
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. глсаник 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закони 9/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ), чл. 
15. и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19) 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 2. седници одржаној дана 21.09.2020.године, доноси

ПРОГРАМ
O 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, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 16/2019 и 13/2020)

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 и 13/2020), у одељку II Локације и објекти, мењају 
се следеће локације:  

Локација број 3, мења се тако да сада гласи:
„Локација број 3 – к.п. бр. 1671 КО Велико Градиште, део простора преко пута пумпе.
Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локацијe до 10,5 m2.“

Локација број 32, мења се тако да сада гласи:
„Локација број 32 – источни део к.п.бр. 163 КО Поповац, на постојећем платоу,
Објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне локације до 

7m2.“
             
             Локација број 39, мења се тако да сада гласи:
„Локација број 39 –  северизападни део к.п. бр. 497 КО Мајиловац, у непосредној близини улазне рампе у 
оквиру пијаце у Мајиловцу.
Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m2.“ 

           Локација број 40, мења се тако да сада гласи:
„Локација број 40 – к.п. бр. 3863/1 КО Велико Градиште, са десне стране саобраћајнице из правца Великог 
Градиште ка Куману, југозападни део парцеле и северни део парцеле омеђен постојећим атарским путевима на 
терену – површине 140 (105+35) ари.
Објекат: комплекс забавно – туристичког карактера – адреналин парк на отвореном, површине локације до 140 
ари.“

             Локација број 41, мења се тако да сада гласи:
„Локација број 41 – део к.п. бр. 785/1 КО Велико Градиште, уз пешачку стазу са северне стране  зграде 
постојеће на к.п. бр. 787 КО Велико Градиште.
Објеката: 1 – тераса/ башта угоститељског објекта - угоститељска делатност, површине 44m2.“

            Локација број 42 , мења се тако да сада гласи:
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„Локација број 42 – југоисточни део к.п. број 3692/3 КО Велико Градиште.
Објекат: прихватилиште и пансион за животиње - намењено коришћењу од стране удружења за заштиту 
животиња и њихових права, површине 30 ари.“

Локација број 46, мења се тако да сада гласи:
 „Локација број 46 – источни део к.п. бр. 531 КО Велико Градиште

Објекат: 1 – киоск - трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m2.“
Члан 2.

У одељку II Локације и објекти, бришу се следеће локације :

Локација број 47 – део к.п. број 785/1 КО Велико Градиште, уз пешачку стазу са северне стране  зграде 
постојеће на к.п. бр. 787 КО Велико Градиште,
Објеката: 1 – тераса/ башта угоститељског објекта - угоститељска делатност, површине 44 m2.

Локација број 48 – к.п. број 3863/1 КО Велико Градиште, са десне стране саобраћајнице из правца Великог 
Градиште ка Куману, југозападни део парцеле и северни део парцеле омеђен постојећим атарским путевима на 
терену – површине 140 (105+35) ари,
Објекат: комплекс забавно – туристичког карактера – адреналин парк на отвореном, површине локације до 140 
ари.

Локација број 49 - северизападни део к.п. број 497 КО Мајиловац, у непосредној близини улазне рампе у 
оквиру пијаце у Мајиловцу,
Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m2.

Локација број 50 -  источни део к.п.бр. 163 КО Поповац, на постојећем платоу,
Објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина појединачне локације до 7 
m2.

Члан 3.

Остале одредбе Програма остају неизмењене.

Члан 4.

Овaj Програм ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.

Број: 353-374/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  Владимир Штрбац,с.р.
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Графички приказ Локације број 46 :
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