
 

 
 

На основу одредби чл.40 став 2 и чл.41. Закона о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016 
и 52/2019 – др Закон), члана 70. Статута општине Велико Градиште ( „Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 2/2019), члана 28. Одлуке о оглашавању на територији општине Велико 
Градиште ( „Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2020), Услова за постављање 
средстава за оглашавање из Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама 
на територији општине Велико Градиште за период од 01.01.2021.године до 01.01.2026.године 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2021,) Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 59. седници одржаној дана 28.07.2022. године, доноси: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико 

Градиште 
 

Члан 1. 
Правилником за постављање средстава за оглавање на територији општине Велико Градиште (у 
даљем тексту: Правилник), ближе се одређују техички услови за постављање, врста, тип, изглед, 
димензије, материјал од кога се израђуе и др.карактеристике средстава за оглашавање, садржина 
и врста техничке документације, локације и правила за њихово постављање. 
 

Члан 2. 
Средства за оглашавање на територији општине Велико Градиште постављају се на површинама 
јавне наменеавне (саобраћајне површине -oпштински пут, улица, пешачка зона, трг, сквер, и др) 
које су поверене на управљање Одељењу за локални економски развој (у даљем тексту-управљач 
пута). 
 

Члан 3. 
Средства за оглашавање на површинама јавне намене су слободностојећи наменски израђени 
објекти за оглашавање и то: 
-рекламне табле (табле на којима се врши рекламирање корисника и постављају се на површинама 
јавне намене у насељу и земљишном појасу општинских путева и улица насељеног места , уз 
општинске путеве ваннасељеног места, искључиво у коридору главних саобраћајница 
,максималних површина 3,00м2.); 
-светлеће рекламне табле (максималних димензија 130цм x 190цм које могу бити једностране или 
двостране, осветљене које се постављају на стубу максималне висине од 4м који се налазе на 
површинама јавне намене); 
-билборди (рекламни панои димензија максимално 5,00м x 3,00м, који се налазе на стубовима 
јавне намене, једнострани или двострани); 
-рекламне табле на стубовима јавне расвете (постављају се на стубовима јавне расвете, могу бити 
осветљене и не осветљене максималних димензија 80цм x 100см ); 
-табле туристичког и информативног садржаја 
Средства за оглашавање из става 1. овог члана постављају се у складу са Планом и Правилником за 
постављање . 

Члан 4. 
РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ 
Максимална површина рекламне табле је 3,00м2 и могу се постављати искључиво нa  локацијама 
које су утврђене Планом и Правилником. 
У оквиру градског подручја рекламне табле се могу постављати само у коридору главниг градских 
саобраћајница. 
Рекламне табле  не могу се постављати испред објеката јавне намене као и објеката који су 
евидентирани или су у поступку евиденције и предходне заштите као културно-историјски 
споменици. 
Рекламне табле се не могу постављати испред стамбених или стамбено –пословних објеката 
уколико би својим присуством могле да наруше функционисање тих објеката. 



 

Рекламне ознаке се не могу постављати испред пословних објеката, испред јавних предузећа 
установа органа, oрганизација локалне самоуправе и државних установа, органа, организација, тј 
без прибављања њихове предходне сагласности. 
Сагласност на локацију издаје Одељење за локални економски развој. 
 

Члан 5. 
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ 
Максималне димензије светлеће рекламне табле су 130цм x 190цм; 
Светлеће рекламе се могу поставити на локацијама предвиђеним за постављање билборда и то на 
стубовима максималне висине до 4,00м; 
Корисник је у обавези да обезбеди прикључење објекта на нисконапонску мрежу надлежног 
предузећа; 
Сагласност на локацију издаје Одељење за локални економски развој. 
Прикључење средства за оглашавање на линијски инфраструктурни објекат-електро-енергетски 
вод, уколико се средство за оглашавање напаја са електроенергетског система, врши се у складу са 
посебним законом, о трошку корисника. 
 
Локације за постављање рекламних табли: 

Ред.бр. Бр.локац
ије 

Зона микролокација Бр.сл.локација 

 1 Екстра Б Трг Младена Милорадовића-сквер-парковска 
површина 

0 

РТ 1-20 2 Прва  Улица Воје Богдановића-пут Голубац 
Део кп.бр.2221/1 десна страна  

20 

РТ3 
 
 
РТ 1-10 
РТ 11-30 
 

3 
 
 
 

Прва Улица Бошка Вребалова –пут за Пожаревац 
почев од раскрснице на тргу М.Милорадовића 
до уласка у насеље 
Део кп.бр. 3694/1 десна страна 
Део кп.бр. 2233 лева страна  

 
 
 

10 
30 

РТ4 
РТ 1-5 
РТ6-15 
РТ 16-25 

4 Прва Улица Солунских ратника-заобилазница 
Део кп.бр.2153/2 десна страна 
Део кп.бр. 2141/1  
Део кп.бр.1973/70 

5 
 

10 
10 

РТ5 5 Екстра Б Житни трг парковска површина ,доњи градски 
парк и улица Обала краља Петра првог 

0 

РТ6 6 Друга Улица Албанске споменице од угла улице Бошка 
Вребалова до гробља 

0 

РТ7 
РТ 1-5 

7 Прва,Трећа Пут Мода Бели Багрем до краја Језерске улице 
Део кп.бр.2322/1 десна страна 

