине Лапово“ број 12/14 и 8/15).

Члан 54.
Предузеће је дужно да донесе Пијачни ред у року од 60  дана од дана ступања на

снагу ове Одлуке.
Члан 55.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лапово“.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мирела Раденковић,ср.


