На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 , 20/09 и
''Службени гласник града Врања'', број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 27.04.2017. године , донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦИ И ПИЈАЧНОМ РЕДУ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Члан 1.
У Одлуци о пијаци и пијачном реду на подручју општине Босилеград (''Службени гласник
Пчињског округа'', број 4/2009), члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
''Организација промета робе на пијаци, одржавање, опремање и уређење простора на
пијаци у Босилеграду поверава се ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград'' из
Босилеград (у даљем тексту : пијачно предузеће) , у Месним заједницама Саветима МЗ свакој за
своје подручје.
Пијачни ред се истиће на погодном видном месту на пијаци.''
Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
''Радно време на пијаци у Босилеграду је од 07 до 17 часова сваког дана.''
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
''Изношење смећа са пијаца у Босилеграду поверава се ЈП ''Услуга'' Босилеград.“
Члан 4.
У члану 28. став 1. речи: „10.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима: '' 100.000,00
динара''.
У члану 28. став 2.речи: „ 1.000,00 до 10.000,00 динара“ замењују се речима: '' 5.000,00
динара''.
Члан 5.
У члану 29. став 1. речи: „5.000,00 до 15.000,00 динара“ замењују се са новчаним речима:
'' 100.000,00 динара''.
У члану 29. став 2. речи“ „500,00 до 5.000,00 динара“ замењују се речима: '' 10.000,00
динара''.
У члану 29. став 3. речи: „500,00 до 15.000,00 динара“ замењују се са речима: ''10.000,00
динара''.
У члану 29. став 4 . мења се и гласи:

'' Новчаном казном од 50.000,00 динара за прекршај из став 1. овог члана казниће се и
предузетник''.
Члан 6.
У члану 30. речи: ''Закона о промету робе'' замењају се са речима: ''Закона о трговини''.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
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