14. фебруар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

49.
На основу чланова 6. и 7. и 11. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 17. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-испр. и
108/13), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр.
1/14-пречишћен текст)) Скупштина града Панчева
на седници одржаној 14. фебруара 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(“Службени лист града Панчева” бр. 2/14,пречишћен текст) Члан 16. став1. алинеја 3. мења
се и гласи :
“ - предузетник новчаном казном у износу од
50.000 до 250.000 динара; “
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”,
а примењиваће се од 1. марта 2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-1
Панчево, 14. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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50.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
чланова 4. и 39. Закона о прекршајима („Службени.
гласник РС“ бр. 65/13) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“
бр. 1/2014-пречишћен текст) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 14. фебруара 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о општим условима
уређивања насељених места на територији
општине Панчево
Члан 1.
У Одлуци о општим условима уређивања
насељених места на територији општине Панчево
(«Сл.лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99,
5/04 и 3/06-др одлука), у називу Одлуке речи
„општине Панчево“ замењују се речима „града
Панчева“, као и у свим осталим члановима Одлуке
у одговарајућем падежу.
Члан.2
У члану 5. став 1. речи „Општинске управеОдељења надлежног за комуналне послове,
урбанизам и грађевинство ( у даљем тексту:
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надлежно одељење Општинске управе)“ замењују се
речима „Градске управе- Секретаријата надлежног
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове (у даљем тексту надлежни Секретаријат
Градске управе)“, као и у свим осталим члановима
Одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 7. ставу 5. речи „Одељење Општинске
управе надлежно за послове комуналне инспекције
( у даљем тексту: комунална инспекција)“ замењују
се речима „ Одељење комуналне инспекције
Секретаријата за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева ( у даљем тексту: комунална
инспекција), као и у свим осталим члановима
Одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 14. речи „одељења Општинске управе“
замењују се речима „Секретаријата Градске
управе“, као и у свим осталим члановима Одлуке у
одговарајућем падежу.
Члан 5.
Члан 36. мења се и гласи:
„Надзор над применом одредаба ове Одлуке
врши Секретаријат за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција“.
Члан 6.
Члан 49. мења се и гласи:
“Новчаном казном у износу од 50.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако на улицама, трговима и другим јавним
површинама и јавним местима продаје робу или
врши другу делатност супротно одредбама члана
3.став 2.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 10.000 до
250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 до
75.000 динара.“
Члан 7.
Члан 51. мења се и гласи:
„ Новчаном казном у износу од 20.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. користи јавне површине супротно њиховој
намени (члан 3. став 1.);
2. постави посуде са биљним декорацијама
или клупе за седење без одобрења или противно
одобрењу или ако прља и оштећује посуде за биљне
декорације, биљне засаде у њима и клупе (члан 5);
3. земљиште између зграда не одржава уредно
и поступа супротно одредби члана 6.;
4. грађевински и други материјал, ствари и
предмете истоварује или депонује без претходно
издатог одобрења надлежног органа или супротно
издатом одобрењу и условима прописаним чланом
7. или површину не доведе у првобитно стање након
престанка уговора о привременом коришћењу јавне
површине;
5. не одржава чисто и у функционалном
стању фасаде и спољне делове зграде, прља или
на други начин оштећује зидове, фасаде, излоге и

