
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 и 
145/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 
чл. 35. став 2. ичл. 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – 
одлука УС) и чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", бр 
9/2008, 5/14 и 5/16), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 
  Скупштина општине Велико Градиште на 14. седници одржаној дана 18.12.2017. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), мења се постојећи  члан 19. тако да сада гласи: 
      „Члан  19.  
 По истеку времена утврђеног решењем о постављењу, мањи монтажни објекат се мора уклoнити и јавна 
површина довести у првобитно стање. 
 Мањи монтажни објекат ће се уклонити са јавне површине и пре истека времена утврђеног решењем, ако 
власник објекта: 

- не плати комуналну таксу за заузимање јавне површине у роковима утврђеним решењем; 
- не постави привремени објекат у складу са издатим решењем; 
- мањи монтажни објекат користи супротно утврђеној намени; 
- престане да обавља делатност у мањем монтажном објекту дуже од 90 дана; 
- у току трајања закупа јавне површине, уступи другом лицу мањи монтажни објекат постављен на 

одређеној локацији; 
- не плати накнаду за коришћење, односно закупјавне површине, или не изврши друге обавезе у 

роковима утврђеним решењем и уговором о закупу локације. 
Mањи монтажни објекат ће се уклонити са јавне површине пре истека времене утврђеним решењем и у 

случају:  
- када се земљиште на коме је постављен објекат приводи планској намени; 
- када се изводе радови на јавној површини. 

 
Члан 2. 

Мења се постојећи члан 57. тако да сада гласи:   
„Члан 57. 

Новчаном казном у износу од 20.000,00 РСД  казниће се за прекршај правно лице: 
- ако постави монтажни објекат или заузме јавну површину на други начин без одобрења надлежног 

органа; 
- ако монтажни објекат или уређај на јавној површини не поставе у складу са издатим одобрењем или га 

користе супротно утврђеној намени; 
- ако не поступе по решењу надлежног инспектора. 
Новчаном казном од 10.000,00 РСД, казниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог члана.  
Новчаном казном од 2.000,00 РСД, казниће се физичко лице и одговорно лице за прекршаје из става 1. овог 

члана.“ 
Члан 3. 

 Остале одредбе Одлуке остају неизмењене. 
 

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

Градиште“. 
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