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На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), члана 6. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и 
Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико 
Градиште за период од 2017. до 2022. године („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017 и 
1/2018), на предлог Одељења за привредни и економски развој и дијаспору,  

Општинско веће општине Велико Градиште на 43. седници одржаној дана 21.03.2018. године, 
донело је, 

 
О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке 
о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју 

општине Великог Градиштаза период од 2017. до 2022. године 
 
 

Члан 1.  
У Одлуци о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера 

на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године, број 464-452/2017-01-4 од 
11.12.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, мења се став 1. члана 1., тако да сада 
гласи: „У складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на  
подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018), одређује се почетна висина цена закупа јавних површина у КО Велико 
Градиште у следећим износима:“. 

 
Члан 2. 

У члану 1.Одлуке, после алинеје „локација број 42“, додају се нове алинеје, које гласе: 
„- Локација број 43 – к.п. број 1699 К.О. Велико Градиште у улици Албанске Споменице уз зелену 

површину уз постојећу пешачку стазу, на месту постојеће надстрешнице аутобуског стајалишта из правца 
улице Бошка Вребалова, а позициониран према улици Албанске Споменице, износи 6.000,00 динара/m² на 
годишњем нивоу; 

- Локација број 44 – к.п. број 783 К.О. Велико Градиште уз улицу Кнеза Лазара, део простора 
између зелених површина у наставку постојеће пешачке стазе која се простире уз улицу Кнеза Лазара, а 
преко пута библиотеке, а позициониран према улици Кнеза Лазара, износи 5.000,00 динара/m² на годишњем 
нивоу; 
 - Локација број 45 – к.п. број 783 К.О Велико Градиште на Житном тргу, ка Светосавској улици, 
између зелених површина, а пре почетка Светосавске улице, у наставку пешачке стазе која се простире од 
зграде општине Велико Градиште ка Светосавској улици, износи 5.000,00 динара/m² на годишњем нивоу.“ 
 

Члан 3.  
Остале одредбе Одлуке остају неизмењене. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.  

 
 

Број: 464-64/2018-01-4 
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