На основу чланова 32. и 66. Закона о локалнојсамоуправи („Сл.гласник РС
бр. 129/07 и 83/14-др.закон),чланова 3. став 1. тач.6. и 4 .ст.3 Закона
окомуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11и 46/2014-одлука УС),
Закона о сахрањивању игробљима (“Сл.лист СРС” бр. 20/77, 24/85-др.закон
и6/89-др.закон и “Сл.гласник РС” бр. 53/93-др.закон,67/93-др.закон, 48/94др.закон, 101/05- др.закон,120/12-УС и 84/13-УС) чланова 4. и 39. Закона
опрекршајима („Службени.гласник РС“ бр. 65/13 и13/2016) и чланова 39. и
98. став 1. Статута градаПанчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчевана седници одржаној
29.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.

У Одлуци о сахрањивању и гробљима ( „Сл.лист града Панчева“ бр. 14/2015
и 22/16), члан 55мења се и гласи: “Члан 55.Новчаном казном од 60.000
динара казнићесе за прекршај Предузеће ако се не стара о уређивањуи
одржавању гробља.За прекршај из става 1. овог члана казниће сеи
одговорно лице у Предузећу новчаном казном од10.000 динара.”
Члан 2.

Члан 56. мења се и гласи:„Члан 56. Новчаном казному од 60.000 динара
казнићесе за прекршај Предузеће, ако:
1. не забрани извођење занатских радовеизвођачу који нема одобрење за
рад или који се непридржава одредби из члана 10. и 11. ове одлуке;
2. не обезбеди да гробље буде отворено запосете у складу са чл.14. ове
одлуке.
3. не обезбеди пренос посмртних остатака ускладу са чланом 21. ове
одлуке;
4. не обезбеди службу за сахрањивањеумрлих у складу са чланом 25. ове
одлуке;
5. не поштује рок обавезног почивања ускладу са чланом 34. ове одлуке;
6. не обавести закупца гробног места опотреби обнове закупа у складу са
чланом 35. овеодлуке;

7. писмено не упозори закупца гробног местау складу са чланом 36.ст.2. ове
одлуке;
8. не предузме одговарајуће санитарно-техничке мере у складу са чланом
39.ст.2 ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама чланова 42.,45. и 46. ове одлуке.За
прекршај из става 1. овог члана, казниће сеи одговорно лице у Предузећу,
новчаном казном од10.000 динара.”
Члан 3.

Члан 57. мења се и гласи: “Члан 57.Новчаном казном од 60.000 динара
казнићесе за прекршај правно лице:1. ако не прибави писмено одобрење
заизвођење занатских радова у складу сачланом 10. ове одлуке;2. ако не
изводи занатске радове у складу сачланом 11. ове одлуке;3. преноси право
закупа гробног местасупротно члану 28. ове одлуке.За прекршај из става 1.
овог члана, казниће сеи одговорно лице у правном лицу, новчаном казном
уизносу од 10.000 динара.За прекршај из става 1. овог члана, казниће
сепредузетник, новчаном казном у износу од 30.000динара.За прекршај из
става 1. овог члана, казниће сеи физичко лице, новчаном казном у износу
од 10.000динара.“
Члан 4.

Члан 58. мења се и гласи:“Члан 58.Новчаном казном у износу од 10.000
динараказниће се за прекршај физичко лице ако учини некуод радњи
забрањених чланом 16. ове одлуке.”Члан 5.Ова одлука ступа на снагу осмог
дана, оддана објављивања у «Службеном листу градаПанчева».
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