'' Сл. Лист града Шапца'', бр. 5/11,27/11
ОДЛУКА
О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин одређивања делова обале и воденог простора на
територији града Шапца на којима се могу постављати пловни објекти, услови и
начин постављања и уклањања пловних објеката, обавезе власника пловних
објеката, као и вршење надзора над применом одредаба ове одлуке.
Члан 2.
Пловни објекат је пловеће постројење без сопственог погона, које по намени није
предвиђено за честа премештања са једног места на друго, нити за вршење
посебних радова на унутрашњим водама.
Пловни објекти који се у складу са овом одлуком могу поставити на одређеном
делу обале и воденог простора на територији града Шапца су: ресторани на води,
спортски клубови на води и рекреативни сплавови (у даљем тексту: пловни
објекат).
Члан 3.
За држање и коришћење пловног објекта плаћа се локална комунална такса и
друге накнаде у складу са законом и другим прописима.
II ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 4.
Делови обале и воденог простора на територији града Шапца на којима се у складу
са овом одлуком могу постављати пловни објекти, одређени су Програмом за
постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју града
Шапца (у даљем тексту: Програм).
III ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 5.
Пловни објекти се постављају на основу одобрења које издаје надлежна
организациона јединица Градске управе-Одељење за инспекцијске и комуналностамбене послове, по захтеву.

Једном правном лицу, предузетнику или физичком лицу може се одобрити
постављање једног пловног објекта на територији града Шапца.
Уколико су два или више правних лица или предузетника повезана лица у смислу
закона којим се уређује порез на добит привредних друштава, односно порез на
доходак грађана, сматра се да је реч о једном правном лицу или предузетнику, у
смислу става 2. овог члана.
Члан 6.
Захтев за обавештење о могућности постављања пловног објекта са наведеном
локацијом за пловни објекат, се подноси Одељењу за инспекцијске и комуналностамбене послове које наведени захтев прослеђује ЈУП „План“ Шабац. ЈУП „План“
Шабац у року од 15 дана од пријема захтева даје мишљење о могућности
постављања пловног објекта као и неопходој докоментацији коју је потребно
поднети уз захтев за постављање пловног објекта.
Захтев за постављање пловног објекта се подноси Одељењу за инспекцијске и
комунално-стамбене послове које након комплетирања документације, захтев са
комплетном докуметацијом доставља ЈУП „План“ Шабац, које у року од 15 дана
обрађује захев и даје услове за постављање пловног објекта.

Члан 7.
Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове, у складу са условима из
члана 6. ове одлуке доноси решење којим се подносиоцу захтева одобрава
постављање пловног објекта на месту утврђеном условима ЈУП „План“-а. Решење
из става 1. овог члана садржи податке о лицу коме се одобрава постављање
пловног објекта, као и врсти, изгледу, величини и намени пловног објекта који се
поставља.
Пројекат на основу кога је издато одобрење за постављање пловног објекта чини
саставни део решења из става 1. овог члана.
Одобрење за постављање пловног објекта важи до истека услова ЈУП „План“
Шабац на основу кога је издато.

Члан 8.
Власник пловног објекта дужан је да најкасније у року од три месеца од дана
постављања пловног објекта, надлежној организационој јединици Градске управе
достави доказ да је:

- прикључио пловни објекат на електродистрибутивну мрежу, у складу са актом
надлежног привредног друштва;
- прикључио пловни објекат на водоводну мрежу, у складу са актом надлежног
јавног предузећа;
- обезбедио контејнер за чврсте отпатке и закључио уговор са надлежним
комуналним предузећем за одношење тих отпадака;
- обезбедио танк за отпадне воде и закључио уговор са надлежним комуналним
предузећем за његово редовно пражњење;
- закључио уговор о осигурању од пожара и осигурању од одговорности према
трећим лицима и стварима.
Надлежно привредно друштво, односно јавно предузеће не може прикључити
пловни објекат на одговарајућу инфраструктурну мрежу, ако његовом власнику
није издато решење којим се одобрава постављање пловног објекта.
Члан 9.
Најраније три месеца пре истека рока важења одобрења из члана 7 ове одлуке
власник пловног објекта може се обратити Одељењу за инснпекцијске и
комунално-стамбене послове са захтевом за продужење важења одобрења.
Уз захтев за продужење важења одобрења, власник је дужан да достави доказ да
је:
- измирио доспеле обавезе према граду Шапцу по основу изворних јавних прихода,
о чему потврду издаје Пореска управа;
- измирио доспеле обавезе према водопривредном предузећу по основу накнаде
за коришћење водног земљишта, о чему потврду издаје водопривредно предузеће;
- уплатио административну таксу.

IV ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 10
Власник пловног објекта обавезан је да пловни објекат редовно одржава у
исправном и уредном стању, да га боји и заштићује од влаге и воде, да уклања
отпатке око пловног објеката и нанос реке на пловни објекат, да одржава и да се
стара о безбедности прилаза пловном објекту, као и да се стара да извор
светлости на пловном објекту буде постављен тако да својим положајем и јачином
не угрожава сигурност пловидбе пловним путем.

