
  

На основу одредби члана 40. став 2. и члана 41. Закона о оглашавању(„Службени гласник РС“, број 6/2016 и 
52/2019 – др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“  бр. 129/2007, 83/2014 
(др. закон), 101/2016 (др. закон) и 47/2018), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 13. став 2. Одлуке о оглашавању на територији општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.13/20), Скупштина општине Велико Градиште 
на 4.седници одржаној дана14.12.2020. доноси 
 

ПЛАН  
постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште 

за период од 01.01.2021. године до 01.01.2026. године 
 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Овим Планом утврђују се врста, тип, величина, услови и поступак, као и локације – места за 
постављање средстава за оглашавање на јавним површинама у општини Велико Градиште. 
 
II ЛОКАЦИЈЕ  
 
Локација број 1 – Трг Младена Милорадовића –сквер-парковска површина: 

- Могуће је поставити више средстава за оглашавање тако да се при томе не угрози безбедност и 
сугурност свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водови као и 
карактеристичне биљне врсте – парковско зеленило.  

- Није могуће постављање средстава за оглашавање на стубовима јавне расвете. 
 
Локација број 2 - улица Воје Богдановића –пут за Голубац: 

- Могуће је поставити средство за оглашавање на сваком укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови или оштете засади дрвореда и алеја. 

 
Локација број 3 –  улица Бошка Вребалова – пут за Пожаревац почев од раскрснице на Тргу Младена 
Милорадовића па до улаза у насеље Велико Градиште: 

- Могуће је поставити средство за оглашавање на сваком укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови или оштете засади дрвореда и алеја.  

 
Локација број 4 – улица Солунских ратника –заобилазница: 

- Могуће је поставити средство за оглашавање на сваком укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом, а да се при томе не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају и не угрозе инфраструктурни водови или оштете засади дрвореда и алеја. 

 
Локација број 5 – Житни трг, Парковска површина – доњи градски парк  и улица  Обала краља Петра: 

- Могуће је поставити више средстава за оглашавањетако да се при томе не угрози безбедност и 
сугурност свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водови као и 
карактеристичне биљне врсте – парковско зеленило.  

- На Житном тргу и у градском парку није могуће поставити средства за оглашавање. 
 
Локација број 6- улица Албанске Споменице –од угла Бошка Вребалова до гробља: 

- Могуће је поставити средство за оглашавање на сваком укрштању међне линије приватних парцела са 
јавним путем- саобраћајницом а да се при томе не угрози безбедност сигурност свих учесника у 
саобраћају, не угрозе инфраструктурни водови или оштете засади дрвореда и алеја. 

 
 



 
Локација број 7– Пут „Мода-Бели Багрем“ до краја Језерске улице: 

- Могуће је поставити више средстава за оглашавање тако да се при томе не угрози безбедност и 
сугурност свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водови као и 
карактеристичне биљне врсте – парковско зеленило. 

 
Локација број 8 – Насеље Бели Багрем  - улица Језерске звезде, улица Карпатска, улица Градиштански 
пут, улица Ловачка и улица Ритска: 

- Могуће је поставити више средстава за оглашавањетако да се при томене угрози безбедност и 
сигурност свих учесника у саобраћају, не угрозе постојећи инфраструктурни водови као и 
карактеристичне биљне врсте – парковско зеленило.  

 
III ВРСТА, ТИП И ВЕЛИЧИНА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 

1. Средства за оглашавање површине до 4м2 сматрају се рекламним ознакама.Рекламне ознаке су 
плакати, електронски дисплеји, светлеће ознаке, транспаренти и друга средства која садрже огласну 
поруку и које се на јавну површину постављају ради презентовања и рекламирања. Технички услови за 
постављање рекламних ознака, врста, тип, изглед и димензије утврђују се посебним Правилником који 
се доноси сходно Одлуци о оглашавању на територији општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр.13/20). Уколико се рекламне ознаке постављају на фасаду зграде, поред 
осталих доказа који се подносе, потребно је да учесник јавног конкурса поднесе и доказ да је власник 
објекта, односно сагласност власника објекта, односно Скупштине станара зграде на коју се рекламна 
ознака поставља. Уколико се рекламна ознака поставља на објекат који је под заштитом културе, 
потребно је приложити и сагласност Завода за заштиту споменика културе. 

 
2. Средства за оглашавање површине веће од 4м2 сматраће се билбордима. Билборд је слободностојећи 

рекламни пано одговарајућих димензија и материјала, намењен за постављање рекламних поруке. 
Технички услови за постављање билборда врста, тип, изглед и димензије ближе се утврђују посебним 
Правилником који се доноси сходно Одлуци о оглашавању на територији општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.13/20). Уколико се билборд прикључује на јавну 
расвету, учесник конкурса дужан да приложи и сагласност надлежног јавног предузећа. Уколико се 
билборди постављају на простору под заштитом споменика културе потребно је приложити сагласност 
Завода за заштиту споменика културе.   

 
 
IV УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
Услови за постављање средстава за оглашавање 
 
 На свим локацијама ће се поставити средства за оглашавање према решењу управљача пута и у складу 
са дефинисаним условима у Закону о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018 (др. закон).  

Технички услови за постављање средстава за оглашавање утврђују се посебним Правилником који се 
доноси сходно Одлуци о оглашавању на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр.13/20).До доношења Правилника средства за оглашавање постављају се на основу 
Закона о путевима и Одлуке о оглашавању на територији општине Велико Градиште, а у складу са планом и 
посебним условима управљача пута.  

За објекте који су већ постављени на предвиђеним локацијама важе услови по којима су постављени на 
датим локацијама до периода истека закупа за дате локације. 
 
 
 
 
 



Поступак за постављање 
 

План постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико 
Градиште биће реализован путем јавно објављеног конкурса, у складу са Одлуком о оглашавању на 
територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.13/20). 

Лице које је по спроведеном јавном конкурсу од стране Комисије за спровођење јавног конкурса 
предложено за корисника места,дужно је да пре издавања одобрења о одређивању корисника места достави 
техничку документацију која садржи податке о димензијама, типу, и опису објекта, ситуациони план који 
садржи диспозицију, висину, габарит и намену објекта и технички опис објекта и пројекат уклањања објекта 
са предмером и предрачуном трошкова уклањања.  

Рок давања локације на привремено коришћење је најдуже до истека плана у складу са којим се 
поставља средство за оглашавање или до привођења дате локације другој намени. 

Власници постојећих објекта који нису измирили своје обавезе из ранијих година неће моћи да 
конкуришу за било коју од локација из овог Плана, а њихове локације биће оглашене путем јавног конкурса 
као слободна места.  
 
 V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“. 
 
 
Број:353-484/2020-01-1 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                          Владимир Штрбац, с.р. 


