На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11), члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 19/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана
25. априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених
површина и заштити комуналних објеката
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити
комуналних објеката („Службени лист града Лознице“, бр. 6/09, 9/09, 2/11 и
9/11) после члана 25. додаје се члан 25а који гласи:
„У циљу остваривања комуналног реда на комуналним површинама није
дозвољено заустављање или остављање возила у колском или пешачком
пролазу између зграда, дечијим игралиштима и другим местима намењеним за
рекреацију, пешачким стазама, на местима где је онемогућен приступ посудама
за одлагање смећа, објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства, на местима
где би се ометало коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима као и на
местима где би се онемогућио или отежао приступ колском улазу, односно
излазу из зграде или дворишта и сл. “.
Члан 2.
У члану 110. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Контролу примене члана 25а врши Комунална полиција.“
Члан 3.
У члану 111. додаје се став 6. који гласи:
„Прекршиоцем у смислу одредаба члана 25. став 1., тачка 6,7,10,11,
члана 25а. и члана 58 ст. 1. тачка 7,8,14. сматраће се возач или власник возила, у
случају да возача није могуће идентификовати.“
Члан 4.
У члану 112 . ст. 1. и члану 113 после броја „25“ додаје се број „25а“.
Члан 5.
У члану 114. став 1, после тачке 27. додају се тачке 28. и 29. које гласе:
„28. зауставља или оставља возило на зеленим површинама, у колском или
пешачком пролазу између зграда, дечијим игралиштима и другим местима
намењеним за рекреацију, пешачким стазама, на местима где је онемогућен
приступ посудама за одлагање смећа, објектима ватрогасне и хитне помоћи,
здравства, на местима где би се ометало коришћење пешачке комуникације,
прилаз објектима као и на местима где би се онемогућио или отежао приступ
колском улазу, односно излазу из зграде или дворишта и сл,
29. власници или корисници стамбених и пословних објеката и просторија не
очисте снег и лед са јавне површине испред наведених објеката.“

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Лознице“.
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