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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, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 46. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 

– др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), чл. 15. и 70. Статута општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019) и члана 20. Одлуке о мањим 

монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 

43/2022),  

Општинско веће Велико Градиште на ___ седници одржаној дана__________.2023. године, 

доноси 

  

Допуну Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на 

подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 32/2020) 

 

1. У Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју 

општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 32/2020), у одељку II Локације и објекти, после „Локације број 15“ додају се нове 

локације, које гласе: 

„Локација број 16 – к.п. број 2223 К.О Велико Градиште у улици Бошка Вребалова (десна 

страна). Површина локације 21 m2 

Објеката: 2 – трговинска, занатска или услужна делатност, површина појединачне локације до 

10,5m2;  

 

 Локација број 17 – к.п. број 2223 К.О Велико Градиште у улици Бошка Вребалова, део 

простора испред дворишта основне школе Иво Лола Рибар.Површина  локације  42m2. 

Објеката: 4 – трговинска, занатска или услужна делатност, површина појединачне локације до 

10,5m2. 

 

 
локација 17 

 

Локација број 18 – к.п. број 1727/1 К.О Велико Градиште у насељу „Орашчар“. Површина 

локације 52,5 m2. 
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Објеката: 5 –– – трговинска, занатска, услужна делатност или остава, површина појединачне 

локације до 10,5 m2. 

 
локација 18 

 

Локација број 19 – к.п. број 785/1 К.О Велико Градиште иза старог хотела. 

Објекат: 1 – остава, површина локације до 20 m2. 

 
локација 19 

 

Локација број 20 – к.п. број 554 К.О Велико Градиште, преко пута улаза у двориште 

општине. 

Објекат: 1 – услужна делатност, површина локације до 10,5m2“ 
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локација 20 

 

 Локација број 21 – к.п. број 531 К.О Велико Градиште, Улица Мирка Матића  

Објекат: 1 – спортско -рекреативна делатност,  површина локације до 10,5m2“ 

 

 

 
 

локација 21 

 

2. Остале одредбе Програма остају неизмењене. 

 

 3. 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, 

37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 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. 
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 Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 

– др. Закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), утврђене су надлежности органа 

општине, општинског већа. 

 У члану 20. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени 

гласник општине Велико Градиште“, бр. 43/2022), прописано је да се место за постављање 

привремених мањих монтажних објеката одређује програмом који доноси Општинско веће општине 

Велико Градиште.  

 Изменом Програма утврђују се нове локације – места за постављање привремених објеката, 

њихова врста и намена на јавним површинама на територији општине Велико Градиште. 

 На основу свега изнетог, предлаже се Општинском већу општине Велико Градиште да у 

складу са чл. 15. и 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 2/19),донесе измену програма каква је дата у предлогу. 

 

 

 ПРЕДЛАГАЧИ:  Одељење за локални економски развој и  

 Одељење за урбанизам комунално-стамбене и имовинско правне послове 

 


