
 

               Н а ц р т 
На основу члана 146.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 

испр.,64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013  УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 И 145/2014), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 
и 83/2014 – др.закон) и чл.18, 40 и 82 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр.9/2008,5/14, и 5/16 и члана 15.15.став 3 Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.гласник општине Велико Градиште број 
28/2016) и Правилника о техничким и другим условима за постављање мањих привремених монтажних 
објеката и уређаја на јавним површинама, став III, чланови од 25-35, Oпштинско веће на својој седници 
___________одржаној дана_______________донело је, 

 
 
 
                                                                   ПРОГРАМ 
     Постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола 
          и светлећих реклама и других рекламних ознакана територији општине  
                            Велико Градиште за период  од 2018 до 2022. године 

 
 
 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 Овим Програмом утврђују се локације – места за постављање привремених објеката – 
билборда, огласних паноа, јарбола, светлећих реклама и других рекламних ознака на јавним 
површинама у општини  Велико Градиште 
 
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 
 
 Локација број 1 –Трг Младена Милорадовића –сквер-парковска површина: 
Могуће је поставити више објеката тако да се при томе не угрози безбедност и сугурност свих 
учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водовикао и карактеристичне биљне 
врсте – парковско зеленило. 
 
 Локација број 2-улица Воје Богдановића –пут за Голубац: 
Могуће је поставити објекте на сваком укрштању међне линије приватних парцела са јавним путем- 
саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност  сигурност свих учесника у саобраћају, не 
угрозе инфраструктурни водови. 
 
 Локација број 3 –улица Бошка Вребалова – пут за Пожаревац почев од раскрснице на 
Тргу Младена Милорадовића па до улаза у насеље Вњелико Градиште: 
Могуће је поставити објекте на сваком укрштању међне линије приватних парцела са јавним путем- 
саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност  сигурност свих учесника у саобраћају, не 
угрозе инфраструктурни водови.Водити рачуна о власничкој структури – јавни путје по стању 
катастарског операта у власништву Републике Србије и корисник су ЈП Путеви Србије. 
 
 Локација број 4 – улица Солунских ратника –заобилазница 
Могуће је поставити објекте на сваком укрштању међне линије приватних парцела са јавним путем- 
саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност  сигурност свих учесника у саобраћају, не 
угрозе инфраструктурни водови. 
 
 
 
 Локација број 5 – Парковска површина – доњи градски парк: 
Могуће је поставити више објеката тако да се при томе не угрози безбедност и сугурност свих 
учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водовикао и карактеристичне биљне 
врсте – парковско зеленило. 



 

 
Локација број 6-улица Албанске Споменице –од угла Бошка Вребалова до гробља 
Могуће је поставити објекте на сваком укрштању међне линије приватних парцела са јавним путем- 
саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност  сигурност свих учесника у саобраћају, не 
угрозе инфраструктурни водови. 
 
 Локација број 7– Пут „Мода-Бели Багрем“ до краја Језерске улице 
Могуће је поставити више објеката тако да се при томе не угрози безбедност и сугурност свих 
учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водовикао и карактеристичне биљне 
врсте – парковско зеленило. 
 
 
Типологија привремених објеката у зависности од локације 
 

1. На свим локацијама ће се поставити објекти према решењу управљача пута  и ускладу са  
дефинисаним условима у Закону о јавним путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05 , 123/07 , 101/11 
, 93/12 , 104/13 ) 
За објекте који су већ постављени на предвиђеним локацијама важе услови по којима су 
постављени на датим локацијама. 

2. Рекламним ознакама се сматрају објекти до 4м2, , објекти веће површине сматраће се 
билбордима. 

 
 
III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА-БИЛБОРДА, ОГЛАСНИХ 
ПАНОА, ЈАРБОЛА,СВЕТЛЕЋИХ РЕКЛАМА И ДРУГИХ РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА 
 
 Време давања локација на привремено коришћење 
 

Рок давања земљишта на привремено коришћење је пет година или до привођења дате локације 
другој намени са могућношћу продужења рока. Лице коме је дата локација у закуп на одређено време, 
а на привремено коришћење дужно је да пре закључивања уговора достави главни идејни пројекат 
(одређује урбанистичка служба) за изградњу привременог објекта и пројекат уклањања, са прерачуном 
трошкова рушења.Корисник локације је у обавези да при закључивању уговора депонује меницу ради 
обезбеђења средстава за уклањање објекта. 

Ако власник у року утврђеном уговором не уклони објекат, рушење и одношење грађевинског 
материјала извршиће општина о трошку корисника локације. 
 
 Начин давања локације 
 

Програм постављања ових привремених објеката биће реализован у свему према одлуци 
Скупштине општине Велико Градиште по усвајању овог програма путем јавно објављеног огласа за 
јавно надметање. 

Закључивање уговора о закупу земљишта датог  на привремено коришћење или продужење 
постојећег, ће предходити издавању акта о урбанистичкимусловима, при чему лице коме је локација 
дата у закуп дужно да поднесе ситуациони план који садржи диспозицију, висину, габарит и намену 
објекта. 

Власници постојећих објекта који нису измирили своје обавезе из ранијих година неће моћи да 
конкуришу за било коју  од локацију из овог програма, а њихове локације биће дате на јавно 
надметање. 
 
 
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“. 
 
 



 

 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење овог програма налази се у члану 146. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), који прописује да постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и 
други покретни мобилијар) обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. 
 Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон) утврђене су надлежности скупштине општине међу којима је и 
надлежност за доношење општих аката. 
 Одредбом члана 15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 28/2016), прописано је да се место за постављање привремених мањих 
монтажних објеката одређује програмом који доноси Скупштина општине Велико Градиште.
  
Разлози за доношење програма: Овим Програмом одређују се локације за постављење 
привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола           и светлећих реклама и других 
рекламних ознакана територији општине Велико Градиште за период  од 2018 до 2022. године 
Финансијска средства за спровођење Програма: Нису потребна финасијска средства за 
спровођење програма. Програм је основ за остварање прихода на основу закупа за потребе 
постављења привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола  и светлећих реклама и 
других рекламних ознакана и на основу заузећа јавних површина истим.  
.  
 На основу свега изнетог, предлаже се Општинском већу општине Велико Градиште да 
по утврђењу овог предлога, предложи скупштини општине Велико Градиште да у складу са 
чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 9/2008, 5/14 и 5/15) донесе  програм како је дато у предлогу. 
 
 Обрађивач:  Одељење за привредни и екномски развој и дијаспору и 
     Одељење за урбанизам комунално-стамбене и имовинско правне 
послове 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

 


