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260.
На основу члана 3. став 1. тачка 8. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 2. члана 13. и 14. Уредбе о начину и условима за
отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр.
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења („Сл. лист општине Пландиште“, бр.12/2018),
додаје се члан 3а. који гласи:
„Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минималну стручну оспособљеност
кадрова, и то:
Број стубова јавног
осветљења

Ред.
број

Стручна оспособљеност кадрова

1.

Средње образовање у трогодишњем трајању
(електромонтер или електроинсталатер)

1

2.

Средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању и возачка дозвола C
категорије

1

3.

Основно образовање

2

до 5.000

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минимални технички капацитет, и то:
Ред.
број

Технички капацитет

Број стубова јавног осветљења
до 5.000

1.

Хидраулична платформа

1

2.

Теретно пикап или теренско возило

1

3.

Приколица за обезбеђења радова на путу

1

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на
снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади своје пословање
са овом Одлуком.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.
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