
  
 
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) и чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", бр 
9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 
           Скупштина општине Велико Градиште на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, доноси: 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 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 
(„Сл.гласник општине Велико Градиште” бр. 5/17, 14/17), члан 57. мења се и гласи: 
 

„Члан 57. 
“Новчаном казном у износу од 50.000,00 РСД казниће се за прекршај правно лице : 

- ако постави мањи монтажни објекат или заузме јавну површину на други начин противно члану 16. ове 
одлуке. 

- прекорачи време за које се одобрава постављање мањег монтажног објекта односно заузећа јавне 
површине из члана 18. ове Одлуке 

- ако су испуњени неки од разлога за уклањања мањег монтажног објекта и пре истека времена утврђеног 
решењем из чл.19. ове Одлуке  

- потупа супротно одредби чл.24. ове Одлуке 
- врши заузеће јавне површине противно члану 49. и 50. ове Одлуке 

 
Новчаном казном од 30.000,00 РСД, казниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог члана. 
Новчаном казном од  15.000,00 РСД казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из 
става 1. овог члана.”. 
 
 

Члан 2. 
   У осталом делу Одлука остаје неизмењена.   

 
 

Члан 3. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште”. 
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