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48.
На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, бр. 104/2016) и
члана 40. тачка 6 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено - пословним зградама на територији
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, број 34/2017), члан 9. мења се и гласи:
„Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради, односно стамбено пословној згради
дозвољено посебним прописима мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу станова.
У пословним просторима у згради у којима се у обављању привредне делатности стварају пара, дим,
мириси или настаје бука од рада машина, уређаја и сл. (посебно делатност ноћног бара и дискотеке,
делатност производње хлеба и пецива и делатност обраде меса и производње месних прерађевина) мора
постојати урађена изолација, односно мора се обезбедити да се не омета становање или здравље станара.
У пословним просторима зграде у којима се обавља угоститељска делатност није дозвољено
коришћење музике уколико правно лице или предузетник, на кога је регистрован угоститељски објекат, не
поседује извештај о мерењу нивоа буке која настаје коришћењем музике, а која не сме бити виша од
дозвољеног нивоа буке у животној средини, израженој у децибелима.
У случају промене музичких уређаја правно лице или предузетник, на кога је регистрован угоститељски
објекат је у обавези да за новонастало стање поново изврши мерење нивоа буке у зони утицаја и прибави
извештај о мерењу нивоа буке која настаје коришћењем музике.
У пословним просторима зграде правна лица и предузетници, који у обављању делатности производе
буку, у обавези су да за обављање делатности прибаве извештај о мерењу нивоа буке, која не сме бити
виша од дозвољеног нивоа буке у животној средини, израженој у децибелима.”
Члан 2.
У делу IV који се односи на казнене одредбе, у члану 39. став 1 додаје се тачка 19. која гласи:
„Поступи супротно одредбама члана 9.“
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Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Пландиште”.
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