Члан 11.
Власник пловног објекта обавезан је да врши редовни преглед постављеног
пловног објекта једном годишње, у складу са законом, као и да исправу о
извршеном редовном прегледу достави Одељењу за инспекцијске и комуналностамбене послове у року од 15 дана од дана издавања исправе.
Члан 12.
Власник пловног објекта дужан је да најкасније у року од 30 дана од дана
престанка важења одобрења:
1) уклони пловни објекат са места за које је било одобрено његово постављање и
2) део обале и воденог простора очисти, односно доведе у првобитно стање.
Уколико власник пловног објекта не уклони пловни објекат у року из става 1. овог
члана, надлежна комунална инспекција ће уклонити пловни објекат, преко другог
лица, о трошку власника пловног објекта.
Члан 13.
Уколико се привремено изводе неодложни радови на делу обале и воденог
простора на коме се налази пловни објекат за који је издато одобрење за
постављање, Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове донеће
решење којим се власнику указује на потребу измештања тог пловног објекта и
оставља рок за привремено измештање у трајању од седам дана од дана пријема
решења.
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене доноси решење из става 1. овог
члана на образложени писани захтев инвеститора неодложних радова, уз који је
достављена пратећа документација из које се јасно види катастарска парцела,
пловни објекат који омета извођење неодложних радова и одобрења надлежних
органа на основу којих се изводе неодложни радови.
Решење из става 1. овог члана мора да садржи разлоге за привремено измештање
пловног објекта, као и место и време на које се привремено измешта пловни
објекат.
Трошкове привременог измештања, чувања и враћања пловног објекта, сноси
инвеститор неодложних радова.
Уколико власник пловног објекта коме је уредно уручено решење из става 1. овог
члана не измести пловни објекат у прописаном року, надлежна комунална
инспекција ће издати решење којим налаже да се такав пловни објекат привремено
изместити, преко другог лица, о трошку власника пловног објекта.

V ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА
Члан 14.
Одобрење за постављање пловног објекта укида се:
- уколико се изменама или допунама плана укида место на коме је решењем
одобрено постављање пловног објекта;
- уколико власник пловног објекта који је постављен на основу одобрења, тај
пловни објекат да у закуп или га да на коришћење другом лицу уговором о
пословно-техничкој сарадњи или другим уговором,
- у другим случајевима прописаним овом одлуком.
У случају из става 1. алинеја 1. овог члана, град Шабац је обавезан да власнику
пловног објекта претходно понуди да тај пловни објекат постави на слободном
месту у истој зони, односно у зони исте намене, уколико такво место постоји.
У случају из става 1. алинеја 2. овог члана, надлежна организациона јединица
Градске управе града укинуће издато одобрење у року од 15 дана од дана сазнања
за чињеницу која представља разлог за укидање одобрења.

VI УКЛАЊАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА
Члан 15 .
Власник пловног објекта дужан је да исти уклони по налогу надлежног комуналног
инспектора, ако:
- постави пловни објекат без одобрења за постављање, или супротно решењу
којим се одобрава постављање пловног објекта, издатом у складу са одредбама
ове одлуке, или одобрење за постављање пловног објекта буде укинуто, а власник
добровољно не уклони пловни објекат у утврђеном року;
- је пловни објекат постављен супротно правилима постављања утврђеним
решењем којим се одобрава постављање пловног објекта, а у остављеном року
власник пловног објекта не отклони уочене недостатке по налогу издатом од
надлежног комуналног инспектора;
- се пловни објекат користи супротно решењу којим се одобрава постављање
пловног објекта, а у остављеном року власник пловног објекта не отклони уочене
недостатке по налогу издатом од надлежног комуналног инспектора.
Члан 16.
По налогу надлежног комуналног инспектора, уклониће се:

- хаварисани и напуштени пловни објекат и делови пловног објекта;
- пловни објекат чији је власник непознат.
Члан 17.
Уколико власник пловног објекта исти не уклони у складу са одредбама члана 16 и
17 ове одлуке, уклањање пловног објекта или дела пловног објекта наложиће
надлежна комунална инспекција, преко другог лица, о трошку његовог власника.
Уколико се не може утврдити власник пловног објекта, уклањање пловног објекта
или дела пловног објекта извршиће се на начин утврђен у ставу 1. овог члана, о
трошку града Шапца.
Члан 18.
За чување принудно уклоњеног пловног објекта плаћа се накнада по дану чувања,
по ценовнику који доноси Градско веће града Шапца.
Уколико власник пловног објекта ни после два узастопна писана обавештења
достављена након принудног уклањања, не преузме принудно уклоњени пловни
објекат, водопривредно предузеће организоваће продају тог пловног објекта на
јавној лицитацији.
Од средстава добијених продајом на јавној лицитацији, најпре се намирују
трошкови принудног уклањања пловног објекта и накнаде за чување пловног
објекта, а преостала средства се уплаћују на рачун власника пловног објекта, а
уколико је власник непознат, та средства припадају буџету града Шапца.
Уколико се принудно уклоњени пловни објекат не прода на две узастопне јавне
лицитације, такав објекат се раставља и продаје као секундарна сировина или
одлаже на комуналну депонију.
Водопривредно предузеће спроводи оперативнотехничке послове уклањања,
чувања, растављања и одлагања на комуналну депонију принудно уклоњених
пловних објеката, самостално или преко организације овлашћене за обављање тих
послова.
VII ЗАБРАНЕ
Члан 19.
Забрањено је:
- прљање воденог тока и дела обале испред пловног објекта;
- испуштање отпадне (технолошке) воде у реку;
- привезивање пловног објекта за камен, дрво, клупу или неки сличан предмет;

