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261.
На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 54/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016
- одлука УС и 24/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 3. став 1. тачка 7, члана 5. став 1.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 11а. и 11б.
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 ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 12/2018), мења се
члан 4. и сада гласи: „Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална
делатност јавних паркиралишта, поверена је надлежној служби Општинске управе општине
Пландиште.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање
обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове одржавање јавних
паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори) јесу да
мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минималне техничке капацитете према врсти
послова које обавља, а то су:
Ред.
бр.

Стручна оспособљеност кадрова

1.

Средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању

Ред.
бр.

Технички капацитет

1.

Транспортно-путарско возило за
превоз опреме и радника
Локација за смештање возила, машина,
алата

2.

Број
становника
до 100.000
1
Број
становника
до 100.000
1
1

Под комплетом алата и опреме у смислу ове Одлуке подразумева се: агрегат, брусилица и бушилица
(вибрациона).
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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