5 
 

РТ8 
РТ-1-12 
 
РТ 13-18 
РТ 19-20 
РТ 21-23 
РТ 24-25 
РТ 26-28 
РТ29-30 
 

8 Прва Насеље Бели Багрем 
Ловачка улица део кп.бр.2282/52 лева и десна 
страна 
Део кп.бр.2282/46 десна страна 
Улица Рударево део кп.бр.3869/9 десна страна 
Део кп.бр.3869/5 
Део кп.бр. 2366/278 
Део кп.бр. 2366/280 
Део кп.бр. 2374/17 

6+6 
 
 

6 
2 
3 
3 
3 
2 

 
 

Члан 6. 
БИЛБОРДИ 
 
Билборди су рекламне плоче минималних димензија 2,00м x 2,00м а максималних димензија 3,00 
x  



 

 5,00м и могу се постављати искључиво на локацијама које су утврђене Планом и Правилником. 
Билборди могу бити осветљени или не осветљени, једнострани или двострани. 
Уколико се билборд напаја са електроенергетског система, прикључење на линијски 
инфраструктурни објекат-екектро-енергетски вод, врши се у складу са посебним законом, о трошку 
корисника. 
 
Локације за постављање билборда: 

Ред.бр. Бр.локације Зона микролокација Бр.сл.локација 

Б 1 Екстра Б Трг Младена Милорадовића-сквер-
парковска површина 

0 

Б 
А и Б 

2 Прва  Улица Воје Богдановића-пут Голубац 
Део кп.бр.2221/1 

2 

Б 
 а,б,ц 
д ,е 

3 Прва Улица Бошка Вребалова –пут за Пожаревац 
почев од раскрснице на тргу 
М.Милорадовића до уласка у насеље 
 

5 

Б2 
А 
 

4 Прва Улица Солунских ратника-заобилазница 
Кп.бр,2221/1 

1 

Б 5 Екстра Б Житни трг парковска површина ,доњи 
градски парк и улица Обала краља Петра 
првог 

0 

Б 6 Друга Улица Албанске споменице од угла улице 
Бошка Вребалова до гробља 

0 

Б 7 Прва,Трећа Пут Мода Бели Багрем до краја Језерске 
улице 
Део кп.бр.2322/1 десна страна 

0 

Б 8 Прва Насеље Бели Багрем 
 

0 

 
Члан 7. 

РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
Рекламне табле на стубовима јавне расвете могу бити осветљене и не осветљене. 
Максималне  димензије  рекламне табле на стубовима јавне расвете је 80цм x 100см. 
Техничке услове за постављање табли на стубовима јавне расвете утврђује Одељење за  локални 
економски развој Општинске управе општине Велико Градиште. 
У оквиру градског подручја, рекламне табле се могу постављати само у коридору главних градских 
саобраћајница. 
 

Члан 8. 
 
УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 
Постављена средства за оглашавање својим положајем, обликом и садржајем не смеју да 
заклањају или умањују видљивост саобраћајних знакова и светлосних ознака. 
Минимално растојање између два средства за оглашавање у низу не може бити мање од 5м. 
За друмске саобраћајнице у насељеним местима минимална заштитна ширина износи 1,80м од 
ивице коловоза. 
Уколико се средства за оглашавање постављају поред државног пута у насељеном месту или ван   
насељеног места минимална заштитна ширина износи 5,0м од ивице коловоза а услове 
постављања и одобрење за постављање издаје управљач пута. 
За оглашавање на стубовима јавне расвете не могу се поставити више од две рекламне ознаке. 
 

Члан 9. 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 



 

За издавање одобрења за постављање светлећих рекламних табли и билборда корисник је у 
обавези да достави пројекат са техничком контролом оверен од стране овлашћеног лица са 
одговарајућом лиценцом. Пројекат се састоји од техничког описа и графичког прилога, а нарочито 
садржи:пројектни задатак, решење о одређивању одговорног пројектанта,изјаву потписану од 
стране пројектанта и то да је пројекат урађен у складу са законом, подзаконским актима и и 
техничким стандардима  и нормативима за предметну врсту радова ; да постављањем средства 
није дошло до нарушавања функције објекта, да су предвиђене све мере које се односе на 
спречавање оштећења постојећих инсталација , конструкције објекта и сл.током постављања 
средства за оглашавање,да су предвиђене све мере за безбедан рад приликом постављања и 
одржавање средстава за оглашавање; технички опис који садржи: врсту средства за оглашавање са 
начином осветљења , тачну локацију постављања, садржину огласне поруке, изглед, габаритне 
мере са датом величином огласне површине (м2) и сл; начин епостављања средства са статичким 
прорачуном носивости и стабилности, конструктивним детаљима и сл; део који се односи на 
електро инсталације уколико је средство за оглашавање осветљено, као и изјаву о начину напајања 
електричном енергијом, мере заштите на раду. 
Уз пројекат је потребно доставити извештај о извршеној техничкој контроли који мора бити оверен 
од стране одговорног лица које је извршило техничку контролу. 
За издавање одобрења за постављање рекламних табли и рекламних табли на стубовима јавне 
расвете корисник је у обавези да достави  тачно дефинисану локацију на којој се поставља 
средство за оглашавање,графички прилог са израженим димензијама у односу на површину на 
којој се поставља средство за оглашавање .Техичка документација се доставља у папирој и 
дигиталној форми. 
 

Члан 10. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Средства за оглашавање на површинама јавне намене постављена на начин који није дефинисан 
овим Правилником, биће уклоњена са површине јавне намене о трошку лица које је поставило 
средство за оглашавање. 
 

Члан 11. 
Графички прикази у прилогу Правилника чине његов саставни део и графички су опис делова 
Правилника и локација. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
Број: 110-13/2022-01-4 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                         ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                        Драган Милић,с.р. 


