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Предлог  
 

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 и 37/2019 - др.закон), 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 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 ___ седници одржаној дана_____.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, 15/2018 и 2/2019) 

 

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, 15/2018 и 2/2019), у одељку II Локације и објекти, брише се 

постојећа локација број 10 на к.п.бр. 785 K.O. Велико Градиште, и уместо брисане локације додаје се 

локација, тако да сада гласи: 

"Локација број 10 - источни део к.п.бр. 531 К.О. Велико Градиште 

Објеката: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m².“ 

 

2. У одељку II Локације и објекти, после „Локације број 49“ додаје се нова локација, која гласи: 

„Локација број 50 – источни део к.п. бр. 163 К.О. Поповац, на постојећем платоу.  

Објеката: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m².  

  Локација број 51 – на делу к.п. бр. 154/1 К.О. Рам, а уз границу са к.п.бр. 131 К.О. Рам.  

Објеката: 3 - тезга - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне локације 

до 7 m².“  

 

3. Остале одредбе Програма остају неизмењене. 

 

 4. Овaj 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 и 

37/2019 - др. закон), 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 и 83/2014 – 

др. закон) 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.  

 Предложеним нацртом измена и допуна Програма, укида се локација 10, обзиром да су 

корисници – закупци изразили жељу за раскид уговора, уместо избрисане локације, утврђује се нова 

локација. Такође, у тачки 2. предложеног нацрта измена и допуна Програма, утврђују се још две нове 

локације – места за постављање привремених објеката, његова врста и намена на јавним површинама на 

територији 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 и 15/2018), у одељку II Локације и објекти, постојећа локација 

број 10  која се брише, гласила је:  



  2 

 „Локација број 10– к.п. број 785, улице Светосавска и Кнеза Лазара, (зграда СДК)  

Објеката: 2 – трговинска, угоститељска или услужна делатност.“ 

 Нова локација број 10 Програма, сада гласи: 

 „Локација број 10 - источни део к.п.бр. 531 К.О. Велико Градиште 

Објеката: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m².“ 

 Предложеним допунама Програма, у одељку II Локације и објекти, после локације број 49, 

додају се локације 50 и 51, које гласе:  

„Локација број 50 – источни део к.п. бр. 163 К.О. Поповац, на постојећем платоу.  

Објеката: 1 - киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m².  

 Локација број 51 – на делу к.п. бр. 154/1 К.О. Рам, а уз границу са к.п.бр. 131 К.О. Рам.  

Објеката: 3 - тезга - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне локације 

до 7 m².“ 

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 и допуне програма какве су дате у предлогу. 

 

Предлагач:  Општинско веће 

 

Графички приказ: 

 Локација  10  

 
 

 

 

 

 

 



  3 

 

 Локација 50 

 
 Локација 51 

 




