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Општина: Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду  

Област [03)]: грађевинарство и озакоњење / грађевинарство 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(13)]: 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Захтев за постављање мањих монтажних објеката на површини јавне намене, подноси се 
надлежном органу јединице локалне самоуправе на начин и по поступку прописаном општинском 
Одлуком, а у складу са Програмом постављања привремених-мањих монтажних објката на 
површинама јавне намене у насељеним местима на територији општине Кучево, давањем у закуп 
јавне површине по поступку утврђеним Одлуком.  

Активности:  

Уз писани захтев за постављање мањих монтажних објеката на јавној површини, подносилац 
захтева прилаже:  

1. Идејни пројекат израђен у складу са Програмом; 

2. Уговор о закупу локације на јавној површини; 

3. Услове за прикључење на инфраструктуру и друге услове у зависности од врсте мањег 
монтажног објекта. 

Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.  

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи 
податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није другачије 
прописано.  

Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у 
најкраћем року. У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама 
или да ће их доставити накнадно. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. Такође, странка 
мора да да сагласност да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна 
за одлучивање. По добијању захтева за постављање мањих монтажних објеката на јавној 
површини надлежни орган проверава уредност захтева и достављену документацију. 

Резултат:  

Доношење решења надлежног органа ЈЛС којим се одобрава или одбија постављање мањег 
монтажног објекта на површини јавне намене. 

Упутство о правном средству:  

Против решења допуштено је право жалбе у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Жалба се предаје органу Општинске управе који је донео предметно решење.  

Законски рок је: најкасније у року од 30 дана од покретања поступка, тј. од дана подношења 



уредног захтева (општи рок из чл. 145. ЗУП-а). 

 