- оштећивање обале испред пловног објекта.

VIII НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда уређеног
овом одлуком и контролу примене одлуке у складу са Законом о комуналној
полицији и другим прописима, врши комунална полиција.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) прикључи пловни објекат на електродистрибутивну мрежу, без издатог акта,
односно супротно акту надлежног привредног друштва (члан 8. став 1. алинеја 1);
2) прикључи пловни објекат на водоводну мрежу, без издатог акта, односно
супротно акту надлежног јавног предузећа (члан 8. став 1. алинеја 2);
3) не одржава редовно пловни објекат у исправном и уредном стању, не боји га
или не заштићује од влаге и воде, не уклања отпатке око пловног објеката или
нанос реке на пловни објекат, не одржава или се не стара о безбедности прилаза
пловном објекту, као и ако се не стара да извор светлости на пловном објекту буде
постављен тако да својим положајем и јачином угрожава сигурност пловидбе
пловним путем (члан 10);
4) након постављања пловног објекта у складу са решењем не врши редовни
преглед пловног објекта једном годишње, или уколико исправу о извршеном
редовном прегледу не достави надлежној организационој јединици Градске
управе, у року од 15 дана од дана издавања исправе (члан 11);
5) најкасније у року од 30 дана од дана престанка важења одобрења не уклони
пловни објекат са места за које је било одобрено његово постављање или
коришћени део обале и воденог простора не очисти, односно не доведе у
првобитно стање (члан 12);
6) привремено не измести пловни објекат са дела обале и воденог простора на
коме се привремено изводе неодложни радови, у року од седам дана од дана
пријема решења којим се налаже привремено измештање (члан 13);

7) постави пловни објекат без одобрења за постављање, или супротно решењу
којим се одобрава постављање пловног објекта, издатом у складу са одредбама
ове одлуке, или одобрење за постављање пловног објекта буде укинуто, а
добровољно не уклони пловни објекат у утврђеном року (члан 15. алинеја 1);
8) постави пловни објекат супротно правилима постављања утврђеним решењем
којим се одобрава постављање пловног објекта, односно у остављеном року не
отклони уочене недостатке у погледу правила постављања утврђеним решењем
којим се одобрава постављање пловног објекта, по налогу издатом од надлежног
органа (члан 15. алинеја 2);
9) користи пловни објекат супротно решењу којим се одобрава постављање
пловног објекта, односно у остављеном року не отклони уочене недостатке у
погледу коришћења пловног објекат супротно решењу којим се одобрава
постављање пловног објекта, по налогу издатом од стране надлежног органа (члан
15. алинеја 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
износу 5.000,00 динара до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, на лицу места, казниће се физичко лице
новчаном каном у износу 5.000,00 динара.

Члан 22.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај надлежно
јавно предузеће које прикључи пловни објекат на одговарајућу инфраструктурну
мрежу, ако његовом власнику није издато решење којим се одобрава постављање
пловног објекта (члан 8. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном
предузећу новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара.
Члан 23.
Новчаном казном од 20.000 динара на лицу места казниће се за прекршај правно
лице и предузетник, ако:
1) прља водени ток или део обале испред пловног објекта (члан 19. алинеја 1),
2) испушта отпадне (технолошке) воде у реку (члан 19. алинеја 2),

3) привеже пловни објекат за камен, дрво, клупу или неки сличан предмет (члан 20.
алинеја 3),
4) оштети обалу испред пловног објекта (члан 19. алинеја 4).
За прекршај из става 1. овог члана на лицу места казниће се физичко лице
новчаном казном од 5.000 динара.
Казну из става 1. и 2. овог члана наплаћује комунални полицајац.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Пловни објекти који су постављени до дана ступања на снагу ове одлуке, могу
остати на месту на коме су постављени, ако је власнику тог пловног објекта, по
спроведеном поступку из члана 6. и 7. ове одлуке, одобрено постављање тог
пловног објекта на том месту.
Ако власник пловног објекта, из става 1. овог члана не поднесе захтев за
постављање пловног објекта, року од три месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке, односно ако захтев буде одбијен, дужан је да уклони пловни објекат и да
коришћени део обале и воденог простора, као и околно водно земљиште очисти,
односно врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Шапца".

