
На основу члана 20. а у вези члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 
83/2014 и др.закон – 101/2016 - др.закон), чланова 190. и 179. а у вези члана 88. Устава Републике Србије 
(„Службени гласник РС” бр. 98/2006), члана 2. и 14. Закона о туризму („Службени гласник РС” бр. 36/09 и 
88/10,99/2011 – др.закон 93/2012 и 84/2015), члана 8. а у складу са чланом 2. Закона о заштити од буке у животној 
средини („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10), члана 4.и 33. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС”, бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС) и члана 18. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште” бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) на предлог Општинског већа општине Велико 
Градиште, 
Скупштина општине Велико Градиште на 14.  седници одржаној дана 18.12.2017. године, донела је, 

 
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РЕЖИМУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА 

У ТОКУ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне(„Сл.гласник 
општине Велико Градиште”, бр.7/15), после члана 7додаје се члан 7а који гласи: 
 

„Члан 7a. 
 
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице,а новчаном казном од15.000,00 динара 
казниће се предузетник односно инвеститор као физичко лице ако: 
 1. поступа супротно одредбама члана 2 став 2.  

2. врши активности противно члану 4 
 
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 

1. овог члана.”. 
 

Члан 2. 
После члана 7а додаје се члан 7б који гласи:  
 

„Члан 7б. 
 
Новчаном казном од   50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице,а новчаном казном 

од10.000,00 динара казниће се предузетник односно инвеститор као физичко лице ако не поступа по одредби 
члана 5 ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 
1. овог члана.”. 

Члан 4. 

   У осталом делуОдлука остајенеизмењена. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште”. 
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