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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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закони 9/2020), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 2/2019) 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 31. седници одржаној дана 01.06.2020. године, доноси 
 

ПРОГРАМ 
о измени 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, 16/2018, 2/2019, 12/2019 и 16/2019) 

 
Члан 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, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 16/2019), у одељку II Локације и 
објекти, постојећа Локација број 10мења се и гласи: 

„Локација број 10 – на делу к.п. бр. 154/1 КО Рам, а уз границу са к.п. бр. 131 КО Рам. 
Објеката: 6 – тезга – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне 

локације до 7 m².“ 
 

Члан 2. 
Остале одредбе Програма остају неизмењене. 
 

Члан 3. 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020), 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, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) утврђене су надлежности скупштине општине међу којима је и 
надлежност за доношење општих аката. 
 У члану 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), прописано 
је да се место за постављање привремених мањих монтажних објеката одређује програмом који доноси 
Скупштина општине Велико Градиште.  

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, 16/2018, 2/2019, 12/2019 и 16/2019), у одељку II Локације и 
објекти, локација број 10 која се мења гласила је: 

„Локација број 10 – на делу к.п. бр. 154/1 КО Рам, а уз границу са к.п. бр. 131 КО Рам. 
 
 



 
Објеката: 5 – тезга – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне 

локације до 7 m².“ 
Са предложеним изменама наведена локација број 10 Програма, сада гласи: 
„„Локација број 10 – на делу к.п. бр. 154/1 КО Рам, а уз границу са к.п. бр. 131 КО Рам. 
Објеката: 6 – тезга – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне 

локације до 7 m².“ 
Обзиром да је исказано велико интересовање, а да на постоји могућност формирања још једног 

места на претходно описано локацији, а у циљу побољшавања туристичке понуде, предлаже се 
формирање још једне локације. 

Како је изменама и допунама Закона о планирању и изградњу на основу члана 146. дефинисано 
да су објекти монтажно демонтажног типа, и то искључиво киосци до 10,5 м2, баште угоститељских 
објеката, тезге и други покретни мобилијар укида се локација за 11 објеката чија је површина преко 10,5 
м2, то је сврсисходно изменити исту на начин предвиђен у диспозитиву овог Програма. 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Велико 
Градиште. 

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 2/2019) 
донесе измене програма какве су дате у предлогу. 
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