
 

 

 

 

2017. 

       ГОДИНА  XII    БРОЈ  6       ДЕСПОТОВАЦ  05.05.2017. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 4. Одлуке о постављању и 

уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим 

површинама (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 3/ 2017) и члана 33. Статута 

општине Деспотовац 4/08 и 7/15), Општинско веће општине Деспотовац на седници 

одржаној 20.04.2017. године доноси 

 

 

П Р О Г Р А М  

ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊИХ БАШТА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ  

МЕСТА ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Постављање летњих башти на површинама јавне намене врши се сагласно Одлуци о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама (''Службени гласник Општине Деспотова'', број 3/2017). 

Овим Програмом утврђују се технички услови за постављање летњих башта на 

територији насељеног места Деспотовац, на јавним површинама, као и посебни услови 

постављања према деловима насељеног места Деспотовац и утврђују се ближи услови 

постављања. 

 

Члан 2. 

 На територији насељеног места Деспотовац, а за потребе постављања летњих башта, 

одређују се следеће зоне: 

 

1. Прва зона: обухвата улицу Краља Милана (пешачку зону) и улицу Саве 

Ковачевића (градски трг); 

2. Друга зона: обухвата улицу Деспота Стефана Лазаревића и улицу Видовданску; 

3. Трећа зона: обухвата све остале улице у насељеном месту Деспотовац које нису 

обухваћене првом и другом зоном. 

 

Члан 3. 

 Летње баште се постављају на јавној површини под условом да се за приступ овим 

објектима не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена површина, да је 

омогућен рад на ревизионим окнима (шахтама) и несметан пролаз ватрогасних возила. 
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II ЛЕТЊЕ БАШТЕ 
 

Члан 4. 

 Минимална ширина летње баште износи 1,00m. 

Минимална удаљеност летње баште од ивице коловоза мора да буде 0,65m, од јавне 

површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50m и од аутобуског 

стајалишта 3,00m, осим башта из друге зоне члана 2. овог Програма које могу да се 

постављају до саме ивице коловоза и јавне површине одређене за паркирање возила уз 

обавезно постављање монтажно – демонтажне ограде. 

 

Члан 5. 
 Летња башта може да се постави и у близини пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж 

или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност летње баште од улаза 0,50m. 

 Летња башта може да се постави у близини раскрснице, под условом да се обезбеди 

одговарајућа прегледност раскрснице. 

 Зону потребне прегледности раскрснице утврђује Јавно комунално предузеће „Стан“, у 

складу са Законом и техничким регулативама. 

 

Члан 6. 
 Када се летња башта поставља у близини споменика, минимална удаљеност летње баште 

од споменика треба да износи 3,00m. 

 

Члан 7. 
 Летња башта отвореног типа је монтажно – демонтажни објекат дрвене или металне 

конструкције који се поставља на јавној површини на основу скице постављања летњих башта, 

у складу са овим Програмом. 

 У оквиру летње баште из става 1. овог члана може да се: 

1. постави монтажно – демонтажна ограда висине до 0,80m, изграђена од дрвета или метала, 

која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама, под условом да ограда, 

односно жардињере не излазе из габарита летње баште; 

2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16m тако да омогући 

сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом; 

3. поставе столови, столице алуминијумске или плетене (од природног или вештачког 

материјала), помични сунцобрани, односно монтажно – демонтажна тенда; 

4. постави одговорајући број грејних тела или расхладних уређаја предвиђених за ту намену, 

на минималној висини 2,20m. 

 

Члан 8. 
 Летња башта из члана 7. овог Програма поставља се на основу решења о постављању 

које издаје Одељење за послове урбанизма Општинске управе у складу са Одлуком о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама („Службени гласник општине Деспотовац“, број 3/2017). 

 

Члан 9. 
 Летња башта поставља се за период од 15.05. до 15.11. о чему се закључује уговор о 

закупу. 

 Уколико временски услови дозвољавају, летње баште из овог Програма могу се 

постављати пре временског периода по основу овог Програма. 

 У времену одржавања манифестација, које организује општина као и правна лица која 

оснива општина, сви корисници који би угрожавали одржавање манифестације у обавези су да 

уклоне летње баште. 

 Рок постављања летњих башти износи 8 дана од дана добијања одобрења за 

постављање летњих башти. 
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Члан 10. 

Летња башта из члана 7. овог Правилника у улици Краља Милана (пешачка зона), 

поставља се на удаљености од минимум 3,50m са десне стране почевши од улице Деспота 

Стефана Лазаревића па према улици Моравској тако да се обезбеди приступни пут за 

ватрогасна возила. 

 Летња башта из става 1. овог члана поставља се на удаљености од минимум 2,20m са 

леве стране почевши од улице Деспота Стефана Лазаревића па према улици Моравској. 

 

Члан 11. 

 Летња башта из члана 7. овог Правилника у осталим улицама насељеног места 

Деспотовац постављају се тако да се обезбеди минимални простор за кретање пешака од 

1,60m. 

 У прилогу овог Програма је скица летњих башти која је његов саставни део. 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 

 Овај Програм доставља се на спровођење одељењу за послове урбанизма Општинске 

управе Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 
 

Члан 13. 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-26/2017-02 од 20.04.2017. године 
 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

               Николић Никола, дипл.екон.с.р. 

 

ИСПРАВКА 

У РЕШЕЊУ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ'' ИЗ ДЕСПОТОВЦА 

 

 Увидом у изворник Решења о разрешењу дужности члана Школског одбора Основне 

школе ''Деспот Стефан Високи'' из Деспотовца, број 02-61-1/2017-01  који је  27.04.2017. 

године донела Скупштина општине Деспотовац, објављено у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац'', број 5, утврђено је да се поткрала грешка у имену члана Школског 

одбора који се разрешава, па се даје исправка тако што уместо ''Душан'', треба да стоји 

''Милош''. 

 

 Ову исправку објавити у првом наредном броју ''Службеног гласника општине 

Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-61-2/2017-01 од 05.05.2017. године 

 

             СЕКРЕТАР 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Дамјан Крстовић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 
 

 

Оснивач: 

Скупштина општине Деспотовац 

 

 

Уредник: 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 

 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 

 

Тел/факс: 

(035) 611-006 

 

 

Email: 

sodespotovac@ptt.rs 

 

 

Web: 

www.despotovac.rs 

 

 

2017 

------------------------ 

Д е с п о т о в а ц 

1.  
Програм постављања летњих башта на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац 
1 

2.  
Исправка у Решењу о разрешењу дужности члана школског одбора основне 

школе ''Деспот Стефан високи'' из Деспотовца 
3 
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