На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), чланова 190 и 179., а у вези члана 88. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/2006),
члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17), 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) а у вези чланова 146. и 215. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014) на предлог Општинског већа општине Велико Градиште
Скупштина општине Велико Градиште на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, донела је,
О Д Л У К У
О ОГРАНИЧЕЊУ ПРАВА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ШЕТНOJ
СТАЗИ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ лева страна шетне стазе гледано од „Градиштанске преграде“ на Сребрном језеру,
дуж југоисточне границе катастарске парцеле 2376/1 К.О. Велико Градиште, зоном у којој је забрањено
постављање привремених покретних објеката (киосци, тезге, импровизоване тезге и сл.), који служе за продају
разне врсте робе, осим за привремене покретне објекте за роштиљ, палачинке, сладолед, кокице, америчке
крофнице и сл. који се налазе у склопу башта угоститељских објеката, а који би по стилу, материјалу и боји
визуелно одговарали већ постојећим привременим објектима са десне стране шетне стазе.
Без сагласности и дозволе Одељења за привредни и економски развој и дијаспору није дозвољено
постављање горе наведених објеката ни са десне стране шетне стазе, а на катастарској парцели 2229/1 К.О.
Велико Градиште.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште,
комунална инспекција, да се стара о надзору над постављањем и уклањању објеката и њихових делова са парцела
и њихових делова у обухвату постављених супротно овој Одлуци.
Трошкове уклањања овакве врсте објеката сносиће њихови власници.
Члан 3.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 РСД казниће се за прекршај правно лице ако:
- у забрањеној зони из члана 1. ове Одлуке постави привремени покретни објекат са кога се продају разни
производи;
- на десној страни шетне стазе из члана 1. ове Одлуке, без сагласности и дозволе Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору, постави привремени покретни објекат са кога се продају разни производи.
Новчаном казном од 30.000,00 РСД, казниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000,00 РСД, казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ограничењу права постављања привремених
покретних објеката на левој страни шетне стазе на Сребрном језеру („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 7/14) и Одлука о измени одлуке о ограничењу права постављања привремених покретних објеката
на левој страни шетне стазе на Сребрном језеру („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 4/15)
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