На основу члана 19 и члана 20 Одлуке о промету робе на јавним површинама
(“Сл.лист града Ниша“, бр.68/04) и члана 50 Статута ЈП “Комуналац“ Пирот,
Надзорни одбор ЈП “Комуналац“ Пирот , на седници одржаној нана 23.10.2014,
донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЧНОМ РЕДУ
Члан 1
У одлуци о пијачном реду (“Сл.лист града Ниша“, бр.68/04), у члану 2, после става
2 додаје се став 3 који гласи:
“Ауто –пијаца налази се у Пироту, улица Височки пут бб“
Члан 2
У члану 3, после става 1 додаје се став 2 који гласи:
“Продаја половних путничких и теретних возила , као и половних мотоцикала и
бицикала на ауто-пијаци врши се на посебно обележеним продајним местима “.
Члан 3
После члана 12. додају се одељак 4. и члан 12а који гласе:
“ 4. Ауто-пијаца.
Члан 12а
Радно време ауто-пијаце утврђено је као летње радно време и зимско радно време .
Летње радно време обухвата период од 01.04. – 01.11. текуће године од 06 до 18
часова.
Зимско радно време обухвата период од 01.11. текуће године до 01.04 наредне
године од 07 до 17 часова.
Ауто–пијаца ради сваког дана осим понедељка.
Понедељак је дан одређен за чишћење пијаце.
Члан 4
После члана 22 додају се одељак 4 и чланови 22а и 22б који гласе:
“ 4.Ауто-пијаца.
Члан 22.а
На ауто–пијаци се пијачни простор користи и накнада за коришћење продајних
места плаћа на основу уговора о резервацији продајних места који закључују
корисник и правно лице коме је поверено управљање пијацом.
Путем уговора о резервацији продајних места , накнада за њихово коришћење
плаћа се месечно од 01 до 05 у месецу за текући месец по ценовнику утврђеном од
стране Надзорног одбора .

Продајна места која нису резервисана могу се користити дневно , уз уплату дневне
надокнаде за коришћенје продајних места , утврђене ценовником.
Члан 22.б
Корисници продајних места не могу своја продајна места давати на коришћење
другим физичким или правним лицима без писмене сагласности даваоца
резервације.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл.листу града
Ниша“ , а иста ће бити објављена након добијања сагласности од Скупштине
општине Пирот.
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