СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXX

Број 20

06.11.2014.

Годишња претплата
2100,00 динара

114.
На основу чл. 20. ст. 1. тач. 12. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007), чл. 4. ст. 1. и 3. и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС ",
бр. 88/2011), и чл. 40. ст. 1. тач. 7. Статута Општине Пландиште ("Службени лист Општине
Пландиште", број: 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
06.11.2014. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Општине Пландиште“ бр. 7/2013) члан 38.
мења се и гласи:
Обавезно је редовно чишћење и уклањање снега и леда са целе површине тротоара
поред зграда односно неизграђеног грађевинског земљишта или другог земљишта.

За одржавање површина јавне намене из предходног става дужни су:
- носилац станарског права односно корисник стана уколико власник зграде не станује у
згради;
- станари зграде са више стамбених јединица по редоследу који одреди скупштина
станара;
Уколико скупштина станара не утврди редослед одговорни су сви носиоци станарског
права у згради:
- одговорно лице у правном лицу које користи зграду односно корисници зграде;
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- правно или физичко лице које обавља пословну делатност у просторијама у згради која
је вишеспратна, а у чијем се приземљу налазе пословне просторије.
Послови чишћења и уклањања снега и леда са локалних путева и улица у насељеним
местима Општине Пландиште, поверавају се ЈКП „Полет“ Пландиште.
Чишћење и уклањање снега и леда са површина из претходног става, вршиће се у складу
са Оперативним планом зимског одржавања локалних путева и улица на подручју општине који
доноси Председник Општине.
У случају поледице обавезно је посипање тротоара песком или другим погодним
средствима. Посута средства морају се уклонити са тротоара по престанку поледице.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
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