
          

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 2. став 3. тачка 11, 

члана 3. тачка 11., члана 4.  и члана 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 

РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),  члана 14е. и 14ж. Уредбе о начину и условима за 

отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/18), 

Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 24.02.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду  („Сл. лист општине Пландиште“, бр.7/2013, 20/2014 

и 11/2017),  после члана 10, додаје се нови члан 10а  који  гласи: 

„Члан 10 а 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 

комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене мора да има 

минималну стручну оспособљеност кадрова, по површини јавне намене предвиђене за 

одржавање чистоће, и то: 

 

Ред. 

бр. 
Стручна оспособљеност кадрова 

Површина јавне 

намене предвиђена за 

одржавање чистоће 

до 30 ha 

1. 
Средње образовање у трогодишњем или 

четворогодишњем трајању 
3 

2. Основно образовање 9 

 

 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 

комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене мора да има 

минимални технички капацитет, по површини јавне намене предвиђене за одржавање 

чистоће, и то: 



Ред. 

бр. 
Tехнички капацитет 

Површина јавне намене 

предвиђена за 

одржавање чистоће  

до 30 ha 

1. Кипер 1 

2. Ауто-чистилица 1 

3. Утоварна лопата 1 

4. Аутосмећар 1 

5. Снежни плуг 1 

6. 
Капацитет покривеног простора за 

паркирање моторних возила 
100 m

2
 

 

 

Вршилац 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 oвe Одлуке усклади 

своје пословање са Одлуком. 

 

Члан 2. 

У Одлуци о комуналном реду  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 7/2013, 20/2014 

и 11/2017),  после члана 10а,  додаје се нови члан 10б који гласи: 

„Члан 10 б. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или 

на други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању 

комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 

пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац 

комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести надлежни орган управе јединице 

локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, општинска управа дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би 

услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена; 



3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету.” 

 

Члан 3. 

  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пландиште”.  
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П Л А Н Д И Ш Т Е 
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