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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LVI * Број 51  * 21. децембар 2022. * Велика Плана - Смедеревска Паланка

418.

На основу члана 4. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на територији општине 

Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 27/2021) 

и  члана 25. став 1. тачка 22) Статута Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика 

Плана и Смедеревска Паланка“ број 10/2019) 

Општинско веће  општине Велика Плана на 112. седници, одржаној 21.12.2022. године, донело је 

ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Програмом отуђења и давања у закуп и  на коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине Велика 

Плана (у даљем тексту: Програм) одређују се локације на грађевинском земљишту у јавној својини општине 

Велика Плана, које се могу отуђити или дати у закуп ради изградње објеката предвиђених урбанистичким планом 

и површине јавне намене које се  дају у закуп ради постављања привремених монтажних објеката.

Члан 2.

 Земљиште у јавној својини које има карактер површине јавне намене даје се на коришћење или у закуп 

за постављање киоска на рок до 10 година.

Табела: Спецификација земљишта у јавној својини које има карактер површине јавне намене које се даје на 

коришћење:

Редни 

број
Место Локација (адреса) Парцела Намена

1. Велика Плана двориште дома здравља  део 2201 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 8 m2

2. Велика Плана двориште дома здравља  део 2201 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 8 m2

3 Велика Плана двориште дома здравља  део 2201 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 8 m2

4. Велика Плана двориште дома здравља  део 2201 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 8 m2

5. Велика Плана Ул. Милоша Великог испред 

бивше амопослуге

2949/1 део 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 6 m2

6. Велика Плана Милоша Великог код дома 

здравља (са бус. стајалиштем)

2949/1 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 6 m2

7. Велика Плана Милоша Великог испред 

‘’Тројке’’

2949/1 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 6 m2

8. Велика Плана Милоша Великог код преко пута 

парка

2949/1 

КО В Плана I

пословни објекат 

киоск до 6 m2
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Редни 

број
Место Локација (адреса) Парцела Намена

9. Велика Плана Угао Булевара Деспота Стефана 

и ул Николе Пашића

кп 1685/1 

КО Велика Плана 

1

пословни објекат 

киоск до 6 m2 (1 

ком)

10. Велико Орашје Немањина угао код дома 

здравља

6814 

КО В Орашје

пословни објекат 

киоск до 6 m2

11. Доња Ливадица Центар поред ловачког дома 6990 

КО Д Ливадица

пословни објекат 

киоск до 6 m2 (3 

ком)

12. Крњево Савановац, поред рукометног 

игр 

5667/1 

КО Крњево

пословни објекат 

киоск до 6 m2

13. Крњево Савановац, испред стамб зграде 5667/1 

КО Крњево

пословни објекат 

киоск до 6 m2

14. Крњево Лоле Рибара, сквер код кућног 

броја 20

11144 

КО Крњево

пословни објекат 

киоск до 6 m2

15. Лозовик Трг првоборца, преко пута парка 

испред пословно стамбне зграде 

поред планираног аутобуског 

стајалишта за правац Смедерево

13044 

КО Лозовик део

пословни објекат 

киоск до 6 m2

16. Лозовик Трг првоборца, до парка 

планираног аутобуског 

стајалишта за правац Велика 

Плана

13044 

КО Лозовик

пословни објекат 

киоск до 6 m2

17. Милошевац Трг јединства испред управне 

зграде задруге

7030 

КО Милошевац

пословни објекат 

киоск до 6 m2

18. Милошевац Трг јединства испред ‘’Старог 

дома’’ 

7030 

КО Милошевац

пословни објекат 

киоск до 6 m2

19. Велика Плана улица Милорада Станковића  9792 

КО Велика II 

Плана

пословни објекат 

киоск до 6 m2 (2 

ком)

Члан 3.

Одређују се ближи услови за постављање киоска:

 • Киосци треба да буду савременог дизајна, од модерних материјала у комбинацијама, пластике, алуминијума 

и стакла у насељима, или од древета у туристичко-рекретатвним целинама које су одређене планском 

документацијом.

 • Закупац или корисник локације дужан је да у року од 2 месеца од дана потписивања уговора постави киоск,

 • Закупац – корисник, плаћа закупнину-накнаду од момента потписивања уговора о закупу – коришћењу без 

обзира да ли је поставио киоск.

