
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НАЦРТА 
ОДЛУКЕ O УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 
 

Општинска управа општине Бабушница у складу са чланом 111. Статута општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019-исправка) 
објављује да је отпочела припрему за израду Нацрта одлуке o управљању пијацама на 
територији општине Бабушница. 

Правни основ за доношење Одлуке о пијацама садржан је у : 

 

-Закону о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11,104/16 и 95/18) 

-Закону о трговини („Сл.гласник РС“ 52/2019) 

-Уредби о начину и условима за отпочињање обављања комуналних  делатности                                 
(“Сл.гласник РС“бр.13/18, 66/18 и 51/19)      

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима  предвиђено је да  комуналне 
делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за 
остварење животних потреба физичких и правних лица код  којих је јединица локалне 
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета , обима и 
континуитета , као и надзор над њиховим вршењем. 

 Чланом 22. Закона о трговини предвиђено је да је пијаца посебна тржишна 
институција која се бави организовањем трговине на мало, путем уређивања,одржавања и 
издавања специјализованог простора за обављање пијачне продаје робе, као и пратећих 
услуга. 
 Чланом 14 а  до 14 г  Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности  предвиђени су услови за отпочињање обављања комуналне  
делатности-управљање пијацама. 

           Чланом 40. ставом 1. тачка 6. Статута општине Бабушница предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте из 
надлежности општине. 

            Чланом 15. став 1. тачка 2 Статута општине Бабушница предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом, уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности. 

 
Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као 

и друга заинтересована лица да предлоге сугестије и примедбе, за време израде нацрта 
одлуке достављају на адресу Општинска управа општине Бабушнице, Одељење за 
привреду и финасије, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне, имовинске и инспекцијске 
послове, Ратка Павловића бр.1, непосредно на писарници Општинске управе или 
електронским путем на адресу sobabusnica@ptt.rs 

mailto:sobabusnica@ptt.rs

