
 
На основу члана 167. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 

81/09 и 24/2011) и члана 40. став 8. Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине 
Велико Градиште", бр. 9/2008, 5/14 и 5 /16), чл. 35. став 2. и чл. 39. став 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), по предлогу Општинског већа 
општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште, на 14.седници одржаној 18.12.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о условима и мерама за уклањање објеката („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 13/12) мења се постојећи члан 11. тако да сада гласи: 

 
„Члан 11. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице-власник објеката и 
извођач радова на уклањању објекта односно дела објекта, ако: 

1) не изврше ограђивање и видно обележавање простора на коме се спроводи уклањање објекта 
односно дела објекта (члан 8. тачка 1.); 

2) не предузимају мере на смањењу загађења при уклањању објекта односно дела објекта: 
постављање заштитног платна, поливање објекта и сл. (члан 8. тачка 2.); 

3) не спроводе мере заштите суседних објеката (члан 8. тачка 3.); 
4) свакодневно не одвози шут (члан 8. тачка 4.); 
5) не врше обезбеђење уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане 

сигнализације и знакова упозорења у складу са шемом регулисања саобраћаја (члан 8. тачка 5.). 
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се предузетник 

извођач радова на уклањању објекта односно дела објекта који се уклања. 
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се и одговорно лице 

у правном лицу из става 1. овог члана и физичко лице власник објекта односно дела објекта који се уклања. 
 

Члан 2. 
Мења се постојећи члан 12. тако да сада гласи: 
 

„Члан 12. 
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице-власник објекта и 

извођач радова на уклањању објекта односно дела објекта ако приступи уклањању објекта без дозволе о 
уклањању објекта односно његовог дела (члан 2. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000,00динара казниће се предузетник 
извођач радова на уклањању објекта односно дела објекта који се уклања. 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се и одговорно лице 
у правном лицу из става 1. овог члана и физичко лице власник објекта односно дела објекта који се уклања. 

 
Члан 3. 

Остале одредбе одлуке остају неизмењене. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Велико Градиште". 
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