
 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 40. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008 и 5/2014) а у складу са 
Урбанистичким пројектом уређења плаже на Сребрном језеру број 353-96/2017. од 
10.4.2017. године потврђен на седници комисије за планове дана 19.4.2017. године,  на 
предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 
          Скупштина општине Велико Градиште на својој 9. седници одржаној дана 
28.04.2017. године, донела је,  

ОДЛУКУ 
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА, 

УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ У ФУНКЦИЈИ УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЛАЖЕ НА 
СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређују се локације иближи услови за постављање мањих 
монтажних објеката привременог карактера, уређаја и опреме у функцији уређења јавне 
површине плаже на Сребрном језеру, у складу са Урбанистичким пројектом уређења 
плаже број 353-96/2017од 10.4.2017. године потврђеним на седници комисије за планове 
дана 19.4.2017. године. 

 
Члан 2. 

 Мањи монтажни објекти привременог карактера и други садржаји предвиђени 
урбанистички пројектомиз члана 1. ове одлуке, постављају се на плажииспред пословних 
угоститељских објеката на следећим локацијама: 

- ЛокацијаА - у шириниобјекта - најмање 6 mа највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација Б -у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација Ц - у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација Д - у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација Е–у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру;  

- Локација Ф -у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација Г - у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру; 

- Локација И –у ширини објекта - најмање 6 m а највише 12m - уз шетну стазу,са 
припадајућом површином плаже према језеру;  

- Локација 4Х – ширина локације је дефинасана парцелом, са припадајућом 
површином плаже према језеру; 

све у складу са условима предвиђеним Урбанистичким пројектом из члана 1. 
 

Члан 3. 
Предвиђеним садржајимаврши се заузеће јавне површине и постављају се на 

временски периоддо1 године по спроведеном поступку прописаним Одлуком о 



постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама 
(„Службени гласник РС“, број 28/2016) и у складу са условима из ове одлуке. 

 
Члан 4.  

Предвиђени садржаји постављају се на локацијама испред пословних објеката 
угоститељске делатности, чији власници подносе надлежном органу захтев ради издавања 
решења којим сеодобрава постављање објекта, или уз њихову писмену сагласност захтев 
подносе власници суседних пословних објеката. 

Надлежни орган који издаје решење, може позвати власнике пословних објеката 
ради постављања садржаја предвиђених Урбанистичким пројектом уз давање примереног  
рока за одговор.   

У случају давласник пословног објекта угоститељске делатности не поступи по 
позиву надлежног органа који издаје одобрење, односно у датом року не поднесе захтев из 
става 1. овог члана, по истеку наведеног рока може се одобрити заузеће власнику суседног 
пословног објекта без достављања писмене сагласности из става 1.  

 
Члан 5.  

За постављање предвиђених садржаја на временски период из тачке 3. корисник је 
дужан да плаћа укупан износ од 30.000,00 динара. 

 
Члана 6.  

 По престанку заузећа плаже корисник је дужан да локацију са објектима преда 
општини Велико Градиште као титулару права својине. 
 

Члан 7.  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.  
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