На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 9, члана 3. став 1. тачка 9, члана 4. и члана
8а Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и
95/18), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16,
98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 26. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 1.
У члану 3. Одлуке о пијацама на територији града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 17/15 и 22/18) додаје се нови став који гласи:
„Комунално предузеће је дужно да испуњава минималне услове у погледу
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета потребне за обављање
комуналне делатности управљање пијацама, прописанe актом којим се уређују
начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности.”
Члан 2.
У Одлуци о пијацама на територији града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 17/15 и 22/18), после члана 33. додају се чланови који гласе:
„Члан 33а“
Комунално предузеће је дужно да у случају прекида или смањења обима
обављања делатности управљања пијацама насталог услед непредвиђених
околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) хитно предузме мере за
отклањање узрока поремећаја и обавести Градско веће града Краљева, као и да уз
обавештење достави предлог за начин обављања ове комуналне делатности у
складу са потребама, мере за отклањање насталих последица и друге неопходне
мере за наставак обаваљања делатности управљање пијацама.
Градско веће града Краљева, на основу обавештења из става 1. овог члана
одлучује о предузимању мера за отклањање насталих последица, а посебно о
мерама којима се одређује начин пружања услуга оним корисницима код којих би
услед прекида услуге настала опасност по живот, здравље и рад грађана или рад
правних и физичких лица или би настала значајна, односно ненадокнадива штета за
хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и мере за
утврђивање разлога и одговорности за поремећај односно прекид вршења
делатностии учињену штету.“
„Члан 33б“
Комунално предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак
изјашњења корисника о квалитету услуге управљања пијацама. Период изјашњења
траје 15 дана почев од дана објављивања позива на званичној интернет

презентацији Комуналног предузећа. Позив се доставља и најмање једној локалној
ТВ станици ради објављивања.
Комунално предузеће је дужно да у року од 8 дана од дана истека рока из
става 1. овог члана сачини извештај .
Извештај из става 2. овог члана Комунално предузеће доставља
организационој јединици Градске управе града Краљева надлежној за комуналне
послове у року од 10 дана од истека рока из става 2. овог члана.
Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна
пруженом услугом због непоступања на које је Комунално предузеће било обавезно у
складу са одредбама одлуке, извештај се доставља организационој јединици Градске
управе надлежној за инспекцијске послове, која ће наложити отклањање
недостатака.”
Члан 3.
У члану 36. став 1. и 2. после речи: „32. став 2.” додају се речи: „члана 33а став
1. и члана 33б.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева”.
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