 • Уколико лице не постави киоск у  року од 2 месеца од датума потписивања уговора о закупу, сматра ће се 

да је уговор раскинут, а надлежни орган ће поново расписати конкурс за давање те локације у закуп или  на 

коришћење.

 • Почетни износ закупнине или накнаде за коришћење је 1.000,00 динара по 1 метру квадратном заузете 

површине.

Члан 4.

За поствљање мањих монтажних објеката у складу са дефиницијом из члана 2. Одлуке о условима и начину 

постављања привремених објеката на територији општине Велика Плана одређују се следеће локације:
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Редни 

број

Место Локација (адреса) Парцела Намена и рок

1. Велика Плана део фудбалског игралишта  део североисток

2073/1 и 1705 К

О В Плана I

балон хала димезија 

око 40 m х 20 m 

(давање на 5 година)

Члан 5.

Места за постављање објеката за оглашавање површине преко 6 m2 ближе се одређују као следећи делови 

површина јавне намене:

Место Локација –адреса парцела Тип паноа и 

димезија

обрачунато 

заузеће

Рок  на који се 

даје  локација

Велика Плана Милоша Великог, 

угао са С 

Новковића

2949 вертикални 6 m 2 5 година

Велика Плана 28. октобра код 

‘’Гоше – монтаже’’

1261/1 хоризонтални 

3,00 х 2,50 m

7,5 m 2 5 година

Велика Плана Милоша Великог 

излаз са аутопута

2913 хоризонтални 

5,00 х 2,50 m

12,5 m 2 5 година

Велика Плана Орашка, угао са 

аутопутем

1360/3 хоризонтални 

високи 

5,00 х 2,50 m

12,5 m 2 5 година

Марковац Николе Пашића код 

млина од рачанског 

пута

7362 положени 

3,00 х 2,50 m

7,5 m 2 5 година

Члан 6.

Одређују се ближи услови за постављање објеката за оглашавање:

 • Објекат за оглашавање може бити од елоксираног или пластифицираног алуминијума или других савремених 

материјала,  уздигнут изнад јавне површине минимално 250 cm,

 • Нормална пројекција ивице паноа мора бити удаљена од коловоза минииимално 1,5 метара,

 • Закупац или корисник локације дужан је да у року од 2 месеца од дана потписивања уговора постави објекат 

за оглашавање,

 • Закупац – корисник, плаћа закупнину од момента потписивања уговора о закупу или коришћењу без обзира 

да ли је поставио објекат за оглашавање.

 • Уколико лице не постави објекат за оглашавање у  року од 2 месеца од датума потписивања уговора о закупу 

или  коришћењу, сматра ће се да је уговор раскинут, а надлежни орган ће поново расписати конкурс за 

давање те локације у закуп или  на коришћење.

 • Почетни износ закупнине или накнаде за коришћење је 400,00 динара по 1 метру квадратном огласне 

површине.

Члан 7.

Утврђују се места за постављање тезги за продају непрехрамбених производа за време празника на следећим 

локацијама:

1) тротоар од угла улице Милоша Великог и Момира Гајића до паркинга испред банке Поштанске штедионице, 

укпно 33 тезге димензија 2 m x 1 m,

2) тротоар од угла улице Милоша Великог  и Момира Гајића до до раскрснице ул. Николе Пашића и Милоша 

Великог  укпно 57 тезге димензија 2 m x 1 m.
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Члан 8.

Утврђују се се следеће локације за сезонску продају пољопривредних производа:

1) локација код ватрогасног дома укупно 3 места

2) локација код ветеринарског центра укупно 5 места

Члан 9.

За постављање привремних објеката  на јавним површинама из члнова 2, 4. и 5. расписује се конкурс у складу са 

чланом 17. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на територији општине Велика Плана.

Након спроведеног поступка и по коначности одлуке из члана 17. став 11. Одлуке о условима и начину 

постављања привремених објеката на територији општине Велика Плана, закључиће се уговор о давању у закуп, 

односно на коришћење одређена површина јавне намене ради постављања привреног објекта.

Члан 10.

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм о утврђивању локација за сезонску продају 

пољопривредних производа и локација за постављање тезги за време празника („Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 23/20).

Број: 011-100/2022-II

У Великој Плани, 21. децембра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК 

Игор Матковић

Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације

Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године

Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,

тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка

840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка

- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Милијана Поповић.

С А Д Р Ж А Ј

ДРУГА АКТА
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