
  1 

 
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 - одлука УС, 
98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), чл. 18. и 40. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2018-пречишћен текст) 
и члана 15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на 
јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017),  

Скупштина општине Велико Градиште на 22. седници одржаној дана 18.02.2019. године, 
доноси 

   
ПРОГРАМ 

 о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог 
карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018 и 15/2018) 
 
 

1. У Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју 
општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018 и 15/2018), у одељку II Локације и објекти, код  
локације број 21 речи: „површине 66 m²“ замењују се речима: „површине 20 m²“. 

 
2. У одељку II Локације и објекти, после „Локације број 48“ додаје се нова локација, која 

гласи: 
„Локација број 49 – северозападни део к.п. број 497 КО Мајиловац, у непосредној близини 

улазне рампе у оквиру пијаце у Мајиловцу.  
Објекат: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 
m².“  
 

3. У одељку II Локације и објекти, после „Локације број 48“ додаје се нова локација, која 
гласи: 

„Локација број 40 – део к.п парцеле 2229/1 уз обалу према слици распореда 
позиционирања педолина , додаје се део реченице „и другог садржаја на води“ 

 
4. Остале одредбе Програма остају неизмењене. 
 

 5. Овaj Програм ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“. 
 
 
Број: 353-31/2019-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
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