На основу Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014 и 101/2016-др. Закон), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013.),
члана 39. става 2, 3.и члана 173. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и
98/16), члана 20. тачка 18., члана 37. Статута општине Босилеград ( „Службени гласник Пчињског
округа“, бр.18/2008, 20/2009 и „Службени гласник града Врања” бр.45/2013, Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној 14.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији општине
Босилеград
Члан 1.
У Одлуци о подизању и одржавању споменика на територији општине Босилеград („Службени
гласник града Врања“, број 14/2014) у чл. 14. и 19. речи: „Јавно предузеће „Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград““ у одређеном падежу замењују се речима:
„Јавно предузеће „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград““ у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У члану 22. став 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима „100.000,00
динара“.
У ставу 2. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара.“ замењују се речима: „10.000,00 динара“.
У ставу 3. речи“ „од 5.000,00 до 250.000,00 динара.“ замењују се речима: „50.000,00 динара“.
У ставу 4. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара.“ замењују се речима“ „10.000,00 динара“.
Члан 3.
У члану 23. речи: „ од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „10.000,00 динара“.
казниће се за прекршај физичко лице.
Члан 4.
Члан 24. мења се и гласи:
„Члан 24.
Лице против кога је издат прекршајни налог, у колико прихвати одговорност за прекршај, плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, биће
ослобођено плаћања друге половине прекршајне казне.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
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Број: 06-151/2017
У Босилеграду, дана 14.06.2017.

ